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RESUMO 

Este trabalho apresenta investigação que busca compreender como se evidencia o 

processo reflexivo do gestor educacional sobre o seu papel na construção de 

currículos para o futuro. Trata-se de promover a reflexão sobre os campos de 

atuação do gestor educacional, pois este tem sido chamado a revisar o conjunto de 

suas funções, para compreendê-las, de forma ampla, interrelacional e sistêmica, no 

caminho da superação de dicotomizações e desagregações. As principais 

referências teóricas deste estudo centram-se na Pedagogia Crítica de Paulo Freire, 

nos conceitos de Aprendizagem Organizacional de Peter Senge e nas reflexões de 

Enrique Dussel, Ladislau Dowbor e Manuel Castells sobre as realidades 

multidimensionais do mundo em que vivemos. Como campo de investigação, 

organizou-se com um grupo de gestores educacionais do Senac São Paulo, 

atividade em ambiente virtual, denominada “Caminhada de Aprendizagem Coletiva”. 

Essa escolha partiu da consideração de que o principal caminho a trilhar são os 

processos de reflexão da prática, que necessitam de organização intencional para 

se constituírem em processos de aprendizagem individual, coletiva e institucional. 

A interpretação dos registros e das dinâmicas, havidos na Caminhada de 

Aprendizagem Coletiva, indicou que o fenômeno de reflexão dos gestores 

educacionais sobre o seu papel na construção de currículos para o futuro tem sua 

natureza expressa em três temas hermenêutico-fenomenológicos:  Reflexão, 

Mediação e Ação. A partir deles, são propostos um rumo e três dimensões, como 

contribuição para a reflexão sobre a formação de gestores educacionais e sobre o 

seu cotidiano de trabalho. 

 

Palavras-chave: Educação para o Futuro. Currículos educacionais. Formação de 

Gestores Educacionais. 
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ABSTRACT 

This study presents an investigation that aims at understanding the nature of the 

reflective process lived by educational managers, on their role in the development of 

curricula for the future. The research is about promoting reflections on educational 

managers’ work field, considering the belief that these professionals have been 

claimed to think over their functions, understanding their interrelational and systemic 

relations, for surpassing dichotomizations and disaggregation.  This study is based 

on a theoretic structure that considers Paulo Freire’s Critical Pedagogy, Peter 

Senge’s concepts of Organizational Learning and the reflections of Enrique Dussel, 

Ladislau Dowbor and Manuel Castells about the multidimensional realities of the 

world we live in. In order to create an investigation scenario, a virtual environment 

named by me as “Collective Learning Walk” was organized with a group of 

educational managers from Senac São Paulo. This option was conceived from the 

assumption that the most important walk to be considered is composed by the 

processes of reflection upon practice that demand an intentional organization which 

can be constituted as individual, collective and institutional learning processes.  The 

interpretation of the written texts and the dynamics registered during the “Collective 

Learning Walk” indicated that the phenomenon of reflection of educational managers 

on their role in the development of curricula for the future can be perceived from 

three hermeneutical-phenomenological themes: Reflection, Mediation and  Action. 

Considering these themes, a different route and three dimensions are proposed as 

contribution for the process of reflecting on the educational managers formation and 

on their day to day attributes.  

 

Keywords: Education for the Future. Educational Curricula. Educational Managers 

Formation. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
“Vivemos num tempo atônito que ao debruçar-se sobre si 
próprio descobre que os seus pés são um cruzamento de 
sombras, sombras que vêm do passado que ora pensamos 
que não somos, ora pensamos não termos ainda deixado de 
ser, sombras que vêm do futuro que ora pensamos já sermos, 
ora pensamos nunca virmos a ser.”  

 

Boaventura de Sousa Santos 

 
 

Em outubro de 2004, na busca de meu aprimoramento intelectual, 

apresentei projeto de pesquisa para ingresso neste Programa de Doutorado, cujo 

título era: “Tecnologias digitais e a construção de currículos inovadores”. Como 

diretora de uma faculdade, havia vivenciado um processo de reestruturação 

curricular, realizado por meio de um exercício coletivo, em que se buscou a 

participação de cem por cento do quadro de docentes. Essa experiência possibilitou 

que eu ampliasse a reflexão acerca de propostas e revisões curriculares; dinâmicas 

de trabalho em grupos; hierarquização de saberes; e a clareza que os atores do 

ambiente escolar precisam ter sobre os valores que deverão defender. 

Em princípio, a reflexão em torno da utilização das tecnologias digitais na 

educação foi o caminho escolhido, pelas potencialidades que a incorporação das 

tecnologias pode trazer ao ambiente educacional, possibilitando o diálogo entre 

conhecimentos gerados na sociedade. Naquele momento, sentia urgência no 

aprofundamento da compreensão da incorporação da tecnologia e sua contribuição 

para a elaboração de currículos inovadores.  

Entretanto, ao longo dos estudos neste Programa, as reflexões no 

ambiente acadêmico, a dinâmica da vida profissional e os acontecimentos no 

universo ao meu redor provocaram revisões nas escolhas iniciais. 

Há algum tempo, venho refletindo sobre a organização de grupos e, em 

especial, sobre o trabalho do gestor educacional na condução de suas equipes. 

Sendo a escola um dos principais espaços sociais de formação dos cidadãos, na 

preparação de crianças, jovens e adultos, é grande a responsabilidade do gestor 

educacional na escolha de valores e conceitos que darão base à prática  e aos 

contornos finais de cada ação educacional.  
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O questionamento sobre a atuação profissional é parte da reflexão sobre 

o papel individual na busca da transformação do mundo que nos cerca. Vive-se um 

momento especialmente crítico, no qual nos deparamos, a todo instante, com a 

possibilidade de falência de sistemas de vidas (humano e outros), consequencia das 

interferências geradas pelo ser humano em seu campo de existência.  

Somos testemunhas vivas da finitude de recursos naturais, da extinção de 

seres vivos e das reações que a natureza nos impõe, em resposta à ação 

indiscriminada e descompromissada, geradora de prejuízos geracionais, que o ser 

humano tem deixado como legado ao próprio ser humano. E, para além das perdas 

e danos materiais visíveis, somos também testemunhas da quase-ausência de 

preceitos éticos: são alarmantes os índices de corrupção, a ampliação do crime 

organizado, os abusos físicos e psicológicos, o consumismo desenfreado, a 

individualidade e o hedonismo. 

Um mundo de contrastes: muito avanço tecnológico, contrapondo-se a 

milhões de pessoas excluídas dos padrões de vida considerados dignos. 

Consumismo, riqueza e acumulação de bens como valores centrais. Políticas 

econômicas baseadas no crescimento produtivo (leia-se produção de bens e 

serviços necessários e nem tão necessários assim, como se os recursos naturais 

fossem infinitos) tendo-se como pano de fundo a visível degradação do meio-

ambiente (DOWBOR, 2008; PENTEADO, 2008; SACHS, 2004). 

Crendo que o mundo precisa mudar, tomo a vida profissional como 

importante campo de atuação, considerando-o um espaço possível e que necessita 

de intervenção. Esse é o eixo norteador deste trabalho. 

A Introdução apresenta o conceito de futuro a partir da recusa do 

presente como algo definitivo e que não pode ser mudado e circunstâncias que 

poderão favorecer a construção de um futuro  que possa contar com maior equilíbrio 

nas relações sociais. As idéias de Dussel (2002), Dowbor (2001; 2002), Castells 

(2002), Freire (2001; 2000b; 2000c) e Senge (2004; 2007) tornam-se referenciais 

importantes para o panorama que se traça da atualidade. Saliento a importância do 

espaço da escola como instituição socialmente reconhecida e autorizada para a 

formação e a preparação de indivíduos para o presente e, portanto, para o futuro. 

Nesse âmbito, considero que o gestor educacional necessita assumir seu papel de 

principal responsável pelos contornos do ambiente educacional, surgindo a questão 



17 
 

central deste processo investigativo: como se evidencia o processo reflexivo do 

gestor educacional sobre o seu papel na construção de currículos?   

No Capítulo I - Teoria e prática da gestão educacional -  busco integrar as 

principais teorias que dão base a este trabalho à reflexão sobre a prática realizada, 

no caminho da reflexão-na-ação (SCHÖN, 2000). Os relatos da minha história de 

vida profissional no Senac São Paulo entremeiam-se a referências conceituais e 

institucionais, como forma de subsidiar o pensamento sobre a amplitude do papel do 

gestor educacional e sobre a organização do trabalho coletivo. Considero a 

Pedagogia Crítica e demais ensinamentos de Paulo Freire como princípio orientador 

e a Aprendizagem Organizacional como estratégia para auxiliar a aplicação da 

Pedagogia Crítica.  

O Capítulo II - Abordagem metodológica - demonstra o processo de 

identificação da abordagem metodológica de investigação, na busca de coerência 

entre essa escolha e os principais fundamentos teóricos deste trabalho. Apresenta a 

compreensão como peça fundamental dessa escolha e a abordagem hermenêutico-

fenomenológica como meio de evidenciar a natureza do processo reflexivo do gestor 

educacional sobre a sua prática. 

No Capítulo III - Caminhada de Aprendizagem Coletiva -  exponho como 

se deu a organização do ambiente virtual denominado Caminhada de Aprendizagem 

Coletiva, construído como campo de pesquisa e também como ambiente de 

formação de gestores do Senac São Paulo. A partir da leitura cuidadosa e 

apreciativa dos registros, dinâmicas e contribuições havidas durante a Caminhada, 

são identificadas unidades de significados, seguidas de temas presentes e/ou 

recorrentes, que estruturam tais unidades de significados. Nesse processo, é 

elaborada a compreensão acerca da natureza da reflexão dos gestores durante a 

Caminhada de Aprendizagem Coletiva sobre a construção dos ambientes 

educacionais que os mesmos têm sob sua coordenação. 

Finalizando, em Outros caminhos possíveis proponho um rumo e três 

dimensões que auxiliam sua estruturação, como parâmetro para a reflexão sobre o 

papel do gestor educacional, assim como para seus processos de formação. Não se 

pretende apresentar receitas prontas do como fazer, mas sim outra possibilidade 

para a prática, centrada na integralidade da atividade, e não na ‘dicotomização’ ou 

na desagregação de suas diversas frentes de ação. 
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Os capítulos são precedidos de imagens que representam, para mim, os 

sentidos neles contidos. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 O futuro que se manifesta no presente 
 

 

É no presente que moldamos aquilo que será o porvir, circunstância que 

ainda virá a ser, porém vai, pouco a pouco, sendo construída e se configurando, no 

entrelaçamento de acontecimentos e causas. O que fazemos no momento presente 

se refletirá no futuro, seja essa noção de futuro o curtíssimo prazo (dias, horas, 

minutos) ou os prazos mais distantes (anos, décadas, séculos). Toda e qualquer 

ação do presente concorrerá para a formação do futuro, de forma intencional ou não.  

Seja junto à família, aos grupos de amigos, ao ambiente de trabalho ou às 

comunidades às quais se pertence, cada um de nós é responsável pela construção 

do que eventualmente possa parecer – aos olhos do momento presente – apenas 

uma idéia ou uma possibilidade, mas que, aos poucos, toma forma, a partir da soma 

dos atos individuais e coletivos de hoje: o futuro. 

Alguns poderão ver o futuro como um destino ao qual estamos sujeitos, 

um fim pré-determinado que um dia nos alcança. Essa é uma forma de ver que nos 

desobriga da responsabilidade com relação aos atos do passado e do presente que, 

indubitavelmente, comporão o futuro, pois este se forma na sucessão de decisões e 

ações de pessoas, comunidades e instituições, somadas a outros fenômenos, que 

poderão não estar sob o domínio e a lógica humanos.  

Já o conceito de futuro, compreendido a partir da recusa do presente 

como algo irrevogável, traz em sua base a esperança, como sentimento  que revela 

o desejo de que outros contextos possíveis se realizem; a utopia, como crença no 

processo evolutivo humano, na projeção da idéia de um mundo melhor, mais 

igualitário e justo; e a ética, que se manifesta na aspiração de haver maior sintonia 

entre os valores e os princípios focados no bem-estar humano  e aqueles 

evidenciados nas diversas realidades sociais vividas. O futuro aqui proposto é o que 

possa contar com a valorização das relações humanas, com o equilíbrio nas 

relações sociais e o cuidado do ser humano com o seu abrigo e os demais sistemas 

de vidas nele presentes, enfim, com o planeta Terra. 
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O pensamento de Paulo Freire dá base a essa forma de conceber o 

futuro, pois o autor considera que a presença consciente no mundo:  
 
Significa reconhecer que somos seres condicionados mas não 
determinados. Reconhecer que a História é tempo de possibilidade e 
não de determinismo, que o futuro, permita-se-me reiterar, é 
problemático e não inexorável. (grifo original) (FREIRE, 2000b, p.21) 
 

Para o autor, o ser humano se tornou “(...) uma Presença no mundo, com 

o mundo e com os outros.” Essa presença consciente intervém, altera, avalia, 

resolve, rompe e  
 
(...) é no domínio da decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, 
da opção, que se instaura a necessidade ética e se impõe a 
responsabilidade. A ética se torna inevitável e sua transgressão 
possível é um desvalor, jamais uma virtude. (FREIRE, 2000b, p.20) 
 

Freire (2000c) alerta para o perigo da aceitação do discurso fatalista de 

que a realidade não pode ser mudada pelo homem, e de que a vida, assim como 

está, é uma realidade intocável. Ele nos aponta a possibilidade de sonhar,  de 

desejar utopias possíveis e de transformar o mundo, o que para ele deve ser 

almejado e operado.  

Ao pensamento de Freire pode ser somado o de Peter Senge (2007, p. 

24), que considera o campo do futuro como algo que pode ser acessado por meio da 

presença, capacidade de estar consciente e atento ao momento atual e “(...) de ouvir 

com intensidade, de rejeitar os preconceitos e formas históricas de emprestar 

sentido às coisas.” 

Os posicionamentos desses dois autores remetem à vontade e à 

possibilidade de transformação do presente, rumo a um futuro desejado, por meio da 

ação intencional no tempo atual.  

Freire (2000c) entende que, por se poder transformar o mundo, deve-se 

trabalhar a unidade entre discurso, ação e utopia.  Para Freire, o diagnóstico da 

realidade - a denúncia – sempre deverá ser sucedido pela proposição de soluções 

melhores – o anúncio. Afirma acerca dessa questão:  
 
(...) ao repensar nos dados concretos da realidade, sendo vivida, o 
pensamento profético, que é também utópico, implica a denúncia de 
como estamos vivendo e o anúncio de como poderíamos viver. É um 
pensamento esperançoso, por isso mesmo. É neste sentido que, 
como o entendo, o pensamento profético não apenas fala do que 
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pode vir, mas, falando de como está sendo a realidade, 
denunciando-a, anuncia um mundo melhor. (FREIRE, 2000c, p.118) 

 

Para Senge, a capacidade de presenciar muda a percepção do mundo e 

de si próprio, podendo trazer uma extraordinária sensação de esperança, ao serem 

visualizadas outras possibilidades de dar sentido à vida. O autor constata que reside 

no desenvolvimento da percepção a possibilidade de condução ao estado de 

(SENGE, 2007, p. 24) “abrir-se para receber”, como via para se atingir níveis mais 

profundos de aprendizado e de consciência.   

Para poder perceber o futuro que se manifesta no presente, é preciso 

olhar para o momento atual, de forma crítica, para que se realize a diagnose social. 

Por meio de sinais observados na leitura crítica, tornam-se aparentes os males 

presentes no tecido social. A reflexão em torno desses males - tendo-se por base o 

conjunto de valores focados no equilíbrio social e no bem-estar humano e planetário 

– possibilita a visualização de alternativas para correções e transformações. Dessa 

forma, outro caminho possível pode ser percebido com a mente e com o coração.  

O panorama atual do planeta demonstra que muitos contextos  carecem 

do olhar do sistema para si próprio, para reavaliação e identificação de soluções 

pelas partes que o compõem, de forma dialógica, para a composição de realidades 

mais dignas.  

Entre as sociedades do globo, há enormes populações alijadas do 

processo de desenvolvimento econômico e social, sem o mínimo necessário para 

uma digna sobrevivência - em contraste com o padrão de consumo veiculado como 

‘desejado’, sobretudo pelas mídias de massa, em uma dinâmica “(...) incompatível 

com as normas e valores que compõem o campo ético” (MATOS, in MIRANDA, 

2004, p. 111). Em um ritmo de produção e consumo desenfreados, são diversos os 

problemas que põem em risco a noção de vida como ainda a temos. Cerca de vinte 

por cento da população do planeta é responsável por oitenta por cento do consumo 

de bens materiais - e pelo lixo por eles gerado. É um desequilíbrio visível e 

inaceitável como modelo para as relações sociais.  

Chegou-se  a um ponto do processo evolutivo humano na Terra no qual 

nos tornamos responsáveis pela iminência da falência do sistema de vida tal como o 

conhecemos. Vivemos a possibilidade premente de um apocalipse, provocado pelos 

danos que o modelo econômico-produtivo  impõe a todo esse sistema. Nessa 

realidade descrita, a idéia de futuro se torna muito fragilizada, pois, mantendo-se as 
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forças econômicas e sociais, assim como vêm sendo estabelecidas, as previsões 

são as mais pessimistas possíveis. Como falar do futuro, então, às gerações de 

jovens e crianças, principalmente? 

Apesar dos muitos esforços no sentido de buscar alternativas que 

direcionem as atividades humanas para maior equilíbrio e justiça sociais, constata-se 

a dificuldade para a ação, que se mostra em comentários do cotidiano. Referências 

às ações de governos e de corporações mostram os níveis de poder que lhes são 

atribuídos, assim como trazem a dimensão do sentimento de impotência frente a 

essa circunstância.   

Parece ainda que os fenômenos sociais são observados como se os 

mesmos não tivessem ligação direta com o universo individual. No olhar sobre o 

cenário social, o ângulo auto-excludente parece sugerir que determinados 

acontecimentos negativos são responsabilidade apenas de outro(s), e não, 

efetivamente, de cada indivíduo. Entretanto, a vida pessoal não se estabelece de 

forma isolada e desconexa em relação às dinâmicas sociais. 

O mal-estar gerado pelos desequilíbrios observados nas forças sociais 

nem sempre é suficiente para provocar estímulo individual e/ou coletivo para a busca 

da transformação da realidade constatada. Só que os seres humanos não vivem no 

isolamento, uns dos outros; eles fazem parte de diversos sistemas inegavelmente 

interligados, e a realidade de um – que pode parecer distante ou diversa - se 

relaciona, em alguma medida, com a realidade do outro. A existência humana se 

realiza pela interação entre pessoas e seus universos de ação. Somos gente 

relacionando-se com gente. Paulo Freire (2000c, p. 59) considera, a esse respeito : 
  

Gosto de ser gente porque, como tal, percebo afinal que a 
construção de minha presença no mundo, que não se faz no 
isolamento, isenta da influência das forças sociais, que não se 
compreende fora da tensão entre o que herdo geneticamente e o que 
herdo social, cultural e historicamente, tem muito a ver comigo 
mesmo. Seria irônico se a consciência de minha presença no mundo 
não implicasse já o reconhecimento da impossibilidade de minha 
ausência na construção da própria presença.   

 

A presença individual no mundo se concretiza na integração com as 

outras pessoas, os outros lugares, os outros pensamentos e os outros 

conhecimentos.  Quando, porém, adota-se o ângulo de visão auto-excludente que 

separa o mundo individual e o do outro, revela-se a lógica da separação, constituinte 
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do modelo mental predominante. O alerta de que essa maneira de ver o mundo (e 

consequentemente de nele estar) precisa ser revista vem sendo dado 

recorrentemente, e o final do último milênio foi bastante fértil nesse sentido.  

Muitos autores têm se debruçado sobre a necessidade de haver uma 

profunda revisão nas formas de pensar baseadas na lógica da separação, 

classificação, quantificação e objetivação – na direção da materialização como 

principal fim, assim como nas lógicas ditadas, sobretudo, pelos interesses 

econômicos e mercadológicos, criadoras de imensos abismos sociais.  

É preciso frisar que não há acaso ou  espontaneidade que dê conta desse 

desafio. Assumir-se como parte integrante de processos e sistemas 

interrelacionados e tomar consciência dos impactos dos próprios movimentos,  

assumindo responsabilidades, surge como um caminho mais promissor.  A vida, no 

coletivo, possibilita maior poder de grupos sociais em torno de causas de interesse 

comum, em busca do equilíbrio de forças, rumo ao futuro desejado. 

A presença consciente no mundo - forma expandida e sistêmica de se 

olhar o papel individual – emerge, assim, como premissa para a criação de 

circunstâncias favorecedoras do futuro que se trata – por meio das ações do 

presente - com apreço.  

O futuro costuma ter como principal embalagem os recursos tecnológicos, 

que, cada vez mais, com maior rapidez, são superados por outros mais arrojados. O 

que não necessariamente assegura uma vida melhor para todas as sociedades. 

 

 

 Desenvolvimento tecnológico e bem-estar humano 
 
 

O conhecimento humano é cada vez mais gerador de transformações 

(sobretudo tecnológicas), com altíssimo impacto nas relações econômicas e 

produtivas. Essa circunstância tem tornado o futuro uma possibilidade cada vez mais 

perto do presente. Na década de noventa, não contávamos com a realidade 

tecnológica que hoje se vive. Não estavam disseminados o computador pessoal e o 

telefone móvel, por exemplo, e não se fazia uso da internet como meio de 

comunicação cotidiana. Em um espaço de tempo historicamente curto, inovações 
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tecnológicas foram responsáveis por imensas mudanças nas sociedades, como 

aponta Manuel Castells (2002, p. 19): 
 
Nos últimos vinte e cinco anos deste século que se encerra, uma 
revolução tecnológica com base na informação transformou nosso 
modo de pensar, de produzir, de consumir, de negociar, de 
administrar, de comunicar, de viver, de morrer, de fazer guerra e de 
fazer amor.  

 

Barreiras relativas a tempo e espaço foram sendo superadas e 

ampliaram-se o registro e o acesso a informações. As comunicações entre 

indivíduos passaram a ter o formato potencial de rede, trazendo a possibilidade de 

novas formas de organização social. A comunicação síncrona de pessoas de toda 

parte do planeta é uma realidade e, por conta da disseminação da tecnologia, novos 

conceitos ressurgem com força - como compartilhamento e solidariedade – e a 

construção coletiva do conhecimento se torna uma perspectiva possível a ser 

realizada com a facilitação da tecnologia. 

Porém, proporcionalmente ao avanço do desenvolvimento tecnológico, 

maior tem sido o desequilíbrio social, acelerado, em muitos aspectos, pelo apoio das 

tecnologias, como considera Castells (2002, p. 19-20):  
 
Constituiu-se uma economia global dinâmica no planeta, ligando 
pessoas e atividades importantes de todo o mundo e, ao mesmo 
tempo, desconectando das redes de poder e riqueza as pessoas e os 
territórios considerados não pertinentes sob a perspectiva dos 
interesses dominantes. 

  

Durante a última década, acentuou-se o poder de corporações em escala 

global, impondo seus interesses econômicos a governos e comunidades em toda a 

extensão do planeta, num cenário que vem ampliando a divisão social, sobretudo 

nos países considerados como pouco desenvolvidos.  

A aldeia global de McLuhan (1969)  - que, há quarenta anos, surgia com 

um tom de fantasia futurista - revela-se agora em sua porção mais drástica: temos, 

sim, uma escala planetária cada vez maior de relações, e algumas barreiras já 

ultrapassadas nos permitem sentir grande proximidade em relação a qualquer ponto 

do globo terrestre. Ao se utilizarem os modernos recursos para a comunicação e a 

troca de informação em escala planetária, vivencia-se a sensação de estar numa 

imensa aldeia.  
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Entretanto, em contraste com a proximidade que a tecnologia possibilita 

entre povos e sociedades, torna-se mais evidente  o desequilíbrio material, 

observado, por exemplo, na exclusão de populações inteiras de direitos básicos, 

como o de comer. A mesma tecnologia que permite conversar com alguém na China 

é,  também, o meio da informação sobre pessoas que morrem à míngua por 

simplesmente não terem o que comer.   

No mundo informacional e em rede no qual se vive hoje, a absorção da 

tecnologia não significou necessariamente uma proposta mais equilibrada e 

libertadora para as diversas comunidades. Há em curso uma crescente degradação 

dos valores humanos nas contradições do sistema global atual, pois enquanto para 

uns, o mundo é a consagração permanente do poder ter, para outros tantos, o 

mundo se expande na pobreza, na miséria, na exclusão e na falta de perspectivas 

para a própria vida.  

Castells (2002) dedica-se à reflexão sobre tais processos sociais globais, 

demonstrando as complexas interações entre economia, tecnologia, política e a 

desconstrução da condição de humanidade. Segundo o autor (2002, p. 95),  “O 

surgimento do informacionalismo (...) está entremeado de desigualdade e exclusão 

social crescentes em todo o mundo”. E realiza suas reflexões a partir do que 

considera (CASTELLS, 2002, p. 95) “as novas faces do sofrimento humano”. 

É um cenário preocupante e que carece da junção de muitas forças para 

a sua transformação. Faz-se necessário buscar, tanto no nível pessoal quanto no 

coletivo, novas maneiras de olhar, de pensar e de agir sobre a questão. Ladislau 

Dowbor (2002, p. 146) aponta ser necessário contar com  
 
(...) formas renovadas e mais democráticas de ordem social que 
permitam colocar um lastro neste navio que tem velocidade das 
novas tecnologias, mas instrumentos de navegação do século 
passado. 

 

Embora estejamos testemunhando as complexas relações que se 

estabelecem entre mercados, governos e sociedades; corporações globais e 

culturas locais; tecnologia e democratização da informação; consumo e 

sustentabilidade; empoderamento e empauperamento, entre outros aspectos das 

dinâmicas sociais, parece faltar a percepção das correlações entre tais forças e a da 

dimensão dos papéis sociais que desempenhamos e que podemos desempenhar.  
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Como argumenta Senge (2008, p.40), precisamos perceber que “... feitos 

humanos também são sistemas. Estão igualmente conectados por fios invisíveis de 

ações inter-relacionadas, que muitas vezes levam anos para manifestar seus efeitos 

umas sobre as outras”. É preciso ter a clareza de que as realizações humanas 

articulam-se organicamente, com a capacidade de criar e recriar causas e efeitos. 

Que sentido poderá haver em se alcançar, cada vez mais, maior rapidez 

no avanço tecnológico em contraste com a desestruturação social provocada por 

impactos da gestão dessa mesma tecnologia? Comunidades na miséria e sem o 

mínimo para sua sobrevivência e destituição da dignidade humana não são 

definitivamente um cenário animador de futuro. Salta aos olhos o conhecimento a 

favor do ser humano como outra pré-condição para a construção de circunstâncias 

favorecedoras do futuro desejado.  

 

 

O modelo dominante de pensamento 
 
 

Surge, a partir dessas reflexões, uma constatação importante, em torno 

da idéia de que, em se mantendo o padrão dominante de pensamento, 

alcançaremos o mesmo que se tem alcançado: um mundo maravilhoso em seu 

potencial de conhecimento e tecnologia, mas cada vez mais próximo de um cenário 

apocalíptico, numa história da humanidade que soa ilógica e sem sentido. 

O padrão de pensamento preponderante, de separação, não demonstra 

mais capacidade de responder às necessidades e complexidades do mundo, pois 

um novo modelo social se configurou. Para Castells (2002, p. 416),  
 
Surge uma nova sociedade quando e se uma transformação 
estrutural puder ser observada nas relações de produção, de poder e 
de experiência. Essas transformações conduzem a uma modificação 
também substancial das formas sociais de espaço e tempo e ao 
aparecimento de uma nova cultura. 

 

Segundo Boaventura de Souza Santos (2004), vivemos o fim de um ciclo de 

preponderância de determinada ordem científica. Para ele, impera um modelo global 

e totalitário de racionalidade científica,  que se estendeu, a partir do século XIX, às 

ciências sociais, e  se assenta na ideia de que conhecer é quantificar e na redução 
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da complexidade. Num mundo assim vivido,  Santos (2004, p. 28) observa que: 

“Conhecer significa dividir e classificar para depois poder determinar relações 

sistemáticas entre o que se separou”. Para o autor, a ciência social é subjetiva, não 

objetiva, e os fenômenos sociais precisam ser entendidos por métodos de 

investigação diferentes dos utilizados nas ciências naturais, para que se obtenha um 

conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensivo.  

Há outras linhas de pensamentos complementares a essa, como as propostas 

de Edgar Morin, que defende a necessidade da reforma do pensamento. O autor 

considera que há uma (MORIN, 2000c, p.13) 
 
(...) inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os 
saberes separados, fragmentados, compartimentados entre 
disciplinas, e, por outro lado, realidades ou problemas cada vez mais 
polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, 
globais, planetários. 

 

São reflexões que alertam para a falência de um modelo de pensamento 

que não é mais suficiente como lógica para a compreensão do mundo na sua atual 

configuração. Para Enrique Dussel (2002), há uma crise global a qual ele considera 

um problema de vida ou morte, já que a humanidade se encaminha para um suicídio 

coletivo se não alterar seu modo de agir. Dussel (2002, p. 15) propõe uma nova 

ética, a “ética da libertação”, a favor “das imensas maiorias da humanidade 

excluídas da globalização, na presente ‘normalidade’ histórica vigente” (grifo 

original). Propõe ainda que se mude o ângulo de visão e que se olhe o mundo a 

partir da condição das vítimas, por considerar que as éticas filosóficas atuais,  
 
(...) as standards e até as que têm algum sentido crítico, com 
pretensão de serem pós-convencionais, são éticas de minorias (claro 
que de minorias hegemônicas dominantes, as que têm recursos, as 
palavras, os argumentos, o capital e os exércitos) que, 
freqüentemente, podem cinicamente ignorar as vítimas, os 
dominados e afetados-excluídos das “mesas de negociação” do 
sistema vigente, das comunidades de comunicação dominantes; 
vítimas sem direitos humanos promulgados, não percebidos pelos 
ethos de autenticidade e sob o impacto da coação legal e com 
pretensão de legitimidade. (DUSSEL, 2002, p. 15) 

 

Considero o olhar de Dussel (2002) um importantíssimo ponto de reflexão 

para qualquer proposta que se deseje minimamente transformadora. Ignorar ou não 

dar a devida importância às populações, vítimas dos sistemas econômicos, dos 
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desmandos de governos e da ambição desmedida do ser humano, quando este 

parece não se importar com a dor e a privação alheias, impede a ocorrência de 

avanços sociais necessários. Quando se tem em mente o alcance coletivo do bem-

estar, encontra-se no olhar sobre as condições das vítimas a possibilidade de 

identificar e reconhecer aquilo que cada sistema gera de mais perverso, abrindo-se 

espaço para a ação. 

 As palavras de Dussel (2002) são um imenso apelo à afirmação da vida, 

na busca da preservação da integridade e dignidade humanas. Uma posição 

convergente a essa é a de Freire (2000c, p.16-17) , que afirma:  
 
O meu ponto de vista é dos “condenados da Terra”, o dos excluídos. 
(...) Gostaria, por outro lado, de sublinhar a nós mesmos, professores 
e professoras, a nossa responsabilidade ética no exercício de nossa 
tarefa docente. (...) A ética de que falo é a que se sabe afrontada na 
manifestação discriminatória de raça, de gênero, de classe. É por 
essa ética inseparável da prática educativa, não importa se 
trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos 
lutar. E a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, 
é testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com 
eles. 
 

As questões levantadas por estes e outros pensadores mostram a 

necessidade de se enxergarem os limites de visão – e de ação – dentro do 

pensamento moldado na separação e na materialização como fim principal. Reside 

na conscientização da improbidade desse modelo a possibilidade de ultrapassá-lo, 

em busca de novas dinâmicas sociais. Considerando-se, como Freire (2000c, p.60), 

“conscientização não como panacéia, mas como um esforço de conhecimento crítico 

dos obstáculos, vale dizer, de suas razões de ser.” (grifo original) 

Entre os diversos referenciais teóricos, as práticas disseminadas dentro 

das instituições e o tecido social que nos cerca, muito há ainda que avançar e rever, 

em direção a um mundo mais equilibrado, justo e humano, rumo ao futuro desejado. 

Como proceder, então, para que se alcance a superação do modelo de pensamento 

dominante, em direção a um novo pensar, gerador de novas formas de atuar, mais 

adequadas à atual complexidade social, na perspectiva de uma sociedade mais 

equilibrada e humana?  

Na busca de formas de tratar essa questão, considero que um importante 

campo de reflexão devem ser os processos educacionais.  A revisão crítica de 
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objetivos de formação possibilita a reflexão sobre para qual futuro os atuais 

currículos escolares estão direcionados.  

 

 

A escola como campo do futuro 
 
 

A escola é um dos espaços no qual se formam as gerações, individual e 

coletivamente. É campo no qual as vivências, intencionalmente organizadas, 

preparam crianças, jovens e adultos, visando à sua inserção nas estruturas culturais 

e produtivas. Para Jacques Delors (2001, p.11), é papel essencial da educação que 

haja desenvolvimento contínuo das pessoas e das sociedades, como um meio de 

alcançar o desenvolvimento humano mais equilibrado, que faça recuar a pobreza, a 

exclusão social, as incompreensões e as guerras. Considera ainda que a educação 

(DELORS, 2001, p. 49): 
 
(...) tem, pois, uma especial responsabilidade na edificação de um 
mundo mais solidário, (...) É, de algum modo, um novo humanismo 
que a educação deve ajudar a nascer, com um componente ético 
essencial, e um grande espaço dedicado ao conhecimento das 
culturas e dos valores espirituais das diferentes civilizações e ao 
respeito pelos mesmos para contrabalançar uma globalização em 
que apenas se observam aspectos econômicos ou tecnicistas. 

 

Temo que grande parte dos currículos, sejam os mais tradicionais ou os 

mais inovadores, tenha, como perspectiva, um futuro não muito diferente do 

momento atual, pois os mesmos estão assentados no modelo de pensamento 

predominante, referendando-o, propositalmente ou não. 

Ao educador cabe a visão crítica sobre a prática realizada, na  direção da 

promoção de ambientes nos quais haja valorização do  ser humano e compreensão 

do contexto no qual se está inserido. É por meio da reflexão crítica e sistemática 

sobre a prática que se realiza a práxis – integração entre teoria e prática – e, por seu 

intermédio, pode-se tomar consciência da amplitude, das implicações e dos limites  

do próprio  trabalho. A reflexão crítica é processo de mergulho nos sentidos da ação 

realizada, em comparação aos ideais e objetivos traçados e em relação aos 

sistemas inter-relacionados. A atitude crítica surge como fator que possibilita avanço 

nos níveis de consciência e, por conseguinte, nas práticas educativas.  
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Para o professor Paulo Freire (2000b), a reflexão crítica envolve o 

movimento dinâmico entre o fazer e o pensar sobre o fazer, movimento que pode 

superar um pensar ingênuo, tornando-o crítico. Freire (2000b, p. 43-44) considera: 
 
É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à 
reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática. (...) Por outro lado, quanto mais me assumo 
como estou sendo e percebo as razões de ser e de porque estou 
sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no 
caso, do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade 
epistemológica. 
 

São esses fundamentos que fazem crer na possibilidade de 

transformação da realidade, e cada indivíduo conta com espaços de atuação social 

nos diversos ambientes pelos quais circula. Considerando os ambientes de 

convivência nos quais se pode ter um papel ativo, cada pessoa pode exercer seu 

nível de influência  e ter a oportunidade de se pronunciar a respeito do que acontece 

em seu entorno. Em cada um desses espaços (família, vizinhança, comunidade, 

grupos de amigos, trabalho, escola), pessoas podem auxiliar outras pessoas e 

podem somar forças em direção ao alcance de objetivos e sonhos comuns.  

O ambiente de trabalho é hoje um dos principais espaços de atuação 

individual, pois é nele que se passa considerável parcela de horas, cotidianamente. 

Na perspectiva de Freire (2000b, 2000c), esse é um campo de intervenção no 

mundo, assim como um espaço do sonho possível.  

Nosso campo de intervenção no mundo é também o campo do futuro, na 

medida em que atuamos, partindo de nossos sonhos e esperanças, com disposição 

de que nossas expectativas se realizem.  
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Algumas direções para a educação do futuro 
 
 

O futuro aqui proposto é aquele que possa contar com maior equilíbrio 

nas relações sociais, maior valorização das relações humanas e que possibilite ao 

homem a manutenção de seu abrigo: o planeta Terra e seus sistemas de vidas. 

De um lado, conta-se com um cenário de amplas possibilidades de 

exploração e atuação, a partir dos avanços tecnológicos do último século nas 

diferentes áreas do conhecimento. Na área da informação e comunicação, é imenso 

o impacto dos potenciais virtuais de registro, organização e acesso à informação e 

da rede de comunicação internacional, criada pelo uso da Internet. De outro lado, 

vivemos num mundo no qual se observa grande desigualdade, concentração de 

riquezas, desperdício de recursos, tensões étnicas, e governos que se acovardam 

frente à necessidade de resolução desses problemas. 

Um ambiente social mais justo aponta para o uso das tecnologias e do 

conhecimento gerado pela humanidade a favor do próprio ser humano. O 

posicionamento a favor do ser humano é necessariamente contra a desigualdade 

social, a pobreza, a concentração de riquezas nas mãos de grupos privilegiados e o 

desperdício de recursos de toda ordem. O cenário atual é o de um sem-número de 

vítimas, como já observado em Dussel (2002), que não conseguem, por si sós, 

ultrapassar a condição em que se encontram. Freire (2001, p. 43) propõe que 

olhemos para o futuro pelo prisma do otimismo crítico, “(...) que nos engaje na luta 

por um saber que, a serviço dos explorados, esteja à altura do tempo atual.” 

Nesse contexto de grandes transformações, a preocupação com a 

educação do futuro tem sido manifestada em diversas reflexões e propostas. A 

Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI da UNESCO 

(DELORS, 2001) trouxe força ao debate sobre qual educação será necessária para 

o amanhã. Seu relatório, conhecido como Relatório Jacques Delors, - concluído em 

setembro de 1996 - aponta para a educação do século XXI, destacando quatro 

pilares básicos essenciais para um novo conceito de educação: aprender a 

conhecer; aprender a viver juntos; aprender a fazer e aprender a ser. Delors (2001, 

p.11) destaca que a educação “(...) surge como um trunfo indispensável à 

humanidade na sua construção dos ideais de paz, da liberdade e da justiça social.” 
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Já Morin (2000b), por seu lado, propõe sete saberes necessários à 

educação do futuro. No primeiro deles, “As cegueiras do conhecimento: o erro e a 

ilusão”, o autor desmitifica o próprio conhecimento, ao considerar que todo 

conhecimento traz em si o risco do erro e da ilusão. Para Morin (2000b, p. 19),  
 
A educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, 
em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão. A teoria da 
informação mostra que existe o risco do erro sob o efeito de 
perturbações aleatórias ou de ruídos (noise), em qualquer 
transmissão de informação, em qualquer comunicação de 
mensagem. 

 
No segundo saber,  “Os princípios do conhecimento pertinente”, o autor 

(MORIN, 2000b, p. 35)  aponta para “(...) o problema universal de todo cidadão do 

novo milênio: como ter acesso às informações sobre o mundo e como ter a 

possibilidade de articulá-las e organizá-las?”(grifo original). Para Morin (2000b, p. 

36), a educação do futuro se confronta a esse problema,  
 
(...) pois existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave 
entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, 
compartimentados e, de outro, as realidades os problemas cada vez 
mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, 
transnacionais, globais e planetários. 
 

Reforça-se, no pensamento acima, a questão do modelo de pensamento 

dominante, que necessita ser superado, na direção de possibilidades de 

pensamento que processem, de forma integrada, realidades e circunstâncias 

diversas.  

O terceiro, “Ensinar a condição humana”, indica que “... uma das 

vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da 

complexidade humana.”  

Considero fundamental, no momento atual, o aprofundamento sobre os 

valores humanos, na amplitude e na complexidade daquilo que nos caracteriza e no 

compartilhamento de sua essência positiva. A reafirmação de bases comuns a todos 

nós, humanos, é ponto de partida para o reconhecimento da importância do outro.   

Como quarto saber, Edgar Morin propõe: “Ensinar a identidade terrena”. 

Nesse âmbito, considera que (MORIN, 2000b, p. 63) “É preciso que compreendam 

tanto a condição humana no mundo como a condição do mundo humano, que, ao 

longo da história moderna, se tornou condição da era planetária.”(grifos originais). E 
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complementa (MORIN, 2000b, p. 65): “Educar para este pensamento é a finalidade 

da educação do futuro, que deve trabalhar na era planetária, para a identidade e 

consciência terrenas.” 

 “Enfrentar as incertezas”, quinto saber proposto por Morin (2000b, p. 80), 

refere-se à circunstância por ele refletida de que  
 
O progresso é certamente possível, mas é incerto. A isso 
acrescentam-se todas as incertezas  devido à velocidade e à 
aceleração dos processos complexos e aleatórios de nossa era 
planetária, que nem a mente humana, nem um supercomputador, 
nem um demônio de Laplace poderiam abarcar. 
 

Ao discorrer sobre o sexto saber, “Ensinar a compreensão”, Morin (2000b, 

p. 93) registra: “O problema da compreensão tornou-se crucial para os humanos. E, 

por este motivo, deve ser uma das finalidades da educação do futuro”. Em sua 

opinião (MORIN, 2000b, p. 104),  
 
A compreensão é ao mesmo tempo meio e fim da comunicação 
humana. O planeta necessita, em todos os sentidos, de 
compreensões mútuas. Dada a importância da educação para a 
compreensão, em todos os níveis educativos e em todas as idades, o 
desenvolvimento da compreensão necessita da reforma planetária 
das mentalidades; esta deve ser a tarefa da educação do futuro. 
 

Muito do que se presencia no mundo atual resulta da ausência da 

compreensão como meio facilitador do reconhecimento de diferenças e 

circunstâncias singulares e caminho possível para a resolução de conflitos.  

Por fim, o sétimo saber proposto, “A ética do gênero humano”, traz um 

alerta (MORIN, 2000b, p. 106): “Enquanto  a espécie humana continua sua aventura 

sob a ameaça de autodestruição, o imperativo tornou-se salvar a Humanidade, 

realizando-a”.   

Não há de ser casual que as aprendizagens propostas - tanto no Relatório 

Delors (2001) como nos ensinamentos de Morin (2000b) - estejam muito além de 

conteúdos e disciplinarizações escolares. São propostas acima de tudo  filosóficas, 

que apontam para as necessárias  revisões dos propósitos escolares e da 

consequente atividade educacional. Observa-se, muitas vezes, certo distanciamento 

entre os textos de projetos pedagógicos, que trazem referências como as propostas 

acima apresentadas, e a ação educativa propriamente dita.  
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Torna-se central, assim, o questionamento sobre em que medida o 

espaço de atuação da escola está voltado à formação de indivíduos comprometidos 

com o bem-estar humano, entendido a partir das palavras de Freire (2000, p.112-

114), como a defesa dos interesses humanos, que se sobrepõem a interesses de 

grupos, na recriação de uma sociedade hoje injusta. Nesse aspecto, Almeida (2009, 

p.39) considera: “A escola é um local privilegiado de formação de um modelo de 

libertação, se seu projeto curricular e de formação supuser e trabalhar com uma 

política pedagógica crítica.” 

Algumas propostas mostram como o conteúdo filosófico verificado nas 

concepções acima pode ser tratado na prática. O professor Ladislau Dowbor (2006, 

p.1) propõe a ideia da educação para o desenvolvimento local como meio de 

atender à “ (...) necessidade de se formar pessoas que amanhã possam participar de 

forma ativa das iniciativas capazes de transformar o seu entorno, de gerar dinâmicas 

construtivas.” Sua proposta  parte do espaço local como o espaço de dinâmicas 

simples mas essenciais para a vida, como os problemas dos bairros nos quais 

moramos. Para ele (DOWBOR, 2006,  p. 3), “ (...) nossa cidadania se exerce em 

diversos níveis, mas é no plano local que a participação pode se expressar de forma 

mais concreta.”  

Um projeto educacional que centraliza o desenvolvimento local, como 

cenário de atividades, possibilita uma educação articuladora entre necessidades 

reais e conhecimentos e pode ter caráter emancipador, ao trazer a intervenção 

social como forma de aprender. Esse é também, como propõe Freire (2000c), o 

espaço possível de atuação; 

Para ilustrar algumas possibilidades dessa prática, trago a proposta de 

atuação do Senac de Bauru1, que centralizou suas atividades educacionais na 

construção de competências pela prática, necessariamente com foco em atividades 

sócio-profissionais e de responsabilidade social. Os alunos são colocados em 

situações de identificação e resolução de problemas, sempre com o envolvimento do 

estudo de uma comunidade local, com o objetivo de conhecer suas necessidades e 

potenciais de desenvolvimento. Assim, há o empenho de que, se possível em todos 

os cursos, os alunos sejam envolvidos em ações de caráter comunitário, 

desenvolvendo seu espírito de cidadania e responsabilidade social.  

                                                 
1 Informações obtidas pelo relato do gerente do Senac de Bauru, Sr. José Roberto Bottaro. 



36 
 

Esse tipo de prática educacional já ocorria há vários anos, mas desde 

maio de 2009, passou a estar explícita no que esta unidade educacional Senac 

definiu como sua macrovisão, resultado de um exercício realizado com a equipe, 

refletindo não apenas uma orientação institucional, mas um desejo coletivo. Passa-

se da condição de algo escrito em documento para um querer de todo o grupo. Essa 

unidade educacional terminou 2009 com mais de quarenta ações educacionais com 

foco em questões sociais locais.  

Algumas ações são simples de se realizar, como a de alunos do curso 

Técnico em Meio Ambiente, que no aniversário do município de Bauru organizaram-

se para orientar a comunidade sobre como transformar o óleo de cozinha em sabão 

e sobre como transformar lixo caseiro em adubo, pela técnica da compostagem. Ou 

podem ter o formato de propostas de intervenção urbana, como a dos alunos do 

curso Programa de Educação para o Trabalho, voltado aos jovens que desejam se 

preparar para a entrada no mercado de trabalho.  Na turma realizada no município 

de Avaí (coordenada pelo  Senac de Bauru), um dos projetos finais do curso teve 

como objeto a revitalização do rio que cruza a cidade. Outro projeto dessa turma 

tinha como sugestão a recuperação do centro de lazer local, como solução para a 

ocupação do tempo livre dos jovens, para a prevenção do uso de drogas e para a 

gravidez precoce. 

O conhecimento de problemas e a proposição de soluções ampliam, 

nesses jovens, a capacidade de compreender o contexto no qual estão inseridos e, 

como cidadãos, podem enxergar que há outras formas de encaminhar as dinâmicas 

sociais. Para Freire (2000), está no campo da prática o processo de motivação, pois 

ela faz parte e é um momento da própria ação. Shor (2000, p.15) complementa esta 

idéia, ao acentuar que a motivação tem de estar dentro do ato de estudar, no “(...) 

reconhecimento, pelo estudante, da importância que o conhecimento tem para ele”. 

Outro exemplo interessante é o Projeto Redes Sociais2 do Senac, que 

busca a articulação e integração de organizações não governamentais por 

localidades geográficas. O principal objetivo é o de conjugar esforços e favorecer o 

intercâmbio de experiências para o crescimento comum, por meio de metodologia 

                                                 
2  Mais informações sobre este projeto no site: 
http://www.zonadigital.com.br/redes/quemsomos_hp.asp 
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específica de trabalho em rede. Cada unidade educacional conta com um 

profissional designado para articular e mediar a Rede Social local. 

A unidade educacional Senac de São José Rio Preto3 está presente com 

o Projeto Redes Sociais no bairro Jardim Santo Antônio4, da periferia da cidade, que 

concentra muitos moradores migrantes. Em junho de 2006, foi apresentada a 

representantes da Associação de Moradores a metodologia de indução ao 

Desenvolvimento Local e proposta sua implementação no bairro, iniciando-se o 

trabalho. Em agosto de 2007, com uso da metodologia World Café (BROWN et al, 

2007), favorecedora de diálogos, a comunidade foi convidada a participar de reunião 

para construção de sua Visão de Futuro, que resultou na seguinte definição: 
 

Em 2017 o Jardim Santo Antonio foi eleito o bairro com a melhor qualidade de vida e maior 
desenvolvimento social do Brasil. 

 
Desde então, essa Rede Social vem construindo seu Plano de 

Desenvolvimento Local, com a discussão de diferentes aspectos característicos do 

bairro Jardim Santo Antônio. Os resultados desse trabalho vêm tendo destaque nos 

meios de comunicação, apontando as mudanças havidas para essa comunidade:  

                                                 
3 Informações obtidas pelo relato do gerente do Senac de Bauru, Sr. Luís Carlos de Souza. 
 
4  Mais informações sobre este projeto no site: 
http://www.zonadigital.com.br/redes/dl_gov.asp?rede=16&dl=23 
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Figura 1 – Reportagem “Receita para mudar o futuro”. Fonte: RECEITA..., 2009, p.03. 

 Ao serem consideradas as ideias apresentadas até o momento, deduz-se 

que a educação do futuro necessita ter, como principal fim, a formação de pessoas 
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comprometidas com os valores humanos. O exercício ético da atividade educacional 

não pode prescindir dessa causa. Nesse sentido, o currículo voltado ao futuro deve 

prever a organização de atividades individuais e coletivas que tenham como 

fundamento a valorização das relações humanas, o equilíbrio nas relações sociais e 

o cuidado do ser humano com o planeta que habita. As relações com o presente e o 

consequente futuro – com a vida, portanto - podem e necessitam ser trabalhadas 

nos currículos escolares.  

A atividade educativa calcada na realidade mais próxima da vida do aluno 

(a escola, o bairro, a cidade) é campo de reflexão e ação, no qual podem aflorar os 

sentidos do propósito principal (valores humanos), a partir de resultados concretos. 

A preparação para o futuro se realiza pela experiência vivida no presente. A ação 

educacional descontextualizada do principal fim (a valorização do homem pelo 

homem) pode tornar o presente um redemoinho voraz, ao desconectá-lo do 

compromisso com o ser humano e com o futuro. 

 Não se deseja a ideia de futuro como algo que nos escape às mãos  ou 

como uma esperança irrealizável. Como afirma Freire (2000c, p.21-22), a educação 

que se baseia num futuro que está estabelecido volta-se apenas à sobrevivência e 

às respostas imediatas, de forma imobilizadora em relação ao futuro.  

O futuro pode ser desejado, traçado e alcançado. E sonhar com esse 

futuro é libertador, pois nos torna protagonistas de nosso próprio destino. 

 

 

O currículo escolar e a leitura da realidade  

 

 

É a escola lugar da educação, como instituição socialmente reconhecida e 

autorizada para a formação e preparação de homens e mulheres (portanto, para o 

futuro), visando à sua inserção nas estruturas culturais e produtivas. Freire (2000c, 

p.187) nos mostra que a educação nunca é neutra, quando afirma: “A escolha dos 

objetivos torna impossível a neutralidade... Escolhemos os livros a ler, as perguntas 

a serem feitas, o modelo da sala de aula – tudo isso envolve nossa política”. 

De um lado, o caráter intergeracional da educação, somado à 

impossibilidade de sua neutralidade, demonstra o impacto desse setor no futuro que 

está sendo construído. De outro, a atual configuração do acesso a informações, 
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potencializada pelas tecnologias digitais, desenha um quadro no qual o 

conhecimento não se localiza mais de forma centralizada e exclusiva. Isso pede, 

além da consciência sobre o fato, uma nova postura dos profissionais que 

trabalharão, de alguma forma, com a recepção, organização, tratamento e 

manutenção de sistemas de conhecimento. Na visão de Young (2000), a razão que 

está no centro das propostas de um currículo do futuro não é essencialmente uma 

ênfase em novos conteúdos de conhecimento. A razão é por novas formas de 

relações do saber. Para Young (2000, p. 20), 
 
(...) o debate sobre o currículo torna-se, assim, um debate sobre 
diferentes objetivos e sobre diferentes visões do tipo de sociedade 
que queremos ver no próximo século e como eles se encarnam em 
diferentes conceitos de currículo. 
 

Uma proposta curricular estará datada ao passado, por aquilo que 

valoriza como conhecimento validado; ao presente, pela forma como absorve a 

dinâmica social que a circunda; e ao futuro, pelas apostas naquilo que se considerar 

fundamental para um período de tempo vindouro. Traz ainda o reconhecimento do 

que pode ser feito hoje  com o conhecimento construído em outras épocas. 

Um currículo escolar reflete o momento de sua elaboração e as formas de 

pensar desse momento. Ele traz em seus conteúdos aquilo que foi percebido como 

importante e necessário em certo período de tempo. Um programa curricular passa a 

um processo de obsolescência, caso não se oxigene e não se reanime 

permanentemente, com constante avaliação de seus propósitos e fundamentos. 

Propostas curriculares poderão ser expandidas em direção a saberes e 

experiências complementares ou mesmo conflitantes com seus conteúdos, ou 

poderão ser lidas de forma restrita, sendo aplicadas como proposições pouco 

flexíveis (não sujeitas a mudanças) de organização do conhecimento. Estas últimas 

se atêm mais aos conteúdos do que aos possíveis processos de aprendizagem. 

Entretanto, são propostas que destoam das dinâmicas sociais à nossa volta. 

Considero um referencial importante a proposta de Sacristán (2000) de 

pensar o currículo como uma forma de se ter acesso ao conhecimento, não 

representado, porém, em algo que está paralisado, mas sim por meio das 

circunstâncias em que se realiza e se converte numa forma particular de entrar em 

contato com a cultura. Para o autor (SACRISTÁN, 2000, p. 15-16), 
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O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de 
um modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens 
necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na 
parte explícita do projeto de socialização cultural nas escolas. É uma 
prática, expressão, da função socializadora e cultural que 
determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série 
de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a 
prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que 
comumente chamamos ensino. É uma prática que se expressa em 
comportamentos práticos diversos.  
 

Na perspectiva de Sacristán (2000), como uma seleção limitada de 

cultura, o currículo representará a relação entre a instituição escolar e a sociedade 

em diversos aspectos: o entendimento do que seja cultura e conhecimento, a 

implicação de valores propostos, a organização hierárquica de saberes, a 

possibilidade de acesso ou de restrição a determinadas formas de conhecimento e 

de interesses aos quais determinados conhecimentos servem, o caráter ideológico 

de cada ação, a organização do ambiente em sua totalidade, etc. Assim, o currículo 

passa a ser uma forma de entender a realidade circundante e uma forma de com ela 

interagir. 

Em seu papel de liderança, o gestor educacional deve assumir a dianteira 

no processo de avaliação dos propósitos educacionais, trazendo à tona as 

concepções que lhe dão sustentação, e a consequente visualização dos caminhos 

resultantes da apropriação de tais concepções.   

A reflexão em torno do tema currículo requer, em primeiro lugar, o 

esclarecimento do âmbito de seu entendimento. Sacristán (2000, p.23-26) propõe 

esse âmbito a partir dos seguintes contextos: contexto didático; contexto 

psicossocial; contexto organizativo; contexto do sistema educativo e contexto 

exterior, o que leva a um entendimento da prática pedagógica a partir das diversas 

esferas da realidade que a co-determinam, ampliando para além da relação 

professor-aluno os atores diretamente envolvidos nesse processo. 

Sacristán e Pérez Gómez (2000) nos auxiliam a perceber o enfoque 

processual contido naquilo que podemos chamar de currículo, que se mostra nos 

seus vários âmbitos de interação citados acima e no entrecruzamento de processos 

e agentes diversos.  Esse caráter requer que se busque uma forma de agir dos 

atores envolvidos que possibilite um modelo coletivo de trabalho, de decisões 

compartilhadas. Para tanto, o gestor educacional precisa se ver dentro do processo, 
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não só como parte integrante do todo, mas reconhecendo-se como alguém que 

interfere e dá contornos ao currículo escolar, por meio de suas crenças e decisões.  

Como resultado de inúmeras influências, ocorridas de forma dinâmica, o 

currículo, como aponta Sacristán (2000, p. 102),  
 
(...) exige ser analisado não como um objeto estático, mas como  a 
expressão de um equilíbrio entre múltiplos compromissos. E mais 
uma vez esta condição é crucial tanto para compreender a prática 
escolar vigente como para tratar de mudá-la. (...) A visão do currículo 
como algo que se constrói exige um tipo de intervenção ativa 
discutida explicitamente num processo de deliberação aberto por 
parte dos agentes dos quais está a cargo: professores, alunos, pais, 
forças sociais, grupos de criadores, intelectuais, para que não seja 
uma mera reprodução de decisões e modelações implícitas.  
 

Tendo-se por base tais concepções de currículo, sua compreensão deve 

anteceder a organização de uma proposta educacional, sendo o principal ponto de 

partida. E a gestão do currículo, nesse contexto, torna-se a própria alma do 

ambiente educacional.  

Nesse aspecto, acentua-se a importância da atuação do gestor 

educacional. Com papel profissional de caráter claramente diretivo e de liderança, 

esse profissional tem enorme responsabilidade nos contornos da proposta curricular 

e no percurso realizado pelo aluno. O gestor educacional passa, assim, a ser 

identificado como corresponsável pelas caminhadas realizadas no ambiente 

educativo. 

 

 

Realidades multidimensionais 
 
 

A preparação das gerações pressupõe, necessariamente, a visualização 

do futuro, com alternativas de vida em sociedade. Tais alternativas surgem a partir 

do presente e suas múltiplas realidades.  

A compreensão de tais realidades pode ser facilitada por meio de 

referenciais encontrados em autores que se propõem realizar reflexões sobre as 

mudanças recentes havidas no mundo, sobretudo no final do século passado. Um 

maior entendimento das múltiplas realidades do tempo atual é matéria-prima básica 
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para o profissional de educação, para que possa realizar a crítica necessária à sua 

ação e ao conjunto de ações de seu ambiente de trabalho. 

Enrique Dussel (2002) aponta que, no sistema-mundo vigente, uma 

parcela considerável da população se encontra privada de cumprir com as 

necessidades que o próprio sistema proclama como direitos, numa imensa 

contradição. E os milhões de vítimas dão a dimensão de que a problemática ética 

deve situar-se num horizonte planetário. Dussel (2002, p.314)  considera necessária 

a crítica à ordem estabelecida, para que a  “impossibilidade de viver das vítimas” se 

torne possibilidade de viver melhor, com a história como um progresso qualitativo. 

Outro autor, cujas reflexões se somam às de Dussel (2002), é Manuel 

Castells (2002). Castells aponta para os milhões de pessoas e regiões do planeta 

que estão sendo excluídos dos benefícios do informacionalismo e considera que se 

faz necessária, na avaliação dessa dinâmica social, uma distinção entre os vários 

processos de diferenciação social: de um lado, desigualdade, polarização, pobreza, 

miséria. De outro, individualização do trabalho, superexploração dos trabalhadores, 

exclusão social e integração perversa. 

A nova estrutura social da Era da Informação, por Castells (2002) 

chamada de Sociedade em Rede, como qualquer outra estrutura social, tem suas 

contradições, conflitos e desafios.  Nem todas as dimensões e instituições da 

sociedade seguem a lógica da sociedade em rede, mas todas as sociedades da Era 

da Informação são penetradas, com diferente intensidade, pela lógica da sociedade 

em rede, cuja expansão dinâmica vai absorvendo, superando as formas sociais 

preexistentes.  

Castells (2002, p. 437) finaliza suas reflexões considerando que não há 

nada  “(...) que não possa ser mudado por ação social consciente e intencional, 

munida de informação e apoiada em legitimidade”. E conclui que se as ações forem 

possibilitadas por decisões bem informadas, conscientes e compartilhadas 

(CASTELLS, 2002, p. 438) “(...) enquanto ainda há tempo, talvez, finalmente 

possamos ser capazes de viver, amar e ser amados”. 

A mensagem que emerge explícita, tanto em Castells (2002) quanto em 

Dussel (2002), considera como ponto essencial de análise da realidade os abismos 

existentes no alcance da dignidade humana como valor universal. E aponta o 

protagonismo individual e coletivo como o caminho possível para a transformação de 

realidades duras e injustas. 
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Do ponto de vista das teorias educacionais, Enrique Dussel (2002) 

encontra na Pedagogia Crítica de Freire as condições de possibilidade do exercício 

da razão ético-crítica como condição de um processo educativo integral, pois o 

educando se educa no próprio processo social, emergindo como “sujeito histórico”. 

O autor entende que a Pedagogia Crítica de Freire é (DUSSEL, 2002, p. 443) “(...) 

uma pedagogia planetária, que se propõe o surgimento de uma consciência ético-

crítica”. 

Em sua análise do modelo social atual, Ladislau Dowbor (2001) também 

traz importante contribuição para o dimensionamento das relações sociais atuais. 

Dowbor (2001) afirma que vivemos uma mudança cultural, de caráter planetário, 

com a conectividade global transformando as bases de organização social. E 

considera ser “(...) essencial entender que configuração de forças está presidindo as 

transformações” (DOWBOR, 2002, p. 80). Lessig (2002), por exemplo,  aponta para 

tal configuração de forças, ao expor a inversão de valores ocorrida no âmbito da 

internet: com sua natureza de inovação, criatividade, liberdade e caráter 

revolucionário, esse espaço sofre continuamente a expansão de controles de 

governos e corporações, que buscam a manutenção das velhas formas de fazer e 

de seus interesses próprios. 

Dowbor (2002, p.9) considera necessário “(...) iniciar a ampla 

reconstrução de uma ética social” em direção a “(...) um valor essencial que precisa 

ser resgatado: o da solidariedade humana” (DOWBOR, 2002, p. 7).  E  “(...) gerar na 

sociedade instituições e mecanismos de regulação que permitam à sociedade ir se 

transformando e reconstruindo  de acordo com os seus desejos e necessidades” 

(DOWBOR, 2002, p. 14). 

Para Dowbor (2001), a sociedade conta com condições técnicas, recursos 

financeiros e capacidade de organização para acabar com a desigualdade. E indica 

que a educação (DOWBOR, 2001, p. 9)  
 
(...) já não pode funcionar sem se articular com as dinâmicas mais 
amplas que extrapolam a sala de aula. Da mesma forma, a economia 
já não pode funcionar de maneira adequada sem enfrentar a questão 
da organização social do conhecimento.  
 

Dowbor (2001, p. 13) reflete que, ao conhecimento tornar-se elemento-

chave de transformação social, a importância da educação muda qualitativamente:  

“Trata-se de repensar a dinâmica do conhecimento no seu sentido mais amplo, e as 
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novas funções do educador como mediador deste processo”. Para ele, no contexto 

do novo modelo social, a educação formal é mais atividade central e organizadora, e 

não mais eixo único de formação, sendo o educando sujeito de sua própria 

formação. Segundo Dowbor (2001, p. 80),  
 
O grande desafio da educação é o de mobilizar as suas forças para 
reconstruir uma convergência entre o potencial tecnológico e os 
interesses humanos. O mundo da educação, no Brasil, juntando 
alunos e professores, representa cerca de 40 milhões de pessoas. É 
uma força. O novo peso do conhecimento no planeta, e da educação 
nos processos de reprodução social, podem constituir uma poderosa 
alavanca de humanização social. 
 

A revisão do modelo educacional torna-se, assim, uma necessidade. É 

preciso novas análises dos conceitos que dão base às propostas, seguidas do 

alinhamento às práticas que possibilitarão uma mudança para o rumo que se deseja. 

De acordo com Peter Senge (2004), para que o futuro seja diferente, é preciso ir-se 

além dos gestos acanhados de hoje e começar a ver os sistemas nos quais estamos 

inseridos. Para ele, todos temos de participar da reversão desse quadro.  

Há entre esses autores convergências no  retrato do mundo atual em 

suas múltiplas realidades, como também nos alertas para os riscos aos quais 

estamos expostos. Os autores apresentam elementos para a reflexão necessária, ao 

se pretender a prática individual e coletiva comprometida com a construção de um 

mundo mais equilibrado. Trazem à tona a urgência no trato destes temas e na 

revisão de nossa presença no mundo. 

 
 
Proposta de investigação 
 
 

Como já comentado, o eixo central deste trabalho é a crença em que a 

vida profissional é um importante campo de atuação para a transformação de 

algumas realidades, como espaço possível de intervenção no mundo. 

A partir do panorama traçado, que traz o inequívoco surgimento de uma 

nova sociedade, e com ela a necessidade de revisão dos caminhos trilhados até 

agora, não há como o olhar do profissional dirigir-se à sua rotina como se nada 

houvesse de ser feito. 
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O presente é o campo do futuro, e a recriação da sociedade atual, na 

direção de uma sociedade mais justa, poderá se realizar se, na prática individual, 

profissional e coletiva, houver o trato, rotineiro, dessa possibilidade. 

É para meu ambiente de trabalho que direciono o foco a partir das 

questões até aqui apresentadas.  Venho trabalhando desde 1998 na gestão de 

equipes no Senac São Paulo, na coordenação de áreas e unidades educacionais. 

Nesse percurso - inicialmente de forma intuitiva -, fui buscando identificar, explicitar e 

dialogar sobre valores individuais, coletivos, do ambiente de trabalho e institucionais, 

na perspectiva da criação de ambientes humanitários, nos quais prevalecesse a 

ideia de busca do bem-estar humano. Em 2006, assumi a coordenação da operação 

de cinqüenta e três unidades educacionais no estado de São Paulo, tendo a 

responsabilidade de orientar gestores (gerentes de unidades) e suas equipes, que 

somavam, em 2008, um total aproximado de três mil e duzentas pessoas. 

O convívio com este grupo tem trazido a dimensão de minha 

responsabilidade como gestora, assim como a medida da oportunidade de 

construção  do  futuro que temos em mãos, posto que é  a escola - como já 

mencionado anteriormente – importante espaço de formação das gerações, 

individual e coletivamente.  

Tendo em vista a formação da consciência crítica proposta por Paulo 

Freire (2000b), observa-se que o principal caminho a trilhar são os processos de 

reflexão da prática, que não se efetivam por si sós, mas carecem de organização 

intencional para se constituírem em processos de aprendizagem individual, coletiva 

e institucional. Assim, são os seguintes os parâmetros que tenho em conta na 

reflexão sobre o papel do gestor educacional: 

- Há um novo modelo de sociedade, nas suas relações de produção e poder, no 

contexto da Era da Informação;  

 

- A educação tem responsabilidade, enquanto campo de formação intergeracional, 

na construção de um mundo mais equilibrado; 

 

- Verifica-se a necessidade de teorias e práticas mais adequadas a realidades 

mutidimensionais, transdisciplinares e de ordens local e global;  
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- Torna-se urgente a revisão de propostas curriculares, desde suas bases teóricas à 

prática efetivada, na busca de modelos mais adequados, favorecedores de maior 

equilíbrio nas relações sociais; 

 

- O gestor educacional deve assumir seu papel de principal responsável pelos 

contornos do ambiente educacional, e é preciso que o mesmo reflita sobre o papel 

de corresponsável pelo percurso do aluno, em toda sua amplitude; 

 

- O ambiente educacional deve ter como princípio a ação reflexiva, como forma de 

se realizar a práxis, interação entre teoria e prática. 

 

A partir desses parâmetros, emerge a questão: de que forma o gestor 

educacional realiza a reflexão sobre o seu papel? No contexto de minha atuação 

profissional, a ideia de efetivar a pesquisa no ambiente de trabalho foi tomando 

corpo, até definir-se a sua realização com um grupo de gestores educacionais do 

Senac São Paulo, tendo-se como objetivos: 

 

- Investigar o papel do gestor educacional, na perspectiva da ação profissional 

voltada à formação da consciência ético-crítica; 

 

- Realizar pesquisa com o grupo de gestores das cinquenta e três unidades 

educacionais do Senac, tendo como recorte mínimo desejável a participação de 

vinte gestores; 

 

- Propor a reflexão crítica do papel do gestor educacional, considerando-se  

circunstâncias e complexidades da atual dinâmica social; e 

 

- Estimular a constituição de um grupo de aprendizagem, voltado à reflexão da 

prática realizada. 

A organização da pesquisa como uma oportunidade de reflexão individual 

e coletiva sobre a prática e como um processo de formação do grupo de gestores 

mostrou-se uma direção interessante. Assim, surgiu a ideia de realizar a “Caminhada 

de Aprendizagem Coletiva”,  conjunto de atividades que será detalhado no Capítulo 

III. Desenvolvida em ambiente virtual específico, apresenta-se como canal de 
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expressão, comunicação, informação, troca e registro da temática “O gestor 

educacional e a construção de currículos para o futuro”.  

Dessa forma, os registros, as dinâmicas e as contribuições havidas 

durante a Caminhada de Aprendizagem Coletiva se tornam a base para a 

compreensão de como se processa a reflexão do gestor educacional sobre a sua 

prática profissional.  

Como resultado, espera-se poder salientar o processo reflexivo do grupo 

de gestores do Senac São Paulo, com a identificação de temas a ele subjacentes. 

Tais temas, refletidos à luz das bases conceituais apresentadas neste estudo, 

possibilitarão leituras críticas da prática profissional do gestor educacional e a 

visualização de caminhos, não no formato de receitas prontas, mas como um rol de 

referências que estimulem os gestores na reflexão sobre o cotidiano de trabalho, e 

auxiliem na organização de sua formação. 

 

 

A visão de educação no Senac São Paulo 
 

 

Um documento que merece destaque é a atual Proposta Pedagógica do Senac São 

Paulo (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, [2005?]). 

Elaborada inicialmente em 2003, em processo que envolveu gestores e suas 

equipes, foi revista em 2005,  
 
(...) frente ao desenvolvimento que tiveram as ações do Senac São 
Paulo, a par de alterações na legislação e em normas pertinentes, 
bem como na sua Proposta Estratégica para a Década 2001-2010 e 
na sua estrutura organizacional. (SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL, [2005?],  p. 3) 
 

Esse documento aponta a visão de mundo e de educação da instituição, 

bem como seu campo de atuação, sua história e estrutura organizacional, além de 

apresentar orientações para o desenho de currículos e para as práticas 

pedagógicas. 

Sobre o homem e o mundo trabalho, apresenta como conceitos:  
 
O homem é um ser que se relaciona com o mundo de modo 
consciente, intencional e potencialmente responsável. (...) Pelo 
pensamento, pela linguagem e pelo trabalho o homem dá sentido, 
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conhece e modifica o mundo, entendido como ambiente ou 
circunstância na qual o homem vive, convive e transforma pela sua 
ação.  
 
Desta forma, o trabalho é a ação tipicamente humana que promove e 
estrutura formas de convivência e de relações entre os homens e 
entre eles e o meio em que atuam. (SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL, [2005?],  p. 3) 
 

E, em sequência, situa o estágio atual em que vive a humanidade:  
 
Há profundas transformações e incertezas geradas, em grande parte, 
pelos recentes avanços econômicos, científicos e tecnológicos. 
Conceitos como governo, família, educação e trabalho são revistos, 
quando não totalmente reformulados. As formas de agir, de gerir e de 
produzir modificam-se continuamente. (SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL, [2005?],  p. 3) 
 

Com relação à expectativa sobre o perfil profissional nesse ambiente 

descrito, aponta: 
Nesse cenário, a sociedade e o mundo do trabalho idealizam um 
profissional pró-ativo, flexível, motivado, criativo, polivalente, 
autônomo, apto a participar e interagir com seus pares, capaz de 
enfrentar e solucionar os problemas do cotidiano. Exige um ser 
humano com visão holística, responsável pelo meio ambiente, capaz 
de inovar, acompanhar e implementar mudanças, e que esteja 
permanentemente comprometido com valores e ações relacionados 
com a qualidade, a capacidade de empreender, a cidadania e a 
responsabilidade social, aí incluídas a ética, a saúde individual e 
coletiva, e a preservação ambiental. (SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL, [2005?],  p. 4) 
 

Essas ideias são complementadas pela visão de educação expressa 

nessa Proposta Pedagógica (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

COMERCIAL, [2005?], p. 5), claramente fundamentada, entre outras referências, em 

Paulo Freire:  
Educar é ação intencional e política. (...) Uma educação participativa 
e de qualidade deverá ser capaz de gerar ferramentas para que as 
pessoas possam: 
• Ampliar a visão crítica de mundo; 
• Participar da vida pública 
• Defender seus direitos e ampliá-los 
• Inserir-se e permanecer no mundo do trabalho, com desempenho 

de qualidade e com empreendedorismo 
• Assumir responsabilidade social, com desempenho ético, de 

preservação do meio ambiente e de atenção à saúde individual e 
coletiva. 
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O documento traz também, como referência para o desenho curricular, o 

Relatório Delors (2001), com seus quatro pilares fundamentais para a educação do 

futuro. Outro aspecto a ter destaque são os conceitos presentes nas considerações 

acerca dos desenhos curriculares: 
 
(...) a organização curricular é flexível, possibilitando a construção de 
itinerários formativos, singulares e variados, inclusive viabilizando o 
aproveitamento efetivo das competências já desenvolvidas na vida 
escolar ou na prática social e profissional. (SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL, [2005?],  p. 12) 
 

Nesse documento, evidencia-se a preocupação institucional com as 

questões que envolvem o tempo presente e a construção de um futuro voltado a 

uma sociedade mais justa e humana. Entretanto, os documentos escritos, 

simplesmente, não garantem a efetivação das propostas e orientações. No cotidiano, 

é necessário que sejam criadas ocasiões para a reflexão da prática, utilizando-se 

das teorias de suporte. 

Outro ponto observado é que, apesar dos cuidados da instituição em 

definir documentos norteadores, os processos de construção da Proposta 

Estratégica e da Proposta Pedagógica se deram em ambientes, momentos e grupos 

diversos.  Essa separação pode dar a entender que o universo administrativo está 

separado do universo educacional, ou que seus objetivos não são convergentes. 
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I  TEORIA E PRÁTICA DA GESTÃO EDUCACIONAL 
 
 
 
1.1 A experiência no Senac São Paulo 
 
 

Há mais de dezesseis anos, trabalho no Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac) de São Paulo, instituição de educação 

profissional, e, há mais dez anos, tenho tido a responsabilidade de coordenar 

equipes e áreas de atuação. A orientação a profissionais de coordenação, 

desenvolvimento e acompanhamento de cursos, programas de formação e áreas de 

atuação tem sido um campo fértil para a reflexão sobre o papel do gestor 

educacional, a começar pela leitura do meu próprio papel. 

De 1999 a 2004, assumi a função de diretora da Faculdade Senac de 

Moda, no momento em que a instituição alargava sua atuação na Educação 

Superior. O Curso Superior de Design de Moda contava com duas Habilitações: 

Estilismo e Modelagem, num total de oitenta e um alunos. No cenário nacional, a 

área de Moda iniciava seu processo de profissionalização, com poucos cursos de 

nível superior oferecidos pelo mercado. O Senac dava seu salto, partindo de cursos 

de formação básica e técnica para a Graduação, trazendo na bagagem um convênio 

com a ESMOD – École Superièure de Mode de Paris, a mais antiga escola de moda 

do mundo, que possibilitava o intercâmbio de professores, de metodologias de 

ensino e de cultura de moda.  

De início, foi por meio do universo do trabalho cotidiano - a prática - que 

fui formando repertório próprio sobre educação, assim como fui estabelecendo 

minha visão sobre Gestão Educacional5. Percebo, hoje, que alguns fatores foram 

determinantes, àquela época, para o aprofundamento individual: eu não tinha 

formação específica em Educação (sou graduada em Arquitetura e Urbanismo); eu 

                                                 
5 Contei nesse período com a orientação do Prof. Dr. Fernando José de Almeida que, no papel de 
consultor educacional, instigava minha reflexão e auxiliava na abordagem conceitual, metodológica e 
pedagógica, principalmente com o grupo de professores. 
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não contava com nenhuma prática profissional anterior em Educação Superior, 

campo no qual o Senac buscava significativa expansão; a oferta de formação 

superior em Moda era ainda restrita no país, e pode-se considerar que a área ainda 

não havia se estabelecido como campo de produção e pesquisa acadêmica. Nesse 

cenário, a limitação de referenciais pessoais e institucionais próprios transformou-se 

em possibilidade de desenvolvimento e de experimentação de práticas.  

A primeira questão com a qual me defrontei foi relativa ao meu papel na 

nova função: o que significava atuar como diretora de uma faculdade? Para definir o 

meu espaço de atuação, eu necessitava entender primeiramente o que a instituição 

Senac pretendia ser e realizar no âmbito da Educação Superior e o que significava 

formar profissionais para o mercado de Moda. 

 

 

1.2 Princípio orientador alicerçado em Paulo Freire 
 
 

A partir de 2001, com meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 

passei a contar com maior referencial teórico no apoio às minhas atividades. 

Focado, sobretudo, na área de Educação, esse referencial foi fundamental para que 

– como gestora - eu pudesse dar a ênfase necessária à reflexão sobre o papel 

profissional de cada um dos componentes da equipe: jamais poderíamos 

desconsiderar o fato de trabalharmos em uma instituição educacional. Ao contrário, 

esse deveria ser sempre o ponto principal da relação individual com o ambiente de 

trabalho.  

Desde minha entrada no Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo da PUC-SP, os ensinamentos de Paulo Freire tornaram-se meu principal 

referencial para pensar Educação, constituindo-se meu princípio orientador6 

(SCIOTTI, 2004). É na obra de Freire que encontro a força ética necessária – e que 

dá sustentação – à realização da ação educacional voltada ao bem-estar e ao 

desenvolvimento humanos. Como principal pilar, as concepções de Paulo Freire 

                                                 
6 A escolha de um princípio orientador reflete a ética abraçada e torna-se base para o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos e ações educacionais específicas. 
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tornaram-se o fio condutor conceitual, ampliado por outras propostas teóricas que 

podem facilitar sua compreensão e/ou expandir sua aplicação.  

Ao tecer suas considerações a respeito da ética educacional, Freire 

(2000b) nos mostra as competências a ela subjacentes, que  têm, em sua essência, 

qualidades como criticidade, respeito, aceitação do novo, bom senso, humildade, 

tolerância, rigorosidade, curiosidade, alegria, esperança, comprometimento, 

generosidade, amorosidade, escuta, autoridade, liberdade, simplicidade, bem-querer 

e diálogo.  A prática educativa é, para o autor (FREIRE, 2000b, p.164), “... um 

exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de 

educadores e educandos”.   

Inicialmente, fui me aprofundando na proposta de atuação do Senac no 

universo acadêmico, assim como na proposta de formação específica do curso de 

Bacharelado em Design de Moda. Os valores e os princípios institucionais 

identificados foram se relacionando com os valores e os princípios pessoais, e o 

resultado desse cruzamento deu início àquilo que fui compreendendo ser o meu 

papel de diretora de faculdade, o que envolvia: clareza da proposta institucional 

pedagógica a ser implementada; entendimento da proposta de formação profissional 

desenhada e da dinâmica do universo específico de atuação (neste caso, Moda); 

liderança nas discussões sobre metodologias e propostas educacionais; articulação 

entre os diferentes sistemas que compreendiam o ambiente educacional; busca da 

coerência entre discurso e prática. 

Ao assumir a função de diretora da Faculdade Senac de Moda, fui 

aprofundando a reflexão sobre a amplitude e a responsabilidade da gestão 

educacional. Um ponto fundamental era a explicitação de minhas próprias intenções. 

Dizer quem eu era e o que pensava parecia-me o mínimo para iniciar o 

relacionamento desejado com o grupo que eu considerava como gestor da proposta 

educacional (coordenação, docentes, secretária acadêmica, bibliotecária e todos 

aqueles que tivessem uma ação mais direta na construção do ambiente). Ao tornar 

públicas minhas intenções - e discuti-las com o grupo - passei a assumir 

compromissos interna e externamente, ou seja, comigo mesma e com os demais 

profissionais que me cercavam.  

Creio que a definição e a explicitação de intenções, objetivos, propostas, 

visão de mundo e de ser humano tornam-se elementos fundamentais à ação 

educacional, pois é a partir disso que se pode traçar uma linha de trabalho clara e 
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definida, que se torne significativa no coletivo. Na medida em que uma linha de 

trabalho é refletida coletivamente, ela poderá ser compartilhada e assumida pelo 

grupo. 

A ação cotidiana do profissional de educação necessita ter base ética 

clara. Sobre esse prisma, Rios (2001a, p.10) pondera:  
 
Penso que uma visão clara, abrangente e profunda do papel que 
desempenha e deve desempenhar na sociedade permite ao 
educador uma atuação mais competente. Não quero dizer que basta 
ver claro para agir bem, uma vez que consciência e vontade não são 
sinônimos, mas que a atitude crítica – filosófica – do educador sobre 
os meios e os fins de sua atuação o ajudará a caminhar mais 
seguramente na direção de seus objetivos. 
 

Reside na atitude crítica a possibilidade de expansão dos significados da 

ação profissional.  Não se trata da escolha pessoal da atividade educacional, 

isolada, de fazer “deste ou daquele jeito”. Quando há clareza sobre os valores 

éticos, as escolhas feitas poderão permitir a incorporação desses valores nas 

propostas de atividades educacionais, possibilitando sua apreensão em maior 

escala. Nesse âmbito, as escolhas passam de “bom-senso” para uma busca de 

coerência entre valores pré-estabelecidos e a prática a se realizar. Não basta, 

portanto, estar imbuído de boas intenções. Torna-se necessário haver o 

compromisso permanente de vigiar o fazer, ou corre-se o risco de desvios do 

caminho da reflexão crítica. 

Estabelecidos os parâmetros conceituais para a atuação e tomada da 

consciência de que eles precisavam estar presentes na prática, busquei fazer um 

diagnóstico do contexto no qual me encontrava, detectando as questões sobre as 

quais precisaria tomar posições imediatas, passar orientações, definir caminhos, etc. 

Questões como organização curricular, desenvolvimento de docentes, integração da 

equipe, desenvolvimento tecnológico, cultura acadêmica, produção de conhecimento 

e interdisciplinaridade eram alguns dos temas que iam surgindo à minha frente, e 

sobre os quais eu tinha de me posicionar.  

A opção de condução do trabalho foi a de tratar as questões da forma 

mais ampla e plural possível. Especialmente em relação ao quadro de docentes, fui 

buscando a formação de um grupo que exercitasse o diálogo,  trocasse suas 

experiências, pudesse realizar diagnósticos e buscasse soluções conjuntamente; 
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que respeitasse a sua diversidade e valorizasse os conhecimentos que cada um 

trazia de suas experiências pessoais e profissionais.  

Ao falar sobre a responsabilidade ética no exercício da tarefa docente, 

Freire (2000b, p.17)  refere-se a uma ética  
 
(...) universal do ser humano. Da ética (...) que condena a 

exploração da força de trabalho do ser humano, que condena acusar 
por ouvir dizer, afirmar que alguém falou (...) A ética de que falo é a 
que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de 
gênero, de classe. É por esta ética inseparável da prática educativa, 
não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, 
que devemos lutar. 
 

Quando se parte da condição de se fazer o bem e de se aprimorar o 

sentido de humanidade, é preciso vigiar as incoerências individuais, refletoras das 

circunstâncias vividas individual e coletivamente e da complexidade de ser humano. 

Tais incoerências podem se apresentar na forma de preconceitos, discriminações ou 

“pequenas” injustiças praticadas no cotidiano, que embora isoladamente possam 

parecer de pouca amplitude, precisam ser combatidas.   

 

 

1.3 Valores para a prática da gestão educacional  
 

 

Ao longo do processo de trabalho como gestora, percebi ser 

absolutamente necessário dar forma ao conjunto de valores assumidos como 

princípio orientador, considerando que, como líder de um grupo, deveria incorporá-

los e praticá-los, tornando-os explícitos e públicos. A partir disso, buscar a coerência 

entre o pensamento, o discurso e a ação passou a ser a minha principal 

preocupação. Afinal, a maneira como se comporta um gestor traduz, para uma 

equipe, os princípios com os quais o gestor coordena o ambiente de trabalho. Paulo 

Freire (2000c) propõe que educadores façam de seu comportamento o espelho para 

a ação, dando exemplos por meio das próprias atitudes: a corporificação das 

palavras pelo exemplo. Para ele (FREIRE, 2000, p. 72), 
 
As qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que 
nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que 
fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a 
prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis – a da coerência. 
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Entendia que o principal caminho para a instalação de um ambiente ético 

e reflexivo pressupunha que minha prática fosse refletora desse pensamento. Não 

havia espaço para o “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. Não se pode 

trabalhar em um ambiente democrático sem ser e agir democraticamente. Não pode 

haver ambiente de diálogo sem comportamento dialógico, ou seja, sem saber 

escutar e assegurar a expressão de todos, em qualquer circunstância.  

Muitos dos ambientes educacionais são, ainda hoje, redutos de outros 

tipos de propostas, focadas em posturas autoritárias, em receitas prontas, na 

aplicação de metodologias e recursos tecnológicos sem discussão e na falta de 

comunicação entre os atores (direção, coordenadores, professores, alunos e demais 

funcionários). Essas são algumas das contradições observadas no ambiente 

educacional, que, às vezes, parece oscilar entre as teorias para a emancipação 

humana e a transformação social e o uso recorrente de metodologias consideradas 

ultrapassadas e deslocadas das expectativas de haver, na escola, a superação das 

relações hierarquizadas e  dos conteúdos fechados.  

O trabalho na Faculdade Senac de Moda reuniu, inicialmente, cerca de 

trinta docentes. Parte do grupo era formada por professores com ampla experiência 

na carreira acadêmica, em reconhecidas universidades públicas e privadas: 

antropólogos, sociólogos e semióticos, em sua maioria mestres e doutores. Outra 

parte era formada por profissionais especialistas da área de Moda, alguns sem 

experiência de docência: estilistas, modelistas e profissionais do setor têxtil.  

O comportamento inicial do grupo era de divisão entre os “acadêmicos”, 

que dominavam teorias, e os “práticos” que atuavam no universo profissional da 

Moda. Havia, inclusive, certo olhar de superioridade dos “acadêmicos” sobre os 

“práticos”, e, em algumas circunstâncias, constatava-se a dificuldade em se 

estabelecer diálogo e integração entre as disciplinas e as atividades propostas. Além 

disso, houve também situações nas quais os “práticos” consideravam que a 

“Academia” pouco tinha a contribuir para a formação do profissional, com certo 

desprezo por teorias que pareciam excessivas. 

Em seu papel de direcionamento e liderança, o gestor pode e deve 

trabalhar na definição dos caminhos a serem trilhados, objetivando a compreensão 

da proposta pedagógica e a sua execução e esclarecendo a importância nas 
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escolhas dos diversos processos de trabalho.  Fica sendo sua, por conseguinte, a 

principal responsabilidade pelo contorno final do clima e da cultura organizacional.  

A maneira de orientar uma equipe tornou-se para mim um grande desafio, 

e eu a via como o principal fator de sucesso no alcance dos resultados pretendidos. 

Passei a pensar rotineiramente sobre a questão, considerando-a essencial - na 

medida em que ambientes de trabalho se constituem de forma coletiva, sendo o 

convívio de pessoas parte da sua natureza - e fundamental - tendo em conta que a 

dinâmica estabelecida nas relações entre as pessoas de uma equipe poderá se 

constituir na base de sustentação do trabalho.  

Entretanto, valores não se estabelecem espontaneamente. Precisam ser 

propostos e assumidos individual e coletivamente, não podendo ser impostos. Eles 

necessitam ser vivenciados e o gestor pode - isto sim – criar condições para a sua 

prática cotidiana, estimulando a reflexão em torno deles. E, para que estejam 

presentes em pensamentos e ações, é preciso o trabalho diário e persistente de 

busca da coerência individual entre teoria e prática. Só dessa forma poderão ser 

verdadeiramente incorporados, tornando-se parte da cultura de uma equipe.  

O caminho escolhido foi o da discussão ampla das questões que nos 

cercavam, buscando-se, ao máximo possível, a representatividade de todo o grupo e 

a intercompensação de valores, conhecimentos e experiências. Em muitas 

situações, pude detectar a dificuldade de um ou outro professor em ultrapassar a 

condição individual e alcançar o sentido coletivo do trabalho. Em outras, tornou-se 

evidente a dissonância entre determinada prática e a proposta conceitual que 

deveria dar base aos trabalhos.  

Por outro lado, pude acompanhar o despertar para uma nova forma de 

agir, o compromisso com os valores apresentados e defendidos, a comunicação 

fluindo melhor, os limites sendo definidos pelo grupo, o surgimento de propostas 

inovadoras e o prazer no trabalho de construção coletiva, no qual os resultados, 

sejam eles positivos ou negativos, são de responsabilidade de todos. O foco no 

aluno e suas necessidades de formação, construído nas reuniões pedagógicas e de 

planejamento, foi permitindo superar a dicotomia entre teoria e prática. Longe de ser 

um problema, a diversidade da experiência profissional entre os docentes se 

mostrava, de fato, uma grande riqueza.  

Um dos aspectos que considero fundamental para o trabalho, como 

gestora de equipes, é a atenção com o repertório individual, construção ao longo da 
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vida que nos diferencia, ampara e alimenta. Identificar como se compõe o repertório 

de um colaborador requer do gestor o contínuo exercício da percepção, a partir de 

observações, conversas e sentimentos captados no ambiente. Reconhecer e  

valorizar as especialidades de cada um torna possível a emersão dessas 

capacidades individuais, ficando aparente o que cada um tem de melhor, 

trabalhando-se  a partir dessa circunstância. É ainda no desenho formado pela 

dinâmica das relações humanas de um grupo que os cruzamentos dos repertórios 

podem - ou não - se realizar, abrindo-se espaço para a troca de experiências, 

conceitos e visões e, consequentemente, para a criatividade e a inovação. 

Parafraseando Milan Kundera7, chamei esse processo de “a busca da 

sustentável leveza do ser”: buscar a emersão das qualidades individuais de forma 

cuidadosa e amorosa, com cada um se sentindo seguro a partir de seu jeito próprio 

de ser. Para seu alcance, é preciso que se parta da condição de complexidade do 

ser humano, reveladora de inúmeras possibilidades de ser, de aprender, de 

expressar-se e de relacionar-se.  

 
 
1.4 O papel do gestor educacional 
 
 

Importante situar o papel do gestor educacional no momento atual, pois 

ele é um profissional que tem sido chamado a revisar o conjunto de suas funções, 

compreendendo-as de forma ampla, inter-relacional e sistêmica. Segundo Alonso 

(2002 apud PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, 2002), a 

função do gestor educacional passou a ser compreendida como uma relação 

pedagógico-administrativa, na qual planejamento e  execução não se constituem 

como campos separados ou antagônicos, uma vez que o trabalho administrativo tem 

seu sentido a partir dos propósitos da instituição educacional. Assim, considera 

Alonso:  
(...) torna-se inaceitável a divisão, muito freqüente, de 

atribuições em que o diretor responde pelo trabalho administrativo, 
rotineiro, burocrático e de representação, sem qualquer compromisso 
com o trabalho pedagógico, visto como responsabilidade exclusiva 

                                                 
7 O escritor tcheco Milan Kundera publicou em 1984 o livro “A Insustentável Leveza do Ser”. 
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dos professores e especialistas do ensino. (2002 apud PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, 2002, p. 23) 
 
 

Superada a barreira inicial de divisão entre “administrativo” e 

“pedagógico”, cabe ao gestor educacional, no contexto social contemporâneo, 

buscar também a criação de um ambiente dialógico, no qual atue como alguém que 

articula objetivos, interesses e proposições. Sobre esse aspecto, Alonso afirma:  
No caso da escola, o trabalho coletivo constitui preocupação mais 
recente e, nem sempre, encontra aceitação por parte dos diretores 
ou mesmo dos professores que, por força do hábito de trabalhar 
isoladamente, vêem nisso uma perda de tempo ou uma tarefa 
suplementar. (2002 apud PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE SÃO PAULO, 2002, p. 250) 

 

 
1.5 O gestor educacional no Senac São Paulo  

 

 

Foi a partir da década de 1980, que, no Senac, os então ‘diretores de escolas’ 

passaram a ser denominados ‘gerentes de unidades educacionais’. Essa mudança 

foi motivada pelo contexto social e econômico da época: com a crise econômica pela 

qual passava o país, firmou-se a tendência de queda das receitas compulsórias na 

arrecadação da Administração Regional do Senac, no Estado de São Paulo, 

correndo a instituição  o risco de encolhimento. A diminuição da receita compulsória 

- e a própria dependência que a instituição tinha desse recurso - ameaçava a 

sobrevivência institucional, causando clima de incerteza quanto aos seus rumos 

futuros. 

Conforme o documento “Proposta Estratégica para o Senac de São Paulo 

nos Anos 80” (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 1984, p. 

2), dois foram os caminhos identificados frente àquela situação:  
1. conformar-se àquela perspectiva, reagindo episódica e 
ciclicamente às periódicas diminuições das receitas como novos 
cortes nas despesas; 2. buscar alternativas estratégicas que 
impliquem em novos arranjos administrativos, programáticos e 
operacionais, de forma a neutralizar  os efeitos mais diretos das 
tendências recessivas e a equipar-se para assumir um novo 
comportamento organizacional, que lhe proporcione condições de 
viabilidade mais estável a longo prazo. 
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A opção pelo segundo caminho implicou novos arranjos administrativos, 

programáticos e operacionais e organização de um quadro referencial 

caracterizando – a partir daquele momento – a missão institucional e o  papel social 

do Senac São Paulo, que passou a ser definido como “uma agência educacional de 

prestação de serviços para o desenvolvimento das pessoas, das organizações, do 

comércio e da cultura do trabalho”.  

Considerando o contexto econômico, que exigia da direção uma 

estratégia de sobrevivência, seu papel passou a ser balizado (SERVIÇO NACIONAL 

DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 1984, p.5)  
(...) por uma perspectiva sócio-mercadológica. Isso quer dizer que o 
indicador da quantidade e  da qualidade do trabalho da Entidade é 
composto não só pela demanda social e pelas necessidades sociais 
e econômicas mais amplas, como também pelo comportamento de 
mercado.(...) Esse caminho, que vem sendo trilhado, para sua 
continuidade e sobrevivência, por grande parte das instituições não 
lucrativas de diversos matizes e de várias partes do mundo, suscita 
um novo comportamento organizacional. 
 

Tal circunstância econômico-social determinou uma revisão da estrutura, 

inicialmente, com a retração de seu funcionamento, para depois configurar-se um 

novo arranjo, buscando-se uma organização (SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM COMERCIAL, 1984, p. 9) “(...) mais simples, mais concentrada, 

mais coesa, mais coerente, mais ágil e mais flexível”. 

As mudanças estruturais tiveram reflexos diretos nas funções a serem 

desempenhadas pelos antigos diretores de escolas, atuais gerentes de unidades 

educacionais. A “Proposta Estratégica para o Senac de São Paulo nos Anos 80” traz 

em seu texto (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 1984, p. 

11):  
No que diz respeito ao desempenho da função gerencial, há que se 
equilibrar e harmonizar os seus aspectos técnicos, administrativos e 
políticos, sem que haja uma afirmação unilateral de um em 
detrimento dos outros. (...) Isso significa que o desempenho das 
diversas atribuições deve colocar-se numa perspectiva de 
polivalência, não a que rejeita a especialização e dilui a 
responsabilidade, mas a que abriga a integração, a interdependência 
e a assunção colegiada de responsabilidades, tendo em vista o todo 
da organização e não apenas as suas partes. Nessa definição, as 
próprias funções e normas gerenciais, técnicas e administrativas são 
consideradas meios para a consecução da missão e da sua 
sobrevivência. 
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Essas mudanças tinham também como objetivo ultrapassar a imagem de 

instituição de ensino tecnicista e de caráter assistencialista, ampliando-se o conceito 

e a atuação como instituição de educação profissional. Foi um momento de ruptura, 

com a busca de profissionais especialistas de outras áreas do conhecimento, além 

da Educação e suas extensões, como meio de facilitar tornar-se referência na 

excelência dos serviços em todas as áreas de atuação da instituição. 

Assim, passaram a ser contratados profissionais oriundos de áreas como 

Administração, Comunicação, Relações Internacionais, Informática, entre outras, 

compondo-se um quadro de técnicos e gestores de formação diversificada e 

multidisciplinar. Também se buscava o estabelecimento de metas quantitativas (de 

oferta de programação, público atendido e financeiras) mais ousadas. 

No documento “Proposta Estratégica do Senac São Paulo para a Década 

de 90” (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 1992) - 

construído de forma participativa com o grupo de gestores -, o cenário é ainda de 

incertezas no âmbito econômico-social, porém internamente o Senac se encontra 

estruturado financeiramente e consolidado na sua proposta programática. Para a 

instituição, o momento é de muitas possibilidades e de alcance de  “(...) patamares 

mais elevados de qualidade nos serviços, de relevância institucional e de imagem 

corporativa” (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 1992, p.5). 

O referido  documento aponta que a opção para o gerenciamento dos anos noventa 

foi de “(...) buscar a descentralização, a flexibilidade e a autonomia planejada para 

obtenção de resultados” (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 

1992, p.5). 

A missão institucional, considerada como referencial estratégico básico, 

passou a ser: “Desenvolver pessoas e organizações, por meio da ação educacional 

voltada para o conhecimento em atividades de comércio e serviços”. (SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 1992, p. 6).  Todo o arcabouço 

estratégico passou a se alicerçar em cinco macroestratégias, que refletiam os 

princípios e as ênfases da instituição: Educação - aprendizagem com autonomia; 

Pessoas – fator crítico; Marketing – instrumento de gestão; Finanças – crescimento 

auto-sustentado; e  Organização – ênfase nos serviços. 

Na prática, esse foi um processo no qual o grupo gestor teve de se 

reinventar, atendendo a novas expectativas para a sua função. Alguns conceitos 
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presentes nas diretrizes estratégicas soavam pouco familiares para profissionais de 

Educação, e sua absorção não foi um processo simples. 

O documento “Proposta Estratégica do Senac São Paulo para a Década 

de 2001-2010” (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 2000)  - 

também construído de forma participativa pelo grupo de gerentes - buscou 

responder às perguntas sobre em que contexto a organização se encontrava, e qual 

deveria ser o ponto de chegada para o futuro. A Missão da organização ficou 

definida como “(...) proporcionar o desenvolvimento de pessoas e organizações para 

a sociedade do conhecimento, por meio de ações educacionais comprometidas com 

a responsabilidade social”(SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

COMERCIAL, 2000, p. 5).    

Essa Proposta Estratégica explicita  o modelo de gestão do Senac São 

Paulo, que  
(...) implica contar com líderes que dominem as competências 
requeridas para o exercício gerencial e sejam capazes de articular as 
aspirações das pessoas, os modelos mentais, as visões 
compartilhadas, a aprendizagem em equipe e o pensamento 
sistêmico, pilares fundamentais da aprendizagem institucional. 
(SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 2000, p. 
12)   
 

Do ponto de vista conceitual, o atual modelo de gestão do Senac baseia-

se nas premissas da Aprendizagem Organizacional. 

 

 

1.6 O conceito de gestão  

 

 

O desafio de gerir equipes com base em valores que possibilitem a emersão da 

excelência contida em cada um, gerando aperfeiçoamento individual e coletivo das 

especialidades, tem em conta que a gestão de pessoas pode ser entendida como a 

gestão dos repertórios individuais e também dos repertórios coletivos. Assim, o 

mergulho nos significados contidos na palavra gestão - e seu relacionamento à 

prática profissional - favorece um olhar mais amplo sobre a ação do gestor 

educacional e sobre as escolhas conceituais possíveis de serem feitas para 

embasamento do trabalho cotidiano.  
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Dentre as diversas possibilidades de compreensão do termo, a concepção 

sistêmica e as dimensões feminina e afetiva, percebidas no conceito de gestão, 

possibilitam uma interpretação ampliada, que explora mais integralmente o termo. A 

compreensão do sentido de sistema como um conjunto de elementos coordenados 

entre si, interdependentes, entre os quais se estabelecem relações, contribuirá para 

a instalação de um ambiente de gestão no qual sejam valorizados quaisquer 

elementos desse conjunto, pois todos estarão exercendo algum tipo de influência e 

impacto sobre todos.  

Pelo prisma ampliado, o termo gestão pode ser entendido como: um 

processo planejado de tratamento de sistemas diversos, compostos por conjuntos 

dos mais diferentes recursos, com o objetivo de delimitá-los, coordená-los e 

interrelacioná-los em torno de objetivos comuns, na perspectiva da coevolução 

(permanente estado de troca, de aprendizagem e de transformação, tanto no âmbito 

individual quanto no coletivo). Partindo-se do raciocínio até agora apresentado, ela 

requer a assunção de algumas dimensões para a sua realização: 

1. Tem caráter processual, pois se trata de ato dirigido, que instaura 

procedimentos relativos à maneira de encaminhar-se para 

determinado objetivo; 

2. Tem natureza sistêmica, pois busca conexões para agrupar, 

organizar, coordenar, tornar assimiláveis e inter-significativos os 

diversos elementos existentes num determinado campo de 

atuação; 

3. Possui como características intrínsecas as dimensões afetiva e 

feminina, posto que revela, em sua origem, as intenções de 

produzir, criar, encarregar-se voluntariamente de, responsabilizar-

se, acolher, zelar e nutrir; 

4. É ato planejado, pois carrega o conceito de preparação (disposição 

preliminar, com antecedência);  

5. Realiza-se na perspectiva da evolução individual e/ou coletiva, 

porque parte do presente, em relação a circunstâncias do passado, 

com visualização do futuro, na projeção de possibilidades (daquilo 

que pode se tornar possível alcançar); 

6. É processo dirigido a determinados objetivos pré-estabelecidos, o 

que supõe orientação, guia e liderança; 
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7. Relaciona-se com consciências individuais e coletivas, 

processadas nas interações com as realidades à nossa volta, que 

geram diferentes leituras, resultando em construções materiais e 

imateriais; 

8. Existe a partir das construções materiais e imateriais dos seres 

humanos sendo, portanto, atividade essencialmente humana. 

Os parâmetros acima expostos não são optativos. Eles fazem parte da 

essência da gestão e podem auxiliar na sua elaboração conceitual e na sua 

aplicação prática.  

Relacionamentos humanos podem ser construídos a partir de diferentes 

bases de valores. Propõe-se, por isso, neste trabalho, a reflexão acerca do conjunto 

de valores que buscam o aprimoramento humano, e não o estabelecimento de 

dinâmicas que, de alguma forma, desclassificam o ser humano. Cada gestor será 

sempre responsável pela intenção subjacente à sua ação e a intenção - seja 

propósito claro e manifesto, seja pensamento oculto - sempre existirá, em qualquer 

circunstância.  

 

 

1.7 O processo de construção coletiva  

 

 

Durante o trabalho à frente da Faculdade Senac de Moda, um grande desafio para a 

prática da construção coletiva aconteceu em 2002, com a proposta de reorganização 

curricular. Essa proposta surgiu da necessidade de atender às recém aprovadas 

diretrizes curriculares para a área de Design e às recomendações da comissão de 

reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação. Assim, foi criada agenda de 

reuniões para o período de agosto a dezembro do mesmo ano, partindo dos 

seguintes pressupostos: 

- Criar oportunidade para a construção coletiva entre direção, coordenação e 

docentes; 

- Estudar os conceitos de conhecimento e currículo, estabelecendo-se 

referências comuns; 

- Valorizar as experiências individuais e promover sua troca entre o grupo; 

- Refletir sobre o papel do professor e sua importância na formação do aluno; 
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- Redefinir o perfil do profissional a ser formado no Curso de Design de Moda, 

redesenhando competências e habilidades a serem desenvolvidas; 

- Buscar a participação de 100% (cem por cento) do quadro do docente no 

processo. 

Nesse processo, obteve-se participação de todo o quadro de docentes, 

tendo cada um deles participado em pelo menos uma etapa de discussão.  Ao fim, 

chegou-se às bases conceituais para a revisão da proposta curricular do curso, 

elaborada em detalhes, posteriormente, por grupos de trabalho definidos nas 

reuniões. Nem só teórica, nem só prática: a nova proposta foi processo de coautoria, 

possibilitando avanço na visão individual e coletiva da proposta de formação.   

Em seguida à criação da nova proposta para o curso, outra necessidade 

emergiu: seu planejamento e implantação, com avaliação regular. Essa circunstância  

estimulou a estruturação de uma proposta de formação do grupo, com a organização 

de reuniões mensais, que mesclavam reflexões conceituais e análises das práticas, 

à luz da nova organização curricular.  Os encontros, mediados por um consultor 

educacional, contavam com a presença da direção e coordenação do curso e do 

grupo de docentes. Alguns encontros contaram ainda com a presença de 

convidados,  para aprofundamento e alinhamento dos referenciais teóricos 

À medida que o grupo assumia sua responsabilidade no desenvolvimento 

do ambiente educacional, assumia também o seu desenvolvimento individual. O 

resultado foi aparecendo na forma de maior participação dos docentes em reuniões 

e atividades, na busca do aprimoramento individual, na comunicação mais fluida e, 

consequentemente, em um ambiente mais criativo e prazeroso. E, também, na 

crítica mais visceral às nossas próprias incoerências (pessoais e institucionais).  

Os encontros também traziam para o grupo um panorama da instituição a 

partir de informações como seu planejamento anual financeiro, por exemplo, o que 

causou certa estranheza no início. Para vários dos professores, parecia algo fora de 

suas atribuições: informações sobre qual o custo da estrutura que tínhamos à nossa 

disposição, quais os valores previstos para investimento num determinado período, 

etc., dados que mostravam a necessidade de estabelecer limites e prioridades na 

eleição de projetos. 

A amplitude do papel do próprio grupo de docentes foi tema constante 

das reuniões. Não se desejava o perfil de professores que exercessem o seu papel 

com foco na transmissão de informações e saberes acumulados, mas, sim, voltando-
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se para o desafio de gerir espaços de aprendizagem, entender processos 

individuais, coletivos e institucionais, estimular alunos, partilhar descobertas e 

enfrentar, também eles, o novo e o desconhecido que surgem dentro dos espaços 

de aprendizagem.  

Para o exercício dessa prática, exigiu-se do grupo nova atitude e 

preparação. Foi, por isso, necessário planejamento claro e intencional de ações, 

buscando-se o rompimento com o modelo convencional de transmissão de 

informação na formação de professores.  

A efetivação dessa forma de trabalho não é um caminho simples, mas, 

sim, trabalhoso. A concretização desse tipo de proposta requer empenho diário e 

avaliação permanente das ações realizadas. Quando uma proposta tem como 

objetivo a construção coletiva, ela só se realiza a partir de um aprendizado coletivo 

de fato. Nessa busca, a constância é a condição número um para que sejam obtidos 

os resultados esperados, ou para que se chegue bem próximo a eles.  

Em dezembro de 2004, deixei o cargo de diretora da Faculdade de Moda 

para assumir outra frente no Senac. O Bacharelado em Design de Moda contava 

com quatrocentos e trinta e três alunos, e a instituição começava a colher o 

reconhecimento pela qualidade do curso, assumindo papel de liderança na área 

nacionalmente. 

Em 2006, assumi a Superintendência de Operações e a responsabilidade 

de coordenar a operação de cinquenta e três unidades educacionais no Estado de 

São Paulo. Os gerentes das unidades (gestores educacionais) e suas equipes 

passaram a ser parte integrante do meu universo de trabalho. Desde o início, a 

observação e o convívio com o grupo possibilitaram o reconhecimento de um 

conjunto complexo e desafiador, explicitado em algumas de suas características, 

como a heterogeneidade do grupo gestor - refletida na diversidade das formações 

acadêmicas, dos valores pessoais, da visão do papel de gestor educacional, entre 

outros aspectos. 

Como primeiro objetivo, busquei criar um ambiente de confiança, com 

canais de comunicação efetivos, havendo espaço para falar e ser ouvido. O diálogo, 

como base na prática, só é possível mediante o exercício cotidiano.  

Na organização de reuniões de grandes grupos, o uso de metodologias 

voltadas ao diálogo colaborativo facilita o seu exercício, assim como a sua 

incorporação como valor. Além dos momentos formais, conversas informais 
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(encontros ao acaso, conversas em cafés, etc.) ampliam a troca de informações e a 

possibilidade de reflexão da prática.  

Outro ponto de atenção foi o estabelecimento de parâmetros comuns, 

partindo das orientações institucionais, conhecidas por todos do grupo em 

documentos como a Proposta Pedagógica e a Proposta Estratégica para a Década 

2001-2010. Nas atividades do dia a dia, perde-se, muitas vezes, o foco com respeito 

às diretrizes institucionais, o que pode ocasionar divergências entre propósitos, 

processos e resultados. A partir dos referenciais internos, busquei apresentar para o 

grupo de gerentes expectativas com relação ao seu papel  e ouvir suas expectativas 

em relação ao papel de seus superiores. 

Um ponto bastante crítico numa rede de quase sessenta equipes e um 

dos maiores desafios a serem superados, é a criação de barreiras entre indivíduos, 

grupos e setores. Tais barreiras não existem como proposta de trabalho, mas 

derivam de vícios organizacionais, ou surgem do juízo individual. Sua superação 

exige atenção e cuidado permanentes, pois são imenso entrave para o 

desenvolvimento individual e coletivo.  

Como processo complexo e dinâmico, estas e outras tantas questões que 

envolvem o trabalho de gestão de um grupo não se deram em ordem definida. É 

possível, porém, observá-las praticamente o tempo todo, e cada uma delas pode 

surgir com maior força dependendo do momento pelo qual a instituição passa.  

Um aspecto facilitador do trabalho coletivo tem sido as atividades de 

formação de gestores do programa de Educação Corporativa do Senac  que, em 

parte expressiva, se pauta em conceitos da Aprendizagem Organizacional, com o 

importante auxílio da consultora Maria Cristina Khoury D’Arce8, no papel de 

consultora para sua disseminação interna. Algumas metodologias, como a 

Investigação Apreciativa (COOPERRIDER, 1999) e o World Café (BROWN et al, 

2007) já haviam sido apresentadas aos gestores como possibilidades de 

organização do trabalho em grupos, fazendo parte do dia a dia de alguns deles e de 

suas equipes. 

Nessa condução, a formação dos gestores das unidades educacionais - e 

de suas equipes – é entendida como atividade contínua. Intenciona-se que a 

reflexão sobre a prática seja permeada de referencial conceitual, de indicação de 

                                                 
8 Presidente da Society for Organizational Learning (Sol) no Brasil. 
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metodologias para condução de reuniões, de indicação de leituras e de palestras e 

apresentações para o grupo gestor.  

 

 

 
 
1.8 A Aprendizagem Organizacional 
 

 

No aspecto da gestão, como campo de pesquisa, tenho tido especial 

identificação com as propostas da organização The Society for Organizational 

Learning (SoL). No início da década de noventa do século passado, nos Estados 

Unidos, um grupo de empresas e o Massachussets Insitute of Technology (MIT) 

começaram a realizar pesquisas e experimentos com o propósito de desenvolver o 

campo de conhecimento denominado  Aprendizagem Organizacional. Foi fundado, 

então, em 1991, o Centro para Aprendizagem Organizacional (Center for 

Organizational Learning)  por Peter Senge, com o objetivo inicial de desenvolver 

novas capacidades de aprendizagem na área do pensamento sistêmico.  

Em 1997, esse grupo passou a chamar-se Society for Organizational 

Learning9(SOL) e iniciou uma expansão em direção à criação de comunidades de 

aprendizagem, com o objetivo de conectar pesquisadores, organizações e 

consultores na construção do conhecimento para uma mudança sistêmica. Há hoje 

uma rede mundial estabelecida10,  que congrega comunidades de mais de trinta 

países11.  

O trabalho da SOL tem como uma de suas principais bases o livro “A 

quinta disciplina”, de autoria de Peter Senge (2008), publicado inicialmente em 1990. 

Nele, o autor propõe que a Aprendizagem Organizacional tenha como alavancas 

cinco disciplinas, a saber:  

- Domínio pessoal: disciplina entendida como a prática de articular uma imagem 

coerente da visão pessoal com uma visão realista da realidade atual  de forma a 

                                                 
9 http://www.solonline.org 
10 http://www.solonline.org/aboutsol/membership/SoLCommunities/ 
11No Brasil, foi estruturada a Society for Organizational Learning-Brasil (SoL-Brasil) em 1999, sob a 
coordenação de Maria Cristina Khoury D’Arce. http://www.solonline.org.br  
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“esclarecer e aprofundar nossa visão pessoal, de concentrar nossas energias, de 

desenvolver paciência e de ver a realidade objetivamente” (SENGE, 2008, p.41);  

- Modelos mentais: essa disciplina centra-se no desenvolvimento da consciência de 

atitudes e percepções, buscando“(...) aprender a desenterrar nossas imagens 

internas do mundo, a levá-las à superfície e mantê-las sob rigorosa análise” 

(SENGE, 2008, p. 42); 

- Visão compartilhada: estabelece foco no propósito comum, pois considera “(...) 

difícil pensar em uma organização que tenha se mantido em uma posição de 

grandeza na ausência de metas, valores e missões profundamente compartilhados 

na organização” (SENGE, 2008, p.43); 

- Aprendizagem em equipe: disciplina de interação de grupo, posto que “A 

aprendizagem em equipe é vital, pois as equipes, e não os indivíduos, são a unidade 

de aprendizagem fundamental nas organizações modernas. Esse é um ponto 

crucial: se as equipes não tiverem capacidade de aprender, a organização não terá” 

(SENGE, 2008, p.44); 

- Pensamento sistêmico: disciplina considerada como a pedra fundamental da 

organização que aprende, esta quinta disciplina pode auxiliar a lidar com as forças 

que moldam as consequencias das ações, pois “(...) para compreender as questões 

gerenciais mais complexas é preciso ver o sistema inteiro responsável pelo 

problema” (SENGE, 2008, p. 97). 

A proposta de Aprendizagem Organizacional de Senge nasceu em meio 

ao universo das  grandes corporações, mas não se aplica exclusivamente ao mundo 

corporativo. É proposta de grande valor para gestores educacionais e educadores. 

Em seu livro “Escolas que aprendem”, Senge (2005, p. 16) parte da ideia que 
 
(...) uma escola que possa aprender tornou-se cada vez mais 
proeminente nos últimos anos. Está ficando claro que as escolas 
podem ser recriadas, vitalizadas e renovadas de forma sustentável, 
não por decreto ou ordem e nem por fiscalização, mas pela adoção 
de uma orientação aprendente. Isso significa envolver todos do 
sistema em expressar suas aspirações, construir sua consciência e 
desenvolver suas capacidades juntos. 
 

Para o autor, uma escola aprendente  representa uma abordagem que 

estimula a esperança, visto que:  
 
(...) espera-se cada vez mais das escolas que compensem as 

transformações na sociedade e na família que afetam as crianças: 
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mudanças na estrutura familiar, tendências rapidamente mutáveis na 
cultura popular televisiva, o comercialismo infindável, a pobreza (e a 
desnutrição e os cuidados de saúde inadequados que a 
acompanham), a violência, o abuso infantil, a gravidez na 
adolescência, o abuso de drogas e a revolta social incessante. 
(SENGE, 2005, p. 18) 
 

Senge, porém, nos faz também um alerta:  
 
 (...) Ainda assim, as escolas também enfrentam uma pressão 
intensa para desacelerarem a mudança, para serem conservadoras, 
para reforçarem práticas tradicionais e ao mesmo tempo não 
deixarem ninguém para trás. (SENGE, 2005, p. 18) 

Peter Senge propõe as cinco disciplinas da Aprendizagem Organizacional 

como estratégia para auxiliar o trabalho da Pedagogia Crítica, à luz dos 

ensinamentos de Freire (SENGE, 2005, p.126):  
 
A linguagem emergente das cinco disciplinas pode propiciar 
estratégias para aqueles que buscam praticar a pedagogia crítica. 
Juntando esses dois corpos de teoria e prática, tendo sempre em 
mente as filosofias subjacentes a tais práticas, os educadores podem 
desenvolver novas capacidades para “ler o mundo”, adquirindo as 
múltiplas alfabetizações necessárias para mudar práticas 
profundamente enraizadas que prejudicam muitos estudantes. 
 

Indubitavelmente, a escola é espaço demarcado por fatores políticos, 

culturais, materiais, humanos e morais, entre outros, e dos quais resultam tensões 

das mais diversas origens. Assumir as incoerências e contradições do ambiente 

educacional é um primeiro passo quando se busca superação e transformação. 

Nesse sentido, as disciplinas da Aprendizagem Organizacional podem auxiliar na 

visualização dos entraves, dos limites e das possibilidades, tendo-se em vista a 

escola como organização de aprendizagem: continuamente expandindo a 

capacidade de criar seu próprio futuro. 

Peter Senge e profissionais como Otto Scharmer (2007), Joseph Jaworski 

(2007), Adam Kahane (2008; 2010), entre outros, têm se dedicado à pesquisa, 

desenvolvimento e implementação de teorias e práticas da Aprendizagem 

Organizacional, trazendo, nos últimos anos, novas concepções acerca do papel de 

pessoas e organizações como subsídio às questões essenciais que moldam o 

futuro.  

Tenho encontrado nas propostas desse grupo de profissionais a indicação 

de novas vias para o trato das questões emergentes da vida atual. Elas resultam 
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tanto da vastidão do olhar para o todo do qual fazemos parte, quanto da necessária 

viagem ao interior de si próprio, gerando maior nível de consciência.  

Os problemas do tempo presente carecem do olhar do sistema para si 

próprio, para reavaliação e posterior identificação de soluções pelas partes que o 

compõem, de forma dialógica, para a composição de realidades mais dignas. Mas - 

é preciso sempre que se reforce -, não há acaso, não há espontaneidade que dê 

conta desse desafio. Dessa forma, a escola, como organização, necessita que seus 

principais líderes promovam um mergulho na reflexão sobre sua realidade, para 

poder caminhar a passos mais largos rumo  a um futuro com maior equilíbrio social. 

Nessa busca, considero que os fundamentos da Aprendizagem Organizacional 

apresentam-se como uma estratégia de apoio aos gestores educacionais, para a 

aplicação da Pedagogia Crítica de Paulo Freire. 

O conjunto formado pelos referenciais teóricos aqui apresentados e pela 

reflexão sobre a prática (em especial as contribuições havidas na Caminhada de 

Aprendizagem Coletiva, apresentadas no Capítulo III) instiga o pensamento a voltar-

se a composições mais integradoras, no que diz respeito aos parâmetros conceituais 

e às formas de se dar a prática da gestão educacional. Na visualização de 

possibilidades, outras dimensões podem despontar, no caminho da gestão 

educacional como um complexo que agrupa e aproxima os diversos âmbitos que lhe 

são característicos.  

O processo investigativo traz em si a oportunidade de uso de várias lentes  

ao pesquisador. Lentes que ampliam circunstâncias que surgem exteriormente e 

lentes que promovem uma imersão ao seu próprio interior.  Outras lentes podem, ao 

dilatar campos aparentemente distintos, promover a sua integração, por meio da 

visualização de particularidades comuns. O próximo capítulo apresenta as principais 

lentes utilizadas neste trabalho. 
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II  ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

 
2.1 Pesquisa como oportunidade de formação 
 
 

A escolha da forma de realizar a pesquisa foi precedida de muitas 

considerações. A organização de um conjunto de perguntas a serem enviadas ao 

grupo de gestores do Senac pareceu-me, desde o início, algo limitado. O uso desses 

recursos não dava mostras de ser o caminho mais adequado. 

Por outro lado, a cada dia, saltava mais aos olhos a oportunidade que um 

evento focado no fenômeno da reflexão coletiva do grupo de gestores representava, 

como extraordinária possibilidade de intercâmbio e aprendizagem. Foi surgindo, 

assim, a ideia de realizar a pesquisa na forma de uma vivência, como um processo 

de formação voltado à reflexão da prática profissional e que possibilitasse a 

emergência de referências para o cotidiano do gestor. Dois pontos se evidenciaram 

durante o processo de escolha: 

1. A possibilidade de dar voz ao grupo de gestores;  

2. A amplitude do meu próprio papel, como pesquisadora, mediadora e 

representante desse grupo profissional. 

Em relação ao primeiro, pareceu-me que um rol limitado de perguntas 

fosse insuficiente para dar vazão ao potencial e à necessidade de contribuição do 

grupo sobre o tema. Maior seria o potencial de escuta quanto mais aberto fosse o 

espaço de expressão individual e coletiva. Assim, visualiza-se na organização de um 

ambiente virtual de aprendizagem, com quatro semanas de atividades, um modo de 

as expressões e as vozes  se ampliarem.  

Em relação ao segundo ponto, entendia que a circunstância oferecia 

aprofundamento sobre a maneira de operar a minha prática  e acerca dos 

significados do meu papel junto ao grupo. Optei por expor minhas convicções, como 

forma de ampliar o diálogo com o grupo. 

Traduzi o meu desconforto com o uso de algumas ferramentas 

tradicionais de pesquisa como necessidade de vislumbrar outras formas de olhar o 

universo ao meu redor. Buscava coerência com os conceitos que dão base a este 
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trabalho e formas de realizá-lo que auxiliassem a  reflexão sobre a superação do 

padrão de pensamento preponderante, que separa, que classifica, e que não mais 

responde às necessidades e complexidades do mundo em que se vive. A esse 

respeito, destaco afirmação de Senge (2005, p. 23): 
 
Todo aprendizado integra o pensar e o fazer. Todo aprendizado diz 
respeito ao modo como interagimos no mundo e as capacidades que 
desenvolvemos a partir de nossas interações. O que difere é a 
profundidade da percepção e, como conseqüência, a fonte a partir 
da qual atuamos. Se a percepção nunca for além dos 
acontecimentos corriqueiros e das circunstâncias atuais, as ações 
serão meras reações. Se, por outro lado, penetrarmos em uma 
profundidade que nos permita ver os todos maiores que geram “o 
que é” e nossa própria ligação a essa totalidade, a fonte e a eficácia 
de nossos atos podem se alterar dramaticamente. 
 

Assim, tomou corpo a organização de uma atividade de quatro semanas, 

em ambiente virtual específico, denominada por mim “Caminhada de Aprendizagem 

Coletiva”. Definida essa atividade como universo de pesquisa, o passo seguinte era 

dar uma resposta à pergunta: qual a abordagem metodológica mais adequada para 

a compreensão das vivências? 

Com as informações em mãos - reflexões em fóruns de discussão, 

mensagens trocadas por e-mail e outras contribuições havidas nas atividades da 

Caminhada de Aprendizagem Coletiva – restava o desafio de buscar o formato mais 

adequado para a interpretação desses registros. Como a contribuição dos gestores 

se deu primordialmente por meio de textos, o processo de investigação necessitava 

centrar-se na capacidade de buscar, ao máximo, os significados do material 

disponível.   

Parecia igualmente limitador o uso de categorias ou quaisquer outras 

formas de pré-definição de importâncias para a análise. Não me sentia confortável 

ao pensar em classificações que conduzissem de maneira pré-estabelecida o 

exercício de investigação. Soavam como recursos restritos, que encurtariam as 

possibilidades de aprofundamento na vivência realizada. 

A pré-classificação de importâncias para a avaliação das contribuições 

dos gestores  poderia conduzir para um processo de interpretação que desse voz 

meu ao falar, pelo direcionamento prévio, mas não ao falar dos gestores e de 

confirmação de ideias já estabelecidas, similar ao que Senge et al (2007, p. 21) 

chama de  “download”:  
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O aprendizado reativo é dominado pela “recuperação” (download) de 
nossos modos habituais de pensar e de continuar vendo o mundo no 
âmbito das categorias com que nos sentimos mais à vontade. 
Descartamos interpretações e opções de ação diferentes daquelas 
já conhecidas a nas quais confiamos. Agimos para defender nossos 
interesses. No aprendizado reativo, nossas ações não passam de 
hábitos reencenados e nós, invariavelmente, acabamos por reforçar 
modelos mentais preestabelecidos. Não importa qual seja o 
desfecho, estamos sempre “certos”. Na melhor das hipóteses, 
aperfeiçoamos o que sempre fizemos. Sentimo-nos seguros no 
casulo de nossa própria visão de mundo, isolados do todo maior em 
que estamos inseridos. (grifo original) 
 

A busca principal residia na compreensão da essência do pensamento 

dos gestores no âmbito do processo de reflexão  na “Caminhada de Aprendizagem 

Coletiva”. Era necessário deixar fluir a sua voz, entender o que estavam dizendo 

para, ao fim, poder ser sua porta-voz. 

  

 

2.2 Investigação qualitativa 
 
 

A primeira clareza é a de tratar-se de uma investigação qualitativa: a ação 

proposta com os gestores educacionais do Senac é, ao mesmo tempo, atividade de 

trabalho, como exercício de formação coletiva, e campo de pesquisa, configurando-

se as atividades do ambiente virtual como fontes de informações e de significados, 

relacionando-se, assim, com cinco características descritas  por Bogdan e Biklen 

(1994):  

a) A fonte direta de informação é o ambiente natural: na 

pesquisa proposta, a observação de informações se realiza 

no próprio ambiente onde se desenvolvem ações e atividades 

profissionais;  

b) É processo descritivo: nele importa todo tipo de expressão 

que possa ser percebida e que possa auxiliar na maior 

compreensão do objeto de estudos. Segundo Bogdan e 

Biklen (1994, p. 49),  
 
A abordagem da investigação qualitativa exige que o 
mundo seja examinado com a ideia de que nada é 
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trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista 
que nos permita estabelecer uma compreensão mais 
esclarecedora do nosso objeto de estudo. 
 

c) Há um interesse maior pelo processo do que pelos 

resultados: neste trabalho, interessam, sobretudo, as 

interações entre os atores, os caminhos percorridos individual 

e coletivamente, as expressões surgidas. Esses fatores 

poderão revelar modos de agir e de ser, princípios, intenções, 

convergências, divergências, contradições, coerências e 

incoerências. Para Bogdan e Biklen (1994, p. 51)  
 
O processo de condução de investigação qualitativa 
reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e 
os respectivos sujeitos, dado estes não serem 
abordados por aqueles de uma forma neutra.  
 

d) A interpretação se dá principalmente de forma indutiva: não 

há no trabalho proposto necessariamente o objetivo de 

comprovar uma hipótese pré-estabelecida. Os registros das 

atividades se interrelacionam e é no processo de 

interpretação que podem surgir questões mais importantes; 

e) O significado é de vital importância: importa o modo como as 

pessoas dão sentido às suas vidas, o modo como cada um 

experimenta, interpreta e estrutura suas experiências.  

 

 Compreender a natureza da reflexão dos gestores na Caminhada de 

Aprendizagem Coletiva significa sair em busca de propriedades, do caráter e das 

qualidades constitutivas do seu modo de pensar, o que indica a investigação 

qualitativa como primeiro contorno. 

 
 

2.3 Reflexão-na-ação 
 
 

Outra característica é que esse processo investigativo está sintonizado 

com o movimento de reflexão-na-ação proposto por Donald Schön (2000). 

Reconheço que a dinâmica de atividades propostas na Caminhada de 
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Aprendizagem Coletiva relaciona-se com a escada de reflexão de Schön (2000, p. 

95-96), que se compõe das seguintes etapas: 

• Refexão-na-ação 

• Reflexão sobre a reflexão-na-ação (para a descrição do 

           processo vivido) 

• Reflexão sobre a descrição do processo vivido 

• Reflexão sobre a reflexão sobre a descrição do processo 

           vivido 

 

Na concepção de Schön (2000, p. 33-34), a reflexão-na-ação é um 

processo que tem uma função crítica e permite  
 
(...) reestruturar as estratégias de ação, as compreensões dos 
fenômenos ou as formas de conceber os problemas, (...) o que 
distingue a reflexão-na-ação de outras formas de reflexão é sua 
imediata significação para a ação.   

 

A reflexão-na-ação é processo similar à proposta de reflexão crítica de 

Paulo Freire (2000b), movimento dinâmico entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 

Entendo que fases propostas por Schön(2000) não expressam um processo linear 

(subir ou descer os degraus de uma escada), mas, sim, um processo com diversos 

níveis de reflexão, com movimentos mais próximos aos de uma espiral ascendente, 

que se assemelha à espiral de aprendizagem.  

Antônio C. Valença (2009) considera o processo de reflexão-em-ação 

uma das bases indispensáveis de um processo de intervenção social ou 

organizacional, que tenha foco na aprendizagem organizacional proposta por Cris 

Argyris e Donald Schön (1996). Para Valença (2009, p. 88) , o processo de reflexão-

em-ação refere-se à  
   
  (...) manutenção de um propósito, criação de ambiente adequado e 

uso de métodos que favoreçam o diálogo, a discussão produtiva e 
a reflexão crítica sobre a prática efetiva dos membros da 
organização, investigando as inquietações, os motivos, valores, 
crenças e  estratégias de ação, portanto, as Teorias-em-Uso, de 
modo a desenvolver a autonomia e o comprometimento coerente 
de todos e tornar a prática das pessoas cada vez mais 
competente, inovadora e aberta a novos aprendizados. 
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O processo de reflexão-na-ação vivenciado explicita-se em momentos 

como a descrição de minhas práticas e no desenvolvimento da Caminhada de 

Aprendizagem Coletiva, processo também vivenciado pelos gestores, e que pode 

ser percebido nos conteúdos de suas contribuições. 

 

 

2.4 Fenomenologia da compreensão 
 
 

A escolha da investigação qualitativa pressupõe, como afirmam Bogdan e 

Bilken (1994, p. 70), “ (...) compreender o processo mediante o qual pessoas 

constroem significados  e descrever em que consistem estes mesmos significados.” 

Na busca de uma abordagem metodológica que aprofundasse a compreensão dos 

significados das reflexões havidas na Caminhada de Aprendizagem Coletiva, a ideia 

de utilização de categorias ou pré-qualificações exteriores ao fenômeno em estudo 

configurava-se cada vez mais  como um fator limitador. 

No aprofundamento dessa busca, partiu-se do conceito de hermenêutica 

como a fenomenologia da compreensão. Desde o início deste trabalho, a palavra 

compreensão surge como chave para uma nova forma de olhar o mundo, um 

caminho possível para a resolução de conflitos e um dos saberes indicados para a 

educação do futuro (MORIN, 2000b). 

 O campo da hermenêutica apresenta-se como um meio de exercitar uma 

interpretação mais aberta, que recua da pré-definição de importâncias (como o 

estabelecimento prévio de categorias) para sua realização. Centraliza-se em modos 

mais sutis de compreensão, que busca a natureza daquilo que está para ser 

compreendido. Para além do conteúdo explícito, significados mais profundos podem 

ser revelados.  Segundo Richard E. Palmer (2006):  

• O campo da hermenêutica é o do estudo da compreensão, e a palavra tem 

raízes no verbo grego hermeneuein, usualmente traduzido por interpretar;  

• O termo – hermenêutica - relaciona-se ao processo de tornar compreensível, 

especialmente em relação à linguagem; 

• Seus sentidos se expandem ainda para “dizer”, revelando uma função 

anunciadora; “explicar”, como uma operação do intelecto ao formular um juízo 
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sobre algo; e “traduzir”, sendo o tradutor um mediador entre um mundo e 

outro; 

• A hermenêutica possibilita que o significado mais profundo seja revelado; 

• As diferentes orientações na teoria hermenêutica trazem em si um mesmo 

princípio: a interpretação é moldada pela questão a partir da qual o intérprete 

se aproxima do seu tema; 

• O pensamento orienta-se para um fato, mais do que para uma ideia; 

• Envolve sempre a linguagem e a comparação com outro horizonte humano. 

Wilhelm Dilthey ([19--?] apud PALMER, 2006), Martin Heidegger (1998 

apud RÉE, 2000; apud PALMER, 2006), Hans-Georg Gadamer (2004 apud 

PALMER, 2006), Richard E. Palmer (2006) e Freire (1998, 2007) tornam-se, neste 

trabalho, as principais referências conceituais para o estudo da hermenêutica como 

a fenomenologia da compreensão.  

Palmer (2006, p. 43) considera que a hermenêutica conta com, pelo 

menos, seis definições diferentes:  
 
1) Uma teoria da exegese bíblica;  
2) uma metodologia filológica geral;   
3) uma ciência de toda a compreensão lingüística; 
4) uma base metodológica dos Geisteswissenschaften12;  
5) uma fenomenologia da existência e da compreensão existencial;  
6) sistemas de interpretação, simultaneamente recolectivos e 
iconoclásticos, utilizados pelo homem para alcançar o significado 
subjacente aos mitos e símbolos.  
 

Para ele, cada uma das definições acima é refletora de pontos de vista 

através dos quais a hermenêutica vem sendo olhada. O autor busca a clarificação do 

sentido e do âmbito do termo, num contexto não teológico, trazendo à tona a visão 

dos maiores pensadores sobre o tema. 

Segundo Palmer (2006), Wilhelm Dilthey, filósofo e historiador literário, via 

na hermenêutica o fundamento para as humanidades, as ciências sociais e as 

disciplinas que interpretam a vida interior do homem. De acordo com o autor, Dilthey 

buscava formular uma base metodológica adequada às ciências que se centravam 

na compreensão das expressões humanas e que abandonasse a perspectiva 

reducionista e mecanicista das ciências naturais, em correspondência com a 

                                                 
12 Segundo Palmer (2006, p.105), “(...) todas as humanidades e as ciências sociais, todas as 
disciplinas que interpretam as expressões da vida interior do homem, quer essas expressões sejam 
gestos, actos históricos, leis codificadas, obras de arte ou de literatura.” 
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plenitude dos fenômenos. O autor (PALMER, 2006, p. 107) aponta que, para Dilthey, 

o trabalho dessa busca metodológica era entendido como:   
 
(...) 1) um problema epistemológico, 2) uma questão de 
aprofundamento da nossa concepção da consciência histórica, e 3) 
uma necessidade de compreender expressões a partir da “própria 
vida”. 

 
Palmer  (2006, p.107) afirma que “(...) O problema da compreensão do 

homem era para Dilthey um problema de recuperação de consciência da 

“historicidade” (Geschichtlichkeit) da nossa própria existência que se perdeu nas 

categorias estáticas da ciência”.  

O autor considera, ao apresentar o pensamento de Dilthey, que a 

experiência da vida se revela em ocasiões complexas e peculiares  do “sentido”, “(...) 

na experiência direta da vida como totalidade e na captação amorosa do particular”. 

Para ele, tais unidades de sentido “(...) exigem o contexto do passado e o horizonte 

de expectativas futuras; são intrinsecamente temporais e finitas e devem ser 

compreendidas em termos dessas dimensões – isto é, historicamente.” (PALMER , 

2006, p. 108) 

Para Dilthey, ([19--?] apud PALMER, 2006, p. 109), o objetivo das 

ciências humanas deve centrar-se na compreensão da vida a partir de categorias 

provenientes da própria vida, observadas em seu interior, e não exteriores a ela. A 

vida necessita ser compreendida por meio das experiências da própria vida, 

havendo “(...) uma necessidade óbvia de regresso às unidades significativas 

presentes na experiência vivida”.  

 
Palmer (2006, p. 113-121) apresenta três palavras-chave da fórmula de 

Dilthey: experiência, definida como uma unidade sustentada por um significado 

comum; expressão, entendida como uma ideia, uma lei ou o que quer que reflita os 

sinais da vida interior do homem; compreensão, designando o momento em que a 

vida compreende a vida, “(...) a operação na qual a mente capta ‘a mente’ (Geist) de 

outra pessoa” (PALMER, 2006, p. 120). 

Dilthey ([19--?] apud PALMER, 2006, 124-126) considera que o 

desenrolar da compreensão ocorre no interior do círculo hermenêutico. Nele, o todo 

e as partes estão em íntima e permanente ligação: o todo é definido pelas partes, e 
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as partes são compreendidas na sua menção ao todo. Na interação indispensável 

entre o todo e as partes, as operações da compreensão captam o sentido. 

Conjuntamente, Palmer (2006, p. 136)  expõe a fenomenologia do filósofo 

alemão Martin Heidegger, também denominada como hermenêutica 

fenomenológica, apontando a esse respeito:  
 
(...) a essência da compreensão não está na simples captação de 
situação de cada um mas sim na revelação das potencialidades 
concretas do ser, no horizonte da situação que cada um ocupa no 
mundo. Heidegger usa o termo “existencialidade” (Existenzialität) 
para este aspecto da compreensão. 
 

Palmer (2006, p. 136) considera que Heidegger não se opõe à visão de 

Dilthey, mas situa a experiência num contexto ontológico. Na concepção de 

Heidegger, a compreensão se tornou ontológica, pois não há como separá-la do 

“mundo” ou da “significação”.  

Nas palavras do próprio Heidegger (1998, p. 56):  
 
O uso do termo ontologia não visa a designar uma determinada 
disciplina filosófica dentre outras. Não se pretende, de forma alguma, 
cumprir a tarefa de uma dada disciplina, previamente dada. Ao 
contrário, é a partir da necessidade real de determinadas questões e 
do modo de tratar imposto pelas “coisas em si mesmas” que, em 
todo caso, uma disciplina pode ser elaborada. 

 
Para Heidegger (1998, p.57-68), sendo a questão guia o sentido do ser, a 

maneira de tratar essa questão é fenomenológica: 
 
 (...) A palavra “fenomenologia” exprime uma máxima que se pode 
formular na expressão: “às coisas em si mesmas!” – por oposição às 
construções soltas no ar, às descobertas acidentais, à admissão de 
conceitos só aparentemente verificados, por oposição às 
pseudoquestões que se apresentam, muitas vezes, como 
“problemas”, ao longo de muitas gerações. 
(...) Em seu conteúdo, a fenomenologia é a ciência do ser dos entes 
– é ontologia. Ao se esclarecer as tarefas de uma ontologia, surgiu a 
necessidade de uma ontologia fundamental, que possui como tema a 
pre-sença, isto é, o ente dotado de um privilégio ôntico-ontológico. 
(...) Fenomenologia da pre-sença é hermenêutica no sentido 
originário da palavra em que se designa o ofício de interpretar. 
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Em seu livro Ser e Tempo (1998), Heidegger desenvolve a reflexão sobre 

a questão do ser. E designa com o termo pre-sença (dasein)13o ente (HEIDEGGER, 

1998, p. 33)  “ (...) que cada um de nós somos e que, entre outras, possui em seu 

ser a possibilidade de questionar”. Para o autor (HEIDEGGER, 1998, p. 198), a 

estrutura essencial da pre-sença é o ser-no-mundo, circunstância que diz respeito à 

abertura da compreensão, que sempre alcança toda a organização fundamental do 

ser-no-mundo. Para Heidegger (1998, p.200),   
 
Compreender é o ser existencial do próprio poder-ser da pre-sença 
de tal maneira que, em si mesmo, esse ser abre e mostra a quantas 
anda seu próprio ser. Trata-se de aprender ainda mais precisamente 
a estrutura desse existencial. (grifo original) 
 

Palmer (2006, p. 136) considera que a hermenêutica fenomenológica de 

Heidegger caminha à frente ao explorar “(...) as implicações do círculo hermenêutico 

no que respeita à estrutura ontológica de toda a compreensão e interpretação 

existenciais do homem”, pois a compreensão é inseparável da existência humana.   

Palmer (2006, p.169) amplia a reflexão sobre a hermenêutica ao 

apresentar as contribuições do professor Hans-Georg Gadamer:  
 
À semelhança de Heidegger, Gadamer é um crítico da rendição 
moderna ao pensamento tecnológico, radicado no subjetismo 
(Subjaktität) , isto é, na consideração da consciência humana 
subjetiva, e das certezas da razão que nela se fundam, como se 
constituíssem um ponto de referência último para o conhecimento 
humano. 

 
Para Palmer (2006, p.170), a abordagem de Gadamer aproxima-se da 

dialética socrática e se fundamenta “ (...) no ser, na linguisticidade do ser humano no 

mundo e, por conseguinte, no caráter ontológico do acontecimento linguístico”. 

Segundo Palmer (2006, p.170), Gadamer propõe 

 
(...) uma dialética baseada na estrutura do ser tal como foi explicada 
pelo último Heidegger, e na estrutura prévia da compreensão tal 
como se coloca em Ser e Tempo. O objetivo da dialética é 
eminentemente fenomenológico: fazer com que o ser, ou a coisa que 
encontramos, se revele. O método envolve uma forma específica de 
questionamento que desoculta um aspecto da coisa; uma dialética 

                                                 
13 Utiliza-se a tradução do termo alemão dasein proposta por Márcia de Sá Cavante: pre-sença. 
Segundo  a tradutora, o termo pre-sença evoca “(...) o processo de constituição ontológica de homem, 
ser humano e humanidade. É na pre-sença que o homem constrói o seu modo de ser, a sua 
existência, a sua história, etc.” (apud HEIDEGGER, 1998, p. 309). 
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hermenêutica abre-se a um questionamento pelo ser das coisas, de 
modo que as coisas que encontramos se possam revelar no seu ser. 

 
Na opinião de Palmer, (2006, p. 181), Heidegger e Gadamer partilham do 

entendimento que a linguagem, a história e o ser se misturam, de tal forma, que a 

linguisticidade do ser é ao mesmo tempo a sua ontologia e a via da sua 

historicidade. 

 
 

2.5 Coerência conceitual 
 
 

As concepções de Dilthey, Heidegger e Gadamer revelaram-se 

subjacentes e/ou convergentes aos conceitos expostos nas teorias que dão 

sustentação a este trabalho, como a noção do homem como ser histórico, o conceito 

de pensamento sistêmico e a necessidade de compreensão do sentido de presença, 

entre outros.   

Essa coerência teórica percebida foi um importante reforço para a escolha 

da abordagem metodológica, assim como a centralidade que a palavra 

compreensão adquire nesta abordagem, pois entendo ser a compreensão a chave-

mestra em qualquer processo dialógico. A capacidade de compreender mostra-se 

como caminho para a superação de obstáculos entre indivíduos e coletividades, pois 

é fundamento para a apreciação, o entendimento, a depreensão, a percepção e a 

união. Segundo Rios (2001b , p.44),  
 
O conceito de compreensão guarda em seu interior uma referência a 
uma dimensão intelectual e a uma dimensão afetiva. Há uma 
capacidade de conhecimento, uma argúcia da inteligência, que lê 
dentro (intus legere) ou nas “entrelinhas” da realidade. A esse 
aspecto cognoscitivo se conjuga uma perspectiva de afeto, já 
anunciada na própria denominação da filosofia, na qual se guarda 
uma referência à philia, amizade, impulsionadora do desejo de ir ao 
encontro da sophia, saber amplo e profundo. 

 
A utilização da abordagem hermenêutica como metodologia de 

investigação auxilia a reflexão sobre outra forma de pensar um texto, um processo, o 

outro e o mundo. Abre-se perspectiva para o diálogo e a tolerância, e para o 

compartilhamento de diferentes compreensões de ser e de viver. A compreensão, 

como fundamento, possibilita a criação de pontes entre mundos e, no 
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aprofundamento da fenomenologia da compreensão, acentua-se ainda a importância 

da linguagem, como meio de expressão dos mundos e como âmbito da consciência 

sobre a existência. 

 

 

2.6 Abordagem hermenêutico-fenomenológica 
 
 

Partindo dos significados que envolvem os termos fenomenologia e 

hermenêutica, Maximina M. Freire (2007, não paginado), propõe a denominação 

de abordagem hermenêutico-fenomenológica para o que considera  
(...) uma alternativa metodológica para as ciências humanas (...), 
intencionalmente hifenizada, para ressaltar o caráter indissociável 
que percebo na intenção de descrever e interpretar fenômenos da 
experiência humana. 
 

Maximina Freire (2007) descreve o processo de interpretação que 

caracteriza a abordagem hermenêutico-fenomenológica, que compreende 

diversas leituras da textualização das experiências vividas/relatadas, que 

possibilitarão a identificação de unidades de significado. Na identificação das 

unidades de significado, a autora aponta o desenrolar do processo de 

refinamento, que permite que algumas unidades possam ser descartadas e outras 

possam ser identificadas. Em associação, desenrola-se a  ressignificação, com 

confirmações, reformulações e/ou descartes. Refinamento e ressignificação 

compõem o que Freire chama de mergulho interpretativo. A recorrência desses 

dois momentos vai gerando aprofundamento gradativo, até que possa se chegar 

aos temas (e subtemas, subsubtemas).  

Na abordagem hermenêutico-fenomenólógica, a temática tem lugar 

central. Van Manen (1990 apud REZENDE, 2010, p. 37) aponta que os temas que 

surgem das interpretações dos textos “(...) são considerados temas 

fenomenológicos que descrevem e estruturam a experiência”.  

Maximina Freire (2007) denomina de rotinas de organização, 

interpretação e validação, o que distingue a abordagem hermenêutico-

fenomenológica, que se estrutura por meio de textualização, tematização e ciclo 

de validação.  
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Maximina Freire observa que o ciclo de validação, proposto por Van 

Manen (1990 apud REZENDE, 2010, p. 39), “(...) permite estabelecer 

confiabilidade à interpretação hermenêutico-fenomenológica, justificando os 

resultados alcançados e lidando com a subjetividade constitutiva da abordagem”. 

Maximina Freire (2007, não paginado) criou o quadro abaixo para representação 

desse processo: 

 

                                                                                                                                                                                                                                            
  
  
  

TTEEXXTTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  
 

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO::  
IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
DDAASS  PPRRIIMMEEIIRRAASS  
UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  
SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  

  

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  
RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

 

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  
RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

  
  

  

  
  

DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTEEMMAASS,,    

SSUUBBTTEEMMAASS,,......  
  
  

 
Transcrição literal 
dos textos que 
capturam as 
experiências vividas 
pelos participantes e 
as informações por 
eles fornecidas 
 

 
Primeiras leituras e 
início da identificação 
das primeiras 
unidades de 
significado (as mais 
claramente 
perceptíveis) 

 
Releituras, 
questionamento da 
relevância das 
unidades de 
significado já 
estabelecidas e 
estabelecimento das 
primeiras 
articulações entre 
elas. Esse 
procedimento pode 
incluir a identificação 
de novas unidades 
de significado ou a 
exclusão de 
unidades 
anteriormente 
indicadas. 
 

 
Novas releituras e 
maior refinamento 
com possibilidade de 
confirmação/descarte 
das unidades de 
significado e/ou  
articulações definidas 
anteriormente.  As 
abstrações obtidas 
vão sendo nomeadas 
por meio de 
substantivos 
 

 
A partir da 
confirmação dos 
refinamentos e 
abstrações obtidos 
anteriormente, 
identificação da 
relação temática 
entre as nomeações 
resultantes. A partir 
delas, definição dos 
temas, subtemas, 
subsubtemas, 
subsub-subtemas,... 
 

Quadro 1 – Representação do processo de organização e interpretação hermenêutico-   

fenomenológica.  Fonte: FREIRE, 2007. 

 

Para Paulo Rezende (2010, p.35), uma importante característica da 

abordagem hermenêutico-fenomenológica é “A abertura para possibilidades de 

leitura, interpretações e reinterpretações que passam pela intersubjetividade e 

pela compreensão pessoal do pesquisador”. Rezende (2010, p. 40) argumenta 

que a busca pela natureza de um fenômeno  “(...) não poderá nunca ser 

identificada em sua totalidade, pois essa essência é um elemento vivo e em 

constante mutação que sempre poderá contemplar novas nuances e sugerir 

TTEEMMAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  

CCIICCLLOO    DDEE    VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  
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outras possibilidades de interpretação”. Essa circunstância traz o reconhecimento 

dos limites do conhecimento. Contudo, ressalta o autor, ainda que tal abordagem 

considere que a resultante do processo de interpretação de um fenômeno seja 

uma possibilidade entre outras, há um sistema de validação que sustenta as 

percepções do pesquisador sobre o fenômeno estudado. 

Localizo no exercício da abordagem hermenêutico-fenomenológica o 

espaço necessário à inconclusão do ser, da qual nos fala Freire (2000b). É na 

condição de seres inconclusos que homens e mulheres reconhecem estar em 

processo permanente de aprendizagem, pois a ideia de inconclusão do ser se 

opõe à visão de um mundo de certezas fechadas ou de possibilidades limitadas. 

Reconhecer que tenho muito  a aprender com os gestores educacionais com os 

quais trabalho e tratar de achar meios para a amplificação de suas vozes é 

essencial para a compreensão do contexto de sua atividade. 

Tendo-se por referência as rotinas que Maximina Freire (2007, não 

paginado) sugere para a abordagem hermenêutico-fenomenológica, a leitura 

cuidadosa e apreciativa dos registros, dinâmicas e contribuições havidas durante 

a “Caminhada de Aprendizagem Coletiva” possibilita a identificação de unidades 

de significados, nas quais emergirão temas e subtemas presentes e/ou 

recorrentes. A partir deles, poderá se realizar a compreensão acerca da natureza 

do fenômeno da reflexão dos gestores na Caminhada de Aprendizagem Coletiva, 

foco desta investigação.  
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III CAMINHADA DE APRENDIZAGEM COLETIVA 
 

 

 

3.1 Organização do ambiente virtual 
 
 

Um importante fator, que influenciou a opção pela organização de um 

ambiente virtual de aprendizagem, refere-se à constituição geográfica do grupo: 

cinquenta e cinco gestores, distribuídos em trinta e cinco municípios no Estado de  

São Paulo. O trabalho a distância, em ambiente virtual, pode auxiliar na superação 

de  dificuldades, como deslocamentos e a diferente priorização de compromissos. 

Com a possibilidade de expansão do espaço-tempo, cada um poderia definir a 

melhor forma de participar. Horário e local seriam escolhas totalmente 

individualizadas.  

O ambiente foi estruturado na plataforma Blackboard Academic Suite14, 

que é utilizada pelo Senac em programas e atividades a distância (em cursos, 

comunicação professor-aluno, treinamentos internos, etc.). É uma ferramenta que se 

encontra disponível para toda a instituição. Acaba, porém, por não fazer parte do 

cotidiano dos gestores, visto que seu uso está mais disseminado  nas equipes 

técnicas e de docentes. Neste trabalho de pesquisa, a ferramenta pôde ser 

experimentada por todo o grupo. 

A plataforma conta com diversos recursos, mas a opção foi a de 

simplificação do uso, evitando-se que o desconhecimento sobre o ambiente pudesse 

se tornar um fator dificultador ou inibidor da participação.  

Organizada em quatro semanas de atividades, no período de 14/04 a 

12/0515, a Caminhada de Aprendizagem Coletiva, como foi batizada a atividade, 

teve como principais objetivos: 

1. Propor ao grupo a reflexão crítica do papel do gestor educacional, 

considerando-se circunstâncias e complexidades de um mundo planetário e 

em desequilíbrio. Entende-se a reflexão crítica como o processo de análise 
                                                 
14 http://www.blackboard.com   
15 Embora a Caminhada de Aprendizagem Coletiva tenha sido proposta com prazos definidos, o 
acesso ao ambiente continuou disponível após 21/05, com a possibilidade de serem inseridas  
contribuições. 
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das circunstâncias da ação profissional, para além do simples 

reconhecimento do ambiente no qual se está inserido. É processo de 

aprofundamento sobre as responsabilidades atribuídas (formalmente, em 

descrição de cargos e outros documentos) e esperadas (nem sempre 

explícitas, mas que poderão ser identificadas nos discursos e nas avaliações 

de superiores e colaboradores), e sobre a coerência havida entre tais 

responsabilidades e o papel desempenhado. É também forma de ponderar 

acerca de valores institucionais e individuais, avaliando-se convergências que 

possibilitem o exercício profissional com base em uma escolha ética comum. 

Compreende ainda a consideração das dinâmicas que envolvem o mundo 

globalizado - como as relações de poder estabelecidas, os meios de produção 

e seus impactos e as possibilidades de comunicação - e sua interferência no 

âmbito  da instituição educacional, espaço  que carece ser refletido a partir de 

um universo relacional ampliado. 

2. Estimular a constituição de um grupo de aprendizagem, voltado para a  

reflexão-na-ação, pois reside no pensar sobre a ação executada ou em 

execução  grande possibilidade de amadurecimento profissional, pelo 

exercício de deter-se sobre certo modo de fazer, vislumbrando alternativas e 

abrindo a mente para outras possibilidades e novas soluções. Esse exercício 

auxilia na ampliação do repertório individual e pode ajudar o profissional no 

desenvolvimento de suas competências.  Porém, como aponta Charlier 

(PERRENOUD, Philippe et al., 2001), a prática não é espontaneamente 

didática e para ser formadora deve ser teorizada. A reflexão, durante e após o 

processo de trabalho, possibilita alimentação entre as práticas e a 

conscientização do profissional sobre seu fazer. 

3. Refletir sobre os referenciais institucionais, como os documentos Proposta 

Pedagógica e Proposta Estratégica, por exemplo, à luz de fundamentos que 

auxiliem a nortear o desenvolvimento de um modelo de pensamento mais 

adequado à atual configuração da sociedade: um mundo com muito avanço 

tecnológico, em contraste com milhões de pessoas excluídas dos padrões de 

vida considerados dignos. 

As atividades propostas para a Caminhada de Aprendizagem Coletiva 

tiveram tanto a função de espaço de formação do grupo (incluindo a pesquisadora) 

quanto a de constituir-se como campo de pesquisa deste trabalho. Como dito 
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anteriormente, pareceu mais apropriado criar um espaço de troca e aprendizagem 

coletiva, ao invés de simplesmente encaminhar, a cada um, um questionário 

individual a ser respondido, ou algo semelhante.  

Ao acessar o ambiente do Senac, na plataforma Blackboard, o acesso à 

sala de aula virtual só é realizado mediante a identificação pessoal e o uso de 

senha. Esse recurso possibilita segurança no trato de informações e registros 

disponíveis e privacidade ao ambiente. Receberam convite para participação na 

Caminhada cinquenta e cinco gestores, tendo-se a expectativa como recorte mínimo 

desejável a participação de vinte gestores. Em 08/04/2009, o grupo de gestores 

recebeu por e-mail o convite para participação na Caminhada, atividade da qual fui 

mediadora: 
De: LUCILA MARA SBRANA SCIOTTI 
Enviada: qua 8/4/2009 14:50 
Para:  
Assunto:    
Caro (a)  colega, 
  
Este é um convite para você participar da Caminhada de Aprendizagem 
Coletiva, com o objetivo de realizarmos uma reflexão conjunta sobre o tema “O 
gestor educacional e a construção de currículos para o futuro”. 
A Caminhada será realizada a partir de um ambiente virtual, e suas atividades 
serão objeto de minhas pesquisas para a Tese de Doutorado em Educação: 
Currículo, que curso na PUC-SP. 
O início das atividades se dará em 14/04. Enquanto isso, você pode entrar no 
ambiente, para conhecê-lo. A Caminhada ocorrerá em quatro semanas 
consecutivas, e o tempo necessário para participação variará de acordo com a 
disponibilidade e o interesse de cada um. Uma estimativa mínima de 
participação gira em torno de uma hora/semana. 
Agradeço antecipadamente a todos que tiverem disponibilidade de participação! 
Nos encontramos na Caminhada de Aprendizagem Coletiva  a partir do dia 
14/04.  
Acesse o ambiente http://www.blackboard.sp.senac.br/  Login:   
Caso não recorde sua senha entrar em contato com 
ariadiny.cbmaciel@sp.senac.br 
  
Um abraço 

 
Um aspecto importante foi meu temor inicial de que parte do grupo 

pudesse efetivar sua participação por sentir-se pressionada pela relação hierárquica. 

Assim, antes de enviar o convite, conversei com alguns dos gestores contando a 

proposta e pedindo que eles/elas fossem portadores/as aos demais colegas da 

informação de que não havia obrigatoriedade na participação, pois se tratava 

realmente apenas de um convite. 

http://www.blackboard.sp.senac.br/
mailto:ariadiny.cbmaciel@sp.senac.br
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A organização das atividades que compuseram o campo de pesquisa 

baseava-se inicialmente nos seguintes pressupostos: 

• Compartilhar, dentro do possível, as principais referências teóricas que 

orientam este trabalho; 

• Identificar convergências entre tal referencial teórico e os documentos 

institucionais do Senac; 

• Expor minha produção individual, como forma de estimular a exposição 

dos demais e com elas dialogar; 

• Criar espaços para a discussão tanto de aspectos conceituais quanto 

da prática; 

• Sintetizar os conceitos daí oriundos e articulá-los organicamente. 

As atividades foram estruturadas semana a semana. Enquanto se 

realizava a primeira semana, foram elaboradas as atividades da semana seguinte 

(gravação da apresentação em vídeo e/ou áudio, textos e outras referências) e 

assim por diante, com a seguinte estrutura: 

• Referência conceitual: apresentação explicativa, com gravação em 

vídeo e/ou áudio, acompanhada de slides com as ideias centrais 

(apresentadas por mim); 

 
Figura 2 - Tela ilustrativa da apresentação “O gestor educacional e a construção de currículos para o 
futuro” - Caminhada de Aprendizagem Coletiva - primeira semana.  Fonte: SCIOTTI, 2009 
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Figura 3 - Tela ilustrativa da apresentação “Referências conceituais presentes nos autores propostos 
para estudos – Parte 1” - Caminhada de Aprendizagem Coletiva - segunda semana.  Fonte: SCIOTTI, 
2009. 
 
 

 
Figura 4 – Tela ilustrativa da apresentação “Referências conceituais presentes nos autores propostos 
para estudos – Parte 2” – Caminhada de Aprendizagem Coletiva - terceira semana. Fonte: SCIOTTI, 
2009. 
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Figura 5 – Tela ilustrativa da apresentação do exercício “Investigação de concepções” - Caminhada 
de Aprendizagem Coletiva- quarta semana.  Fonte: SCIOTTI, 2009. 
 
 

• Fóruns temáticos para discussão, a partir dos referenciais teóricos; 

  

 
Figura 6 - Tela ilustrativa da organização dos fóruns no ambiente virtual - Caminhada de 
Aprendizagem Coletiva. Fonte: SCIOTTI, 2009. 

• Espaços para registro de produções, sugestões, dúvidas; 
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• Acompanhamento da dinâmica, com intervenções nos fóruns, avisos e 

e-mails de estímulo às participações. 

 
 Figura 7 - Tela ilustrativa dos avisos semanais no ambiente virtual - Caminhada de Aprendizagem 
Coletiva.Fonte: SCIOTTI, 2009. 

 

 

 

Figura 8 - Tela ilustrativa de participação em um dos fóruns - Caminhada de Aprendizagem 
Coletiva.Fonte: SCIOTTI, 2009. 
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Houve o cuidado de pensar nas atividades de forma que despertassem 

interesse no gestor, mas também que pudessem ser realizadas em tempo não muito 

longo, pois este é um grupo que tem muitas atribuições cotidianas. Alguns já haviam 

sido usuários da plataforma em outras circunstâncias, mas a maioria não tinha 

familiaridade com o ambiente.  

O total de participantes da Caminhada foi de trinta e três gestores, sendo 

que trinta deles inseriram informações sobre seu perfil no espaço destinado à 

apresentação individual. Na leitura das apresentações, observa-se: dez gestores têm 

títulos de Mestre em Educação; três gestores têm títulos de Mestre em outras áreas 

do conhecimento; um gestor está cursando Mestrado em Educação; quatorze deles 

realizaram estudos em Especializações Lato Sensu; e dois gestores não postaram 

informações a esse respeito. Com relação à Graduação do grupo, observa-se: 

quatorze gestores obtiveram Graduação em Administração; sete em Comunicação; 

três em Psicologia; e os demais graduaram-se nas áreas de Pedagogia, Serviço 

Social, Engenharia, Farmácia, Matemática, Processamento de Dados, Direito, 

Economia e Ciências Contábeis. O tempo de trabalho na instituição varia de sete a 

trinta anos. 

Seguem as atividades16 propostas, semana a semana, como 

apresentadas no ambiente virtual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Materiais complementares da Caminhada de Aprendizagem Coletiva encontram-se no “Apêndice” e 
no CD-ROM encartado neste volume. 
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PROGRAMAÇÃO DA 1ª SEMANA – 14 A 20/04  

Olá, pessoal, seguem informações para o início das atividades nesta Caminhada:  

 

 

I. O ambiente virtual 

O Blackboard é a principal plataforma virtual utilizada no Senac São 
Paulo. Na barra lateral esquerda da tela você encontra os recursos do 
ambiente. Se você ainda não é usuário desta plataforma, verá que os 
processos são simples. Mas, se surgirem dúvidas, você poderá 
esclarecê-las por meio do item ‘Ajuda’.  

II. Apresentação  
No item ‘Equipe’ constam os perfis de todos os participantes. Alguns, 
como o L..., já têm seu perfil. Quem já tem o perfil, pode atualizar. 
Quem não tem, pode se ‘apresentar’ ao grupo.  

III. Comunicação 

Nossa base de comunicação é o próprio ambiente virtual, com seus 
espaços para discussões (fóruns) e o registro de produções individuais 
e coletivas. Além disso, podemos trocar e-mails individuais ou 
coletivos. Teremos sempre disponível o Fórum “Dúvidas & 
Sugestões” para esclarecimentos e contribuições.  

IV. Atividades 

Para esta semana, temos:  

• Apresentação da Caminhada: Vídeo+Slides de apresentação 
dos propósitos da Caminhada.  

• Texto “O futuro como intenção da ação educacional”: traz 
algumas referências para a reflexão sobre para qual futuro os 
atuais currículos educacionais estão direcionados.  

• Fórum “O papel do gestor”: este é um espaço para a 
reflexão individual e coletiva, a partir da pergunta “Quais 
questões você gostaria de destacar na sua compreensão sobre 
o papel do gestor educacional?”  

• Fórum: “Dúvidas & Sugestões”: espaço livre para 
contribuições, esclarecimentos e apontamentos sobre as 
atividades propostas.  

• Galeria: neste espaço cada participante poderá incluir 
referências que considere significativas para as reflexões 
propostas, como suas próprias produções, artigos ou textos 
que recomenda resenhas de leituras, indicações de vídeos e 
sites, etc.  

• Biblioteca: referências de autores citados e outras fontes para 
consulta.  

Boa semana!!! Lucila 

Quadro 2 – Programação da Caminhada de Aprendizagem Coletiva – Primeira semana. Fonte: 
SCIOTTI, 2009 
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PROGRAMAÇÃO DA 2ª SEMANA – 21 A 27/04 
 
Entramos na 2ª semana da Caminhada de Aprendizagem Coletiva! Segue a programação:  
 

I. O ambiente virtual 

O Blackboard é a principal plataforma virtual utilizada no Senac São 
Paulo. Na barra lateral esquerda da tela você encontra os recursos do 
ambiente. Se você ainda não é usuário desta plataforma, verá que os 
processos são simples. Mas, se surgirem dúvidas, você poderá esclarecê-
las por meio do item ‘Ajuda’. 

II. Apresentação  

No item ‘Equipe’ constam os perfis de todos os participantes. Alguns, 
como o L..., já têm seu perfil. Quem já tem o perfil, pode atualizar. 
Quem não tem, pode se ‘apresentar’ ao grupo.  

III. Comunicação 

Nossa base de comunicação é o próprio ambiente virtual, com seus 
espaços para discussões (fóruns) e o registro de produções individuais e 
coletivas. Além disso, podemos trocar e-mails individuais ou coletivos. 
Teremos sempre disponível o Fórum “Dúvidas & Sugestões” para 
esclarecimentos e contribuições. 

IV. Atividades 

Para esta semana, temos:

• Referências conceituais presentes nos autores propostos 
para estudos – Parte I: apresentação de conceitos centrais ao 
pensamento de Paulo Freire (Pedagogia Crítica) e de Peter 
Senge (Aprendizagem Organizacional) / Slides + Audio • 
Textos-referência de Freire, Dussel, Castells, Dowbor e Senge: 
estão disponíveis em “Documentos” trechos de textos dos 
autores em estudo, como forma de ilustrar suas propostas 
conceituais.  

• Vídeos de Freire, Dussel, Castells, Dowbor e Senge: 
selecionei links para vídeos de acesso livre do Youtube, que 
possibilitam ver e ouvir os autores que estamos estudando. Há 
outros tantos vídeos disponíveis no Youtube, é só pesquisar.  

• Fórum “Função da Educação”: este é um espaço para a 
reflexão individual e coletiva, a partir da pergunta “Quais 
referências você considera fundamentais para pensar a 
Educação hoje?  

• Fórum: “Dúvidas & Sugestões”: espaço livre para 
contribuições, esclarecimentos e apontamentos sobre as 
atividades propostas.  

• Fórum “Relato de experiências e práticas”: neste espaço cada 
participante poderá incluir referências que considere 
significativas para as reflexões propostas, como suas próprias 
produções, artigos ou textos que recomenda, resenhas de 
leituras, indicações de vídeos e sites, etc.  

• Fórum “O papel do gestor”: este fórum continuará aberto até 
a 2ª semana.  

• Biblioteca: referências de autores citados e outras fontes para 
consulta.  

Agradeço as contribuições da 1ª semana, muito ricas!! 
Boa 2ª semana!!!  

Quadro 3 – Programação da Caminhada de Aprendizagem Coletiva – Segunda semana. Fonte: 
SCIOTTI, 2009. 
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PROGRAMAÇÃO DA 3ª SEMANA – 28/04 A 04/05 
Queridos colegas, estamos na 3ª semana da Caminhada de Aprendizagem Coletiva. Para este 
período, segue a programação: 

I. O ambiente virtual 

O Blackboard é a principal plataforma virtual utilizada no Senac São Paulo. Na 
barra lateral esquerda da tela você encontra os recursos do ambiente. Se você 
ainda não é usuário desta plataforma, verá que os processos são simples. Mas, 
se surgirem dúvidas, você poderá esclarecê-las por meio do item ‘Ajuda’. 

II. Apresentação  
No item ‘Equipe’ constam os perfis de todos os participantes. Alguns, como o 
L..., já têm seu perfil. Quem já tem o perfil, pode atualizar. Quem não tem, pode 
se ‘apresentar’ ao grupo. 

III. Comunicação 

Nossa base de comunicação é o próprio ambiente virtual, com seus espaços para 
discussões (fóruns) e o registro de produções individuais e coletivas. Além 
disso, podemos trocar e-mails individuais ou coletivos. Teremos sempre 
disponível o Fórum “Dúvidas & Sugestões” para esclarecimentos e 
contribuições.  

IV. Atividades 

Para esta semana, temos: 
• Referências conceituais presentes nos autores propostos 

para estudos – Parte II: apresentação de conceitos centrais e 
convergências nos pensamentos de Enrique Dussel, Manuel 
Castells, Ladislau Dowbor, Peter Senge e Paulo Freire/ Slides + 
Áudio  

• Texto “Gestão de pessoas – em busca da sustentável leveza 
do ser”: texto que escrevi a partir de minha prática como 
gestora (alguns já o conhecem), buscando teorizá-la, assim 
como identificar indicadores para a prática.  

• Sugestão de links: selecionei links para sites que podem 
expandir as informações sobre os autores em estudos.  

• Produção do grupo: este espaço está reservado para as 
produções individuais ou coletivas do grupo. Alguns já têm 
artigos apresentados em congressos, que tal trazê-los para o 
grupo? Entrem em contato com a Ariádiny (TAE) para a 
publicação de qualquer material (ariadiny.cbmaciel@sp.senac.br)  

• Fórum “Chaves e Nós ”: fórum para reflexão sobre as 
“chaves” que nos abrem espaços possíveis de atuação e 
transformação, assim como para a identificação dos “nós” que 
dificultam a nossa ação.  

• Fórum “Função da Educação”: este fórum estará aberto até o 
final da 3ª semana.  

• Fórum: “Dúvidas & Sugestões”: espaço livre para 
contribuições, esclarecimentos e apontamentos sobre as 
atividades propostas.  

• Fórum “Relato de experiências e práticas”: neste espaço cada 
participante poderá relatar experiências ou dar indicações 
(leituras, filmes, etc.) que considere significativas para este 
grupo e as reflexões em curso.  

• Biblioteca: referências de autores citados e outras fontes para 
consulta.  

Meu agradecimento a todas e todos que têm dedicado tempo a esta Caminhada.  
Boa 3ª semana!!! Um abraço, Lucila. 

Quadro 4 – Programação da Caminhada de Aprendizagem Coletiva – Terceira semana. Fonte: 
SCIOTTI, 2009. 

mailto:ariadiny.cbmaciel@sp.senac.br
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PROGRAMAÇÃO DA 4ª SEMANA – 05 A 11/05 
 
Queridos colegas, entramos na 4ª e última semana da Caminhada de Aprendizagem Coletiva. 
Para esta semana, segue a programação: 

I. O ambiente virtual 

O Blackboard é a principal plataforma virtual utilizada no Senac São Paulo. 
Na barra lateral esquerda da tela você encontra os recursos do ambiente. Se 
você ainda não é usuário desta plataforma, verá que os processos são 
simples. Mas, se surgirem dúvidas, você poderá esclarecê-las por meio do 
item ‘Ajuda’.  

II. Apresentação  
No item ‘Equipe’ constam os perfis de todos os participantes. Alguns, como 
o L..., já têm seu perfil. Quem já tem o perfil, pode atualizar. Quem não 
tem, pode se ‘apresentar’ ao grupo.  

III. Comunicação 

Nossa base de comunicação é o próprio ambiente virtual, com seus espaços 
para discussões (fóruns) e o registro de produções individuais e coletivas. 
Além disso, podemos trocar e-mails individuais ou coletivos. Teremos 
sempre disponível o Fórum “Dúvidas & Sugestões” para esclarecimentos e 
contribuições.  

IV. Atividades 

Para esta semana, temos: 
• Investigação de concepções: a partir de três dimensões para 

reflexão (currículo, papel do gestor, participação do gestor), propõe-
se a identificação e expressão dos principais significados em cada 
uma / Slides + Audio.  

• Panorama de contribuições: busquei organizar as contribuições 
que surgiram neste ambiente, criando um panorama dos principais 
temas surgidos. Fiquem à vontade para ampliar o material, enviem 
suas observações para o meu e-mail.  

• Fórum “Avaliação da Caminhada”: deixe aqui suas impressões 
sobre a Caminhada, temas abordados, atividades, ambiente virtual. 

• Produção do grupo: este espaço continua reservado para as 
produções individuais ou coletivas do grupo. Alguns já têm artigos 
apresentados em congressos, que tal trazê-los para o grupo? Entrem 
em contato com a Ariádiny (TAE) para a publicação de qualquer 
material (ariadiny.cbmaciel@sp.senac.br).  

• Fórum “Chaves e Nós”: fórum para reflexão sobre as “chaves” 
que nos abrem espaços possíveis de atuação e transformação, assim 
como para a identificação dos “nós” que dificultam a nossa ação.  

• Fórum: “Dúvidas & Sugestões”: espaço livre para contribuições, 
esclarecimentos e apontamentos sobre as atividades propostas.  

• Fórum “Relato de experiências e práticas”: neste espaço cada 
participante poderá relatar experiências ou dar indicações (leituras, 
filmes, etc.) que considere significativas para este grupo e as 
reflexões em curso.  

• Biblioteca: referências de autores citados e outras fontes para 
consulta.  

Muito obrigada a todos pelo esforço em participar da “Caminhada”.  
Boa 4ª semana!!! Abraços, Lucila. 

Quadro 5 – Programação da Caminhada de Aprendizagem Coletiva – Quarta semana. Fonte: 

SCIOTTI, 2009 
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Embora tenha havido, de minha parte, acompanhamento constante das 

atividades, por meio do acesso recorrente ao ambiente, várias vezes ao dia, das 

leituras de todos os registros, do envio de mensagens de estímulo à participação e 

de comentários nos fóruns, não houve a preocupação com controle da entrada de 

participantes no ambiente, nem da participação nas atividades. Considerei que 

caberia a cada um a decisão sobre como participar, elegendo atividades e 

frequências possíveis dentro de seu espaço-tempo disponível. Outra forma de 

contato foram os e-mails enviados por mim, individual (principalmente no 

esclarecimento de dúvidas) ou coletivamente (como avisos ou mensagens de 

estímulo à participação), como mostra o exemplo abaixo17: 

 
O Fórum "O papel do gestor" está esquentando. 
 
O V começou, considerando que não há necessariamente antagonismo ou 
oposição entre "educação" e "negócio". A S centrou o foco nas relações 
humanas e nos papéis do gestor, de mediador e de construtor da cultura 
organizacional.O M trouxe à tona o contrato que se estabelece, pleno de 
expectativas, tanto da escola quanto da sociedade. Para o D, gestão 
educacional é meio de desenvolvimento. E a T pergunta: como nos prepararmos 
para ampliar a nossa consciência e a nossa capacidade de dialogar? 
 
Dê a sua conferida! Abraços, 
 
Lucila. 
  

Seis fóruns de discussão centralizaram a troca entre o grupo, tornando-se 

o principal elemento de expressão e de registro das contribuições. Neles, busquei 

tecer comentários iniciais, com caráter de estimulo à reflexão, e outros, em 

circunstâncias mais específicas, as quais surgiram, para mim, como oportunidade de 

contribuir com alguma ideia ou experiência profissional junto ao grupo. Não senti 

necessidade de comentar cada mensagem postada pelos participantes, 

considerando que não deveria estar excessivamente presente no ambiente. As 

principais vozes deveriam ser as dos convidados da Caminhada. 

Como subsídio à reflexão individual e coletiva, os gestores receberam 

exemplares, no início da Caminhada, dos livros “Pedagogia da autonomia - saberes 

                                                 
17Serão preservadas as identidades dos participantes, utilizando-se apenas letras maiúsculas para a 
diferenciação entre as pessoas.  
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necessários à prática educativa”, de Paulo Freire (2000b), e “Tecnologias do 

conhecimento”, de Ladislau Dowbor (2001)18. ‘ 

 

 
 
3.2 Reflexões sobre os registros, dinâmicas e contribuições 
 
 
 

Desde o início das atividades da Caminhada, os escritos, as dinâmicas e 

as comunicações provocaram reflexões continuadamente. Durante e após as quatro 

semanas de atividades, o material disponível no ambiente foi lido e relido por 

diversas vezes.  

Paralelamente, enquanto o processo de desenvolvimento desta tese se 

desenrolava, as contribuições havidas na Caminhada cumpriam seu papel de 

importante insumo no meu cotidiano de trabalho. As reflexões suscitadas pela 

vivência na Caminhada vêm sendo fonte para o trato de questões como: a 

integração de equipes e de setores; o processo de formação gerencial; a 

apropriação das tecnologias de comunicação e informação; e a inserção dos valores 

institucionais nos diversos planos de ação.  

Após a escolha da abordagem hermenêutico-fenomenológica, procedi a 

novas leituras das contribuições nos fóruns e dos exercícios de investigação de 

concepções. A cada leitura, podia verificar importâncias não percebidas 

anteriormente. A leitura recorrente, cuidadosa e apreciativa, feita com atenção e 

consideração, favorece o aprofundamento nas palavras e seus sentidos. Não houve 

linearidade no processo de interpretação. Houve, sim, uma alimentação constante 

entre o aprofundamento conceitual, a prática profissional, as análises do material 

coletado e os momentos de reflexão e/ou afastamento.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Este grupo já havia recebido, em outra oportunidade, exemplares do livro “Presença: propósito 
humano e o campo do futuro” de Peter Senge, Otto Scharmer, Joseph Jaworski  e Betty Sue Flowers 
(2007). 
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3.3 Unidades de significados 
 
 
 

A partir da questão central de investigação, sobre a natureza do 

fenômeno da reflexão dos gestores durante a Caminhada,  fui destacando nas 

leituras ideias e circunstâncias, as quais surgiam aos meus olhos como possíveis 

unidades de significados para os gestores.  

A eleição de tais unidades de significados dá-se tanto pela identificação 

de uma ideia expressa nos textos, quanto por movimentos observados ao longo da 

vivência. A recorrência de conceitos ou situações pode ser indicadora de uma 

unidade de significado, mas não exclusivamente. Um breve comentário pode ser 

revelador de importâncias coletivas, assim como o impacto provocado por uma 

manifestação postada em fórum.  

Leituras múltiplas das contribuições, separadas por períodos de 

recolhimento para reflexão, auxiliam a busca de questões que o texto levanta ao 

intérprete. Para Palmer (2006, p. 202-203) a tarefa da hermenêutica é recolocar o 

texto no presente vivo do diálogo:  
 
A verdadeira interpretação terá que se relacionar com  a questão 
“colocada” pelo texto (o texto tem um lugar e um tema). 
Compreender o texto significa compreender essa questão. O primeiro 
requisito para interpretarmos um texto é compreendermos o 
horizonte significativo ou interrogativo dentro do qual se determina a 
orientação significativa do texto. 

 
No processo de interpretação, as unidades de significados são 

apresentadas através de trechos de mensagens, por meio do uso de negrito em 

certas palavras. Optou-se por trazer excertos das contribuições dos gestores da 

forma como foram postadas no ambiente, mantendo-se a informalidade da escrita, 

sem a preocupação da correção ortográfica. 

O temor inicial de que parte das participações pudesse refletir uma 

obrigação hierárquica não se confirmou. Pelo conteúdo das contribuições, percebe-

se que o ambiente foi permeado pela confiança mútua e pelo reconhecimento da 

importância de haver espaços e tempos dedicados à reflexão da prática, como 

demonstram os trechos de mensagens a seguir: 
 



104 
 

- Está sendo um privilégio participar desse grupo. E é interessante observar 
que no nosso dia a dia não abrimos espaço para discussões tão profícuas 
como as que estamos fazendo. Muito bom! 
 
- Que espaço maravilhoso de aprendizagem é este, não é mesmo? Toda a   
interatividade, de forma colaborativa e participativa, proporciona um 
momento de reflexão e de (re)pensar a nossa prática. 

 

A importância da oportunidade de refletir sobre a prática acentua-se, como 

demonstram outros trechos: 
 
- Confesso que, ao entrar na caminhada, fiquei insegura em relação à minha 
participação. Meu pré-julgamento me perguntava o que eu poderia contribuir, 
frente a um grupo com tanta coisa pra contar, com gerentes com bastante tempo 
de experiência, com mestres e doutorandos? Mas, percebi aqui um espaço tão 
democrático, aliado a isso, como é um trabalho interno que tenho feito, entendi 
que era o momento de me despir desses pré-julgamentos e, tomando como base 
Paulo Freire, me assumi como um ser inacabado, assim como todos os demais, 
e fiquei à vontade para caminhar. 
 
- Destinar um momento de reflexão sobre o nosso papel na “sociedade do 
conhecimento” é fundamental para talvez rever a nossa atuação como gestores.  
 
- (...) a oportunidade de fazer parte deste grupo e desta discussão fez emergir 
uma sensação de pertencimento diferenciado. Me fez refletir o quanto podemos 
aprender uns com os outros, não somente em termos de gestão, mas em razão 
de humanidades. 

 
Percebe-se em alguns dos excertos acima, assim como nos que vêm a 

seguir, que ocorreu um processo de troca entre os participantes, o que pressupõe ter 

havido a vontade de ‘falar’ e de ‘escutar’ no espaço virtual: 
 

- Muito legais as considerações dos colegas e que bom poder refletir sobre o 
nosso papel!  
 
- Tenho a certeza de que poderia ficar horas ouvindo vocês. A primeira de 
muitas coisas boas desta experiência é a descoberta. Que bom descobrir em 
todos vocês coisas que eu não sabia. Que bom aprender com vocês. 
 
- Boa Noite!!! Alguns encaminharam suas reflexões apoiadas no seu educador 
preferido, outros citam textos de suas pesquisas e outros já colocam suas 
experiências no conjunto da obra. Está muito rico o acesso a todo esse material. 
 
- (...) a riqueza em conhecer o pensamento de cada colega aproxima, humaniza, 
compõe mais ainda este belo grupo. 

 

As contribuições dos gestores também demonstram o sentido de grupo e a 

expressão de sentimentos no ambiente, observados nos excertos abaixo: 
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- Foi muito interessante ver as manifestações humanas sobre o tema educação 
permitindo todas as ordens de sentimentos. 
 
- Um primeiro destaque seria para a importância e também alegria que sinto nas 
pessoas (apesar da distância) que estão participando. Sinal que um espaço 
assim e permanente de discussão e troca de ideias nos faria muito bem.  
 
- Mesmo virtualmente, senti na caminhada de aprendizagem deste grupo uma 
conexão muito intensa e verdadeira. Foi possível perceber afeto, alegria, 
acolhimento, emoção. Ouvi risadas, barulhos de teclados, folhas de livros 
virando, músicas de fundo.  
 
- (...) fiquei muito feliz em poder conhecê-los mais e melhor... 
 
- (...) passei o dia lendo e refletindo sobre todos os posts inseridos. Li 
absolutamente todos, de todas as quatro semanas. Vi aqui refletido o olhar 
delicado de vocês para esse tema, nosso compromisso, a educação. E entre 
colocações teóricas, filosóficas, semiológicas, sociológicas e até poéticas, achei 
muito bacana sentir, sensorialmente, a memória de cada um, com o jeito diverso 
que enriquece o mundo ... 
 
- Ter participado deste grupo de opiniões me fez admirar ainda mais os colegas. 

 

Por outro lado, um aspecto a ser destacado refere-se ao apontamento de 

certa ‘solidão’ que os gestores manifestam sentir no desempenho de suas funções: 
 

- Durante a semana, fui acompanhando os debates e quanta contribuição para 
reflexão e aprendizagem (...), um momento para compartilharmos nossa 
“solidão”. 
 
- Hoje, lendo as contribuições nesse fórum, cheguei à conclusão de que uma 
grande contribuição que essa caminhada me proporcionou, além de poder 
aprender muito com todos, foi aliviar a minha solidão. Acho que a função de 
gestão, independente de que setor, empresa, é muitas vezes solitária. 
 
- Bem, a maior angústia que tenho no fato de ser (ou tentar ser!) uma gestora 
educadora é a solidão do cargo. Sinto falta de oportunidades como esta de 
trocar, interagir, compartilhar, conhecer, descobrir... Isso é muito gostoso!!! 

 

A solidão do cargo parece estar vinculada ao fato do gestor não contar com 

pares no ambiente de trabalho. A organização hierárquica costuma corresponder a 

apenas um responsável principal (diretor ou gerente). O gestor mostra sentir os 

efeitos de não ter ao seu redor pessoas que tenham o mesmo nível de atribuições e 

responsabilidades, com as quais possa compartilhar os assuntos que surgem no 

cotidiano. Como já observado, os gestores manifestam a necessidade de haver 

espaços reservados à reflexão coletiva sobre a prática, como forma de ultrapassar 

os limites que o trabalho solitário impõe. 
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Além dessa, outras questões surgem na forma de angústias e/ou 

inquietações. Algumas se referem à insegurança na tomada de decisões e/ou na 

indicação de caminhos, como mostram os trechos que seguem:  

 
- E também quero comentar que às vezes dá medo de errar nas nossas 
decisões e ações como gestores, mas acho que essa insegurança diminui, à 
medida em que conseguimos objetivar nossa visão de homem e de mundo, os 
nossos ideais, aliado ao que se espera de nós, e nunca, nunca, abrirmos mão do 
nosso espaço (que é sempre conquistado e não dado), e assumirmos a nossa 
titularidade. 
 
- Todas as vezes que  paramos para buscar alternativas vem sempre a questão: 
como fazer?  
 

Outras mensagens postadas apresentam  certa intranquilidade com a 

complexidade da função do gestor: 
 

- Então precisamos de paciência quando vemos que não dá para ler todas as 
revistas de negócios mais os jornais diários da cidade em que estamos mais os 
dois mais importantes de SP, lermos todos os livros que temos interesse, 
participarmos de congressos, fazermos todas as atividades diárias, que vão de 
conferir movimentação financeira, fazer reunião com o prefeito, dar entrevista na 
TV, atender o colaborador que precisa falar conosco, assinar os diplomas e 
ainda estarmos com o rosto sem olheiras quando formos ao evento importante 
da cidade. 
 
- Vou ater-me apenas aos meus anseios e inquietações para dizer que o dia  a 
dia do gestor educacional exige constante policiamento. Acredito que qualquer 
que seja a organização educacional haverá sempre a necessidade de 
cumprimento de metas a fim de se conseguir caminhar na direção que sua visão 
orienta, seja ela pública ou privada; conviver com essas metas e praticar 
educação humana e sustentável requer do gestor muitas competências para as 
quais nem sempre estamos preparados (...); (...) decisões unilaterais que 
ignoram contribuições importantíssimas das pessoas com quem trabalhamos; 
formação de juízo antes de ouvirmos a outra parte em questões que nos exigem 
esta postura, ou seja, conter a ansiedade pela formação de juízo imediato e ouvir 
as duas (ou mais) partes antes da tomada de decisão, mesmo que seja ela (a 
formação de juízo) apenas mental e não verbalizada; dificuldade de aceitar e, 
principalmente, potencializar a participação das opiniões contrárias a fim de 
aprimorar o processo educacional; 
 
- Olhando para o enunciado de todos os textos encaminhados até o momento, 
fico assustado com a complexidade e desafios que nos são impostos para a 
prática de uma educação que realmente forme e contribua com o 
desenvolvimento da qualidade de vida dos nossos alunos. 

 
As mensagens acima revelam, na percepção do gestor, excesso e 

diversidade de atividades na função e/ou angústia com a expectativa em relação ao 

seu papel. Trazem ainda a preocupação em atingir equilíbrio entre metas 
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quantitativas e a qualidade educacional desejada. O gestor parece sentir carência de 

informações que o auxiliem na coordenação dos diversos processos, a fim de que os 

mesmos caminhem de forma mais fluida e equilibrada. O mesmo se dá em relação 

ao trato com a equipe e à convivência de pessoas com opiniões diferentes.  

Certa dificuldade no acompanhamento das atividades da Caminhada de 

Aprendizagem Coletiva se mostra resultante da complexidade presente nas rotinas 

de trabalho:  
 

- Participar da Caminhada (para mim foi quase uma corrida, pois tentei conciliar 
a rotina de trabalho com as leituras e as reflexões) foi uma experiência 
agradável, à medida que pude conhecer melhor os colegas e "ouvi-los" sobre 
suas visões, concepções, o pensar alto e experiências.  Sinto que mais aprendi 
do que contribuí, porque tenho a consciência de que as demandas do dia a 
dia acabaram por me absorver. E, certamente, percebi que é preciso dosar mais 
o tempo para poder conversar mais, compartilhar mais e refletir mais sobre 
questões de extrema importância que nos cercam diariamente. 
 
- Também estou atrasada... e com um sentimento de despedida, achando que 
consegui pouco, que valeria ter buscado tempo para mais... 
 
- No dia a dia sinto-me confortável com a ação (muita!) e acabo por 
"negligenciar" pela destinação de mais momentos de reflexão, por isso, 
oportunidades como essa são especialmente significativas para mim. Elas me 
confortam quando confirmo as boas práticas no meu cotidiano, 
mas principalmente quando constato que, como aprendente, ainda preciso 
de muito tempo. 
 
- Desculpem-me por não ter participado mais intensamente e obrigado pela 
sábia companhia e pelas contribuições. 
 
- Um pouco atrasadinha devido à intensa e curta semana anterior (...) A cada 
semana, a cada foco de discussão, percebo o quão infinitos são esses fóruns...  
 
- Infelizmente não me permiti participar, acho que porque fui devorada pelo dia a 
dia do trabalho, pelas excessivas reuniões e pelos deslocamentos. Que pena... 
porque agora lendo todas as contribuições de vocês lamentei profundamente por 
não ter trocado algumas atividades mais estressantes por este momento tão rico 
de expressões e pensamentos. Gosto de falar, de manifestar meus sentimentos, 
gosto de gente e perdi esta chance, de novo, que pena... 

 
Ao mesmo tempo em que se afirma faltar espaço para a reflexão coletiva 

da prática, parte dos gestores manifesta viver uma vida profissional extremamente 

atribulada, o que sugere que os mesmos necessitam reavaliar suas rotinas e o modo 

de geri-las, refletindo sobre o peso dado para as atividades que coordenam.  

A prática desponta como um campo com diversos entraves de ordem 

legal e administrativa, mas também com alguns entraves que podem surgir a partir 
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do comportamento do próprio gestor, como fazem ver os seguintes trechos de 

mensagens: 

 
- Ontem, para realizar as atividades da terceira semana, fiquei me perguntando 
sobre o que dificulta e o que facilita a prática da gestão educacional na direção 
da pedagogia crítica. Num primeiro momento, me vieram várias questões que 
dificultam como burocracia, centralização, egocentrismo, legislações 
ultrapassadas, e muitas outras, mas antes de ir para o que facilita, cheguei à 
conclusão de que todas as chaves e nós estão em nós mesmos (...). Eu mesma, 
por diversas vezes fico pensando o quanto sou limitada pelo mundo e suas 
restrições, mas, na verdade, eu ajudo a criá-las... Então, se pretendo contribuir 
para transformações positivas no mundo, primeiro preciso promover as 
inovações em meu próprio interior. 
 
- A minha questão neste momento é como nós, gestores educacionais, 
precisamos nos preparar para ampliarmos a nossa consciência, a nossa 
capacidade de diálogo e de enxergar os fatos em diversos pontos de vista para 
então, no nosso papel de gestores educacionais, servirmos de exemplo para 
alunos, professores e colaboradores. E  também como podemos criar ambientes 
educacionais e de trabalho que favoreçam a ampliação de consciência. 

 
Comentários referentes ao ambiente educacional trazem à tona reflexões 

relativas ao currículo, ao comportamento do aluno, ao modelo educacional e à 

dicotomia entre teoria e prática: 

 
- Outro desafio que temos é deixar a criatividade e os talentos também 
desabrocharem nos nossos alunos. Me inquietam muito as ações educacionais e 
currículos fechados, muito teóricos, que não permitem que os alunos sejam 
criativos e inovadores e que seus talentos sejam revelados.  
 
- Quanto tempo falamos que o aluno não é mais o mesmo, que a escola não o 
interessa mais... E continuamos com o mesmo modelo, incluindo aí todas as 
regulamentações e regulações a que somos submetidos. 
 
- Vale ainda discutir a amplitude e as possibilidades da educação, que no meu 
entender não pode ser tomada como a redentora de todos os problemas que a 
civilização nos impõe. Assumamos a nossa parcela de responsabilidade e 
saibamos viver sem o peso de uma incumbência impossível de ser assumida.  
 
- Todas as contribuições dos participantes deste grupo me remetem a questões 
da dicotomia entre a teoria e a prática... 
 
- Vale ainda discutir a amplitude e as possibilidades da educação, que no meu 
entender não pode ser tomada como a redentora de todos os problemas que a 
civilização nos impõe. Assumamos a nossa parcela de responsabilidade e 
saibamos viver sem o peso de uma incumbência impossível de ser assumida. 
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Reflexões sobre o panorama social revelam sensibilidade frente aos 

desequilíbrios observados e a visualização de que o início de uma transformação se 

dá necessariamente no plano individual: 
 

- Quando começo a refletir sobre as desigualdades sociais e/ou sobre a 
questão como, por exemplo, a que o Dowbor coloca "o grande desafio da 
educação é o de mobilizar as suas forças para reconstruir uma convergência 
entre o potencial tecnológico e os interesses humanos"; procuro 
buscar possíveis soluções... E como, então, teríamos um mundo mais 
igualitário, sem esses contrastes profundos que encontramos atualmente na 
sociedade?  Penso que o primeiro passo seja a seguinte pergunta: O 
quanto estou disposta a abdicar de minha vida? Porque se eu tenho muito e 
outro alguém tem pouco... A conta não fechará se não abdicar de alguma(s) 
coisa(s) em algum momento! 
 

Alguns depoimentos trouxeram à tona momentos delicados de avaliação 

das posições pessoais, reveladores da capacidade de revisão de opiniões e 

atitudes: 
 

- Não consegui tomar uma decisão naquele momento. O conflito entre o que eu 
imaginava justo e o que os alunos entendiam por correto não foi digerido 
imediatamente. Pedi um dia aos alunos para refletir sobre nossa conversa e, 
após uma boa noite de sono e algum tempo de reflexão com a Técnica da área, 
entendemos que educação só se faz através do relacionamento e que em alguns 
casos, nosso pragmatismo e referências passadas não possuem qualquer valor. 
Optamos por atender ao pedido de nossos alunos.  
 
- Tudo precisava estar redondo, perfeito. Fazíamos inúmeras reuniões de 
alinhamento e esclarecimentos de dúvidas. Ótimo! Mas depois de um ano me dei 
conta do quanto estava ausente (...) 
 
- Minha história na Instituição é uma história dinâmica de aprendizado contínuo e 
extremamente enriquecedor. A experiência mais marcante nestes anos foi 
assumir o papel de gestora numa Unidade onde eu já havia desempenhado 
diversos papéis, e passar a articular questões estratégicas com aqueles que 
anteriormente eram meus pares. O trabalho foi sinuoso e extremamente 
delicado, pois por vezes pode se confundir o papel e extrapolar os limites, mas o 
resultado foi muito significativo. Aprendi a lidar com meus próprios limites, 
flexibilizar minhas atuações e encaminhar questões de forma compartilhada e 
impessoal. Uma experiência ímpar nesta longa historia! 

 
Os textos postados nos fóruns mostram a dedicação do grupo na leitura e 

reflexão dos materiais disponíveis, ao relacioná-los com outras referências, e ao 

evidenciar visões pessoais. Observa-se ainda como os conceitos presentes nas 

referências teóricas deste trabalho permeiam os depoimentos, como apontam as 

seguintes contribuições: 



110 
 

- Como gestores não podemos esquecer que o papel da educação deve ser 
compreendido, numa perspectiva macro da formação humana, com um caminho 
de organização e um dos valiosos processos de construção do conhecimento, 
desenvolvimento cognitivo, formação de habilidades e integração à cidadania, 
em busca do bem-estar e da solidariedade. Afirmo que é pela educação que se 
desenvolve o senso crítico, se desafia o pensar e o criar, se conquistam direitos, 
se reinventa o mundo. Para que isto aconteça, não podemos ignorar o que 
acontece no mundo, no entanto, abrir a mente às mudanças está muito além de 
correr de novas tecnologias disponíveis, significa sim, pensar formas de inovar o 
sistema educacional para facilitar o caminho que os cidadãos vão trilhar 
futuramente, pois o mundo moderno projeta um futuro de incertezas e, nesse 
sentido, os alunos deverão ser capazes de pensar soluções profissionais e 
pessoais com criatividade, auto-estima elevada, sem abrir mão dos valores 
essenciais à dignidade do ser, como ética, cidadania e respeito ao meio 
ambiente. 
 
O Prof. Moacir Gadotti* nos lembra que assistimos a grandes mudanças no 
Século XX, tanto no campo social como na economia, na política, na cultura, na 
ciência e na tecnologia e que as transformações tecnológicas tornaram possível 
o surgimento da era da informatização. Neste contexto, questiona qual o papel 
político da educação da atualidade, quais perspectivas podem ser apontadas 
para a educação do terceiro milênio e para onde estamos caminhando... A meu 
ver, essa provocação sugere repensar a construção dessa sociedade em rede 
sempre valorizando a tecnologia da informação como recurso includente e sem 
perder de vista o aspecto humano e as necessidades sociais, culturais e 
afetivas, tarefas que a tecnologia não pode dar conta... desafios que nós 
gestores temos pela frente... 
 
- Ontem fui ver a exposição do brasileiro Vik Muniz, e fiquei fascinada com a sua 
trajetória de vida, o seu protagonismo e liberdade para criar com diferentes 
materiais e de diferentes maneiras. A experiência da exposição e os textos desta 
segunda semana me fizeram pensar em como a Educação pode ajudar as 
pessoas a liberarem seus talentos,  se encantarem com a vida e com o mundo.  
Para pensar Educação na minha rápida reflexão, precisamos ter como referência 
uma visão de mundo que enfatize a interdependência e a interligação entre as 
ações, os fatos. Considerar o indivíduo, como um ser inacabado, como propõe 
Paulo Freire, protagonista, livre e com uma infinidade de talentos que podem 
ser relevados. Considerar as organizações e instituições sistemas vivos que 
aprendem, se relacionam e evoluem. Lembrar que aprendemos por meio de 
experiências significativas, que integram emoção, razão, intuição e prática. 
Aprendemos e criamos com diálogos significativos. Aprendemos perguntando. 
 
- Vi o vídeo, li o texto e gostei bastante da critica ao fatalismo que o Paulo Freire 
faz, contudo temos que ser atentos às palavras por ele mesmo proferidas e 
manter-nos cautelosos, para não cair na ingenuidade de acreditar que qualquer 
sonho possa se tornar realidade. Mais uma vez repito, nossos sistema social 
(capitalista/positivista/individualista) é economicamente razoável e socialmente 
horrível, sonhar o absurdo não vai ajudar a melhorar o pouco que conseguimos 
construir enquanto civilização. Nossa raça só conseguiu produzir isso em todos 
os seus anos de existência. 
 
Também gosto muito do Peter Senge. Li há alguns anos a quinta disciplina e 
gostei muito do conteúdo. Nunca fiz relação direta com a educação (li com vistas 
de gestor) e gostei muito da proposta da união conceitual entre ele e Freire. 
Citando algumas referências (autores) que eu gosto: 
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Para entender o trabalho: Ricardo Antunes é um excelente teórico e Harry 
Braverman um consciente crítico. Vale conhecer a critica de Jean Lojkine 
também. 
 
Para minha compreensão da Educação Profissional: Celso Ferreti, Gaudência 
Frigotto e especialmente Acácia Kuenzer (...) Para um entendimento mais 
completo da educação: Demerval Saviani e José Tamarit(...). 
 
Para entender como o sistema S se formou e um tanto de nosso passado: Waldir 
Picheli e sua explicação sobre o IDORT (gostemos ou não, saímos dai e parte 
da nossa atuação está presa neste passado). Uma crítica forte à nossa maneira 
de ensinar (em 1982) é da Agueda Uhle, está fora do nosso tempo atual mas é 
bacana de ler, para poder discordar. 
 
Economia: Gosto de ler o Bresser Pereira porque odeio o sistema econômico 
que ele ajudou a consolidar no Brasil, refina minha crítica social 
 
Filosofia: Gosto de tudo que já li, especialmente Sócrates, Platão e Aristóteles. 
Falando nisso, seriam alguns de nossos docentes os sofistas do passado? 
Sempre me pego pensando em como os nossos professores exercem o seu 
ofício nos dias de hoje. 
 

Nota-se que, durante a realização da Caminhada, foi estimulado o pensar 

sobre a prática, podendo ser identificados os movimentos da escada de reflexão de 

Schön (2000):  
 

- Essa caminhada foi instigante... à medida em que lia um texto, assistia a um 
vídeo ou analisava as colocações dos colegas - não como um estudo “formal” -, 
mas de forma reflexiva, as ideias foram aparecendo no meu dia a dia, nas 
minhas ações e decisões e na minha maneira de olhar as situações. 

 
A riqueza dos processos de reflexão-na-ação ficou evidenciada em toda a 

Caminhada, mas deve ser dado destaque ao Fórum “Relato de experiências e 

práticas”, com descrições extremamente detalhadas de processos e soluções 

buscadas para as questões que surgem no cotidiano. As mensagens revelam ainda 

a vontade de compartilhar as experiências profissionais, como mostram os textos 

que seguem:  
 

- Vou contar algumas experiências que considero as melhores, mas se no 
percurso aparecer alguma daquelas que procuramos esconder, juro que conto 
também. 
 
Hoje quero contar o início do trabalho aqui, depois de olhar e conversar muito 
nos primeiros meses de trabalho, resolvi começar com um World Café, todos nós 
conhecemos a metodologia. A participação foi massiva, mais ou menos 200 
funcionários, de todas as funções e de todos os tipos de contrato. 
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O material produzido em duas horas foi muito rico e fundamental para que cada 
um pudesse entender que a sua participação é que produziria um trabalho que 
seria num curto espaço de tempo reconhecido pela comunidade como de 
excelente qualidade. 
 
 (...) Três tópicos apareceram e foram trabalhados ao longo do tempo: aspectos 
pedagógicos, clima organizacional e atendimento ao cliente. 
 
 (...) Para questões pedagógicas, surgiram algumas indicações: 1. Na última 
sexta-feira do mês, não temos aula, o encontro do gerente, técnicos, 
coordenadores e docentes é uma oportunidade para conversas sobre os nossos 
desafios com a formação profissional dos nossos alunos. 2. Na primeira quarta 
feira do mês, os representantes de classes e seus suplentes encontram-se com 
a equipe técnica, e dão uma nota de 0 a 10 para o curso, fazendo considerações 
sobre o curso e sobre o SENAC. A devolutiva é feita ao longo do mês e ou no 
próximo encontro. 3. Como uma ajuda dos céus a Unidade foi equipada com 
computadores e data-show em todas as salas e laboratórios. Tínhamos 5 
equipamentos para 35 salas. 4. A leitura dos planos de cursos com todos os 
docentes foi considerada tarefa número um nos encontros dos docentes por 
área/curso. 5. Os docentes carta-convite (PF)19 foram contratados apenas em 
situações eventuais, não mais para "repartir" um determinado módulo. Os 
docentes carta-convite (PJ) são muito bem-vindos, desde que atuem em outras 
instituições/empresas. 6. O PDE20 está sendo considerado obrigatório para os 
docentes. 
 
Na questão do atendimento ao cliente e comunicação (interna e externa) o World 
Café apresentou uma série de processos que precisam melhorar. 1) Deixamos 
de cancelar cursos livres com carga-horária de até 30 horas. O volume de 
cancelamento era assustador. Com essa atitude montamos um número muito 
pequeno de turmas com ponto de equilíbrio abaixo do previsto e reduzimos o 
retrabalho dos setores de atendimento e administrativo significativamente. 2) 
Aumentei o número de atendentes, pois o volume de trabalho apresentava 
claramente que a falta de funcionários era o nosso principal problema. 3) O setor 
de atendimento deixou de ser o "quebra galho" para todos os outros setores, 
estando voltado muito mais para as questões internas do que para os clientes 
externos. 4) Passamos a ligar para todos os alunos dos cursos livres após a 
realização de 1/3 da sua duração, para perguntas sobre o atendimento das 
expectativas estarem sendo atendidas ou não. 5) Nos cursos técnicos a ligação 
acontece depois de 01 mês de curso. 6) As reuniões com agência de publicidade 
e assessoria de imprensa acontecem com gerente, técnicos e representante de 
comunicação. 7) Uma reunião semanal com gerente, técnicos, coordenadores e 
um representante de cada setor fez toda diferença no processo de comunicação 
interna. 8) A supervisora do atendimento foi um ganho significativo, o mesmo 
vale para o apoio na GCR21 na organização do setor de atendimento. 9) 
Reduzimos de forma dramática as reclamações através do CANAL ABERTO22, 
principalmente na questão de organização dos cursos e atendimentos telefônico 
e pessoal na Unidade. 
 

                                                 
19 Pessoa física 
20 Plano de Desenvolvimento Educacional 
21 Gerência de Comunicação e Relacionamento Institucional 
22 Canal de comunicação do Senac São Paulo com seu público, para encaminhamento de críticas, 
sugestões, elogios, etc.  
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Vale ressaltar duas questões que deixei de citar nos processos pedagógicos. 
Antes do World Café (vale ressaltar que o MC23 esteve por aqui coordenando o 
trabalho e eu fiquei de participante) fizemos uma pesquisa (avaliação) em todas 
as salas de aula e a nota média dos nossos cursos foi (de 01 a 10) nota 4. Logo 
na sequência iniciamos o trabalho com representantes de classe e suplentes, 
hoje a nossa média está entre 8 e 9, dependendo dos horários manhã, tarde ou 
noite. O medo do contato com os alunos de início foi muito grande. Os alunos 
demonstraram um grande interesse em colaborar com processos de melhoria.  
 
Hoje as principais reclamações são estruturais e muito menos de questões 
pedagógicas (falta de cantina, estacionamento e a questão do ar condicionado) o 
que me deixa muito feliz. E eu sinto que o clima de aprendizagem e troca é muito 
favorável entre a gerência, alunos, técnicos, coordenadores e demais 
funcionários. O encontro é realizado na primeira quarta-feira do mês nos 
intervalos das aulas nos períodos manhã, tarde e noite. 

 
A segunda questão é que na última sexta-feira do mês temos um encontro com 
todos envolvidos no processo pedagógico. Nesse dia não temos aula. Dividimos 
a reunião em duas partes, na primeira faço apresentação das principais 
informações e eventos do mês, na segunda o grupo se divide por curso/subárea 
para discussões e trocas especificas. O JD24 já esteve por aqui abordando o 
tema avaliação. 
 
Agora termino  e deixo vocês em paz, pois haja paciência comigo.  
 
Em relação ao clima organizacional precisei estar muito presente principalmente 
no primeiro ano. Com o setor técnico tive, por um tempo muito grande, reuniões 
semanais que discutiam em clima nem sempre muito gentil as questões de 
mudança dos paradigmas, de processos hierárquicos, respeito com os 
subordinados e o papel do líder. 
 
Coloquei minha intenção em mudar o clima organizacional e me propus a ajudá-
los naquilo que fosse possível para trocar e conversarmos sobre as nossas 
dificuldades. 
 
Uma consultora indicada pela GEP25 esteve na unidade em duas ocasiões para 
tratar ao longo de um dia, com toda a equipe, (menos docentes) sobre a questão 
de desenvolvimento do trabalho em equipe. 
 
As reuniões semanais com a equipe estratégica, a reunião mensal com 
professores e o encontro mensal com representantes de classe e suplentes 
ajudaram a democratizar as informações e essa deixou de ser um instrumento 
de pressão. 

 
Era tudo isso que eu queria muito dividir com vocês e procurei fazê-lo. Abs e 
obrigado pela paciência.  
 
- Lendo todas as experiências relatadas pelos colegas, identifiquei algo em 
comum: o diálogo aberto para a resolução dos conflitos e construção de 
objetivos coletivos. Na minha prática como gestora, também observo que 
sempre aprendo muito e contribuo para o crescimento da equipe nos momentos 

                                                 
23 Gestor de uma das Unidades Educacionais do Senac 
24 Gestor de uma das Unidades Educacionais do Senac 
25 Gerência de Pessoal 
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em que nos reunimos para conversar, rever processos, conceitos, 
(re)estabelecer objetivos, metas e ações. 
 
Há momentos institucionais marcantes como - também citado pelos colegas -  foi 
a discussão e a implantação da Proposta Pedagógica, momento em que todos 
tiverem que repensar e fazer uma nova prática educacional. 

 
No meu dia a dia, procuro estar presente e o busco fazer de forma 
sistematizada. Gostaria de destacar duas práticas: 
 
Uma vez por semana, faço reunião com os gestores de equipes, momento que 
aproveitamos para avaliar o curso de nossas ações, resultados e, quando 
preciso, acertar o passo. A ata dessa reunião é encaminhada para toda a 
equipe. 
 
Uma vez por mês, faço reunião com um representante (sempre muda, pois há 
um rodízio) de cada setor, para conhecer as dificuldades e/ou boas práticas 
adotadas por eles. Essas reuniões são especialmente ricas porque cada um tem 
a oportunidade de conhecer o trabalho de todos os setores, bem como tomam 
conhecimento/consciência de que suas ações refletem na ação do outro. Dessa 
conversa, saímos com um plano de ação para cada “problema” apresentado, 
com um responsável (em geral, por aquele que apresentou o problema) por 
buscar uma solução, o que geralmente envolve a necessidade dele conversar 
com colegas de outros setores e um prazo (negociado) para a conclusão da 
atividade. Após a reunião, é feita uma ata com os pontos discutidos e as 
propostas de soluções/práticas, que também é encaminhada para toda a equipe.  
 
Noto que todos saem das reuniões felizes por fazerem parte de algo maior e 
entendendo quão importante é o trabalho que realizam para que a Unidade atinja 
seus objetivos. Também muitos conflitos foram resolvidos com esses encontros. 
 
Em outros momentos, busco ouvir anseios de funcionários, docentes e alunos e, 
sempre que necessário, reúno-me com grupos específicos para discutir 
determinados assuntos, reavaliar, retroceder, dar um passo à frente.  
 
Já terminando meu longo relato, achei muito legal o espaço e a oportunidade de 
contarmos o que fazemos e aprender com os colegas.  
 
É comum aos gestores o trabalho em torno da instalação de ambientes 

dialógicos e colaborativos. O uso de metodologias como World Café parece de fato 

facilitar os encontros e o estabelecimento  de um padrão de comunicação baseado 

no reconhecimento da importância da contribuição de todos. A abertura à escuta, as 

decisões negociadas e compartilhadas e os esclarecimentos a partir de documentos 

orientativos, estabelecendo-se bases comuns, surgem como importantes fatores 

para  o alcance de soluções mais adequadas e para a corresponsabilização de 

processos e resultados.  

Encontros regulares, entre os membros da equipe, e com representantes 

dos alunos, auxiliam a valorização dos processos educacionais. Nesse contexto, o 
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fator ‘educacional’ parece centralizar-se, e em torno dele passa a gravitar a vida do 

ambiente.  

A presença do gestor educacional, como orientador e articulador de 

processos e relacionamentos, possibilita maior nível de segurança para a equipe. O 

gestor também se sente mais seguro quando expressa suas opiniões e assume 

claramente o papel de orientação, pois elabora suas concepções e aprofunda a 

compreensão acerca de seu meio.  

As características acima possibilitam que valores sejam vivenciados e 

incorporados dentro de uma equipe.   E, como pode ser notado, as vivências 

relatadas demonstram entusiasmo por parte dos gestores, principalmente quando se 

trazem experiências de superação de problemas.  Os relatos de práticas apresentam 

também a importância conferida à participação na definição de políticas 

institucionais, aos trabalhos de relevância social e ao uso de novas metodologias 

educacionais: 
- Em relação também, à Proposta Pedagógica, considero que foi minha maior 
imersão em Educação, pois eu estava iniciando minhas atividades no Senac e, 
sendo presenteado com a oportunidade de participar daquele momento. 
 
- Participamos da Rede Ambiental (...), juntamente com vários parceiros, e entre 
outras ações, conseguimos aprovar no Orçamento Participativo uma verba para 
parte do trabalho de revitalização do Córrego (...). Seguindo essa mesma linha, 
os alunos de uma das turmas de Ambiental foram participar das discussões da 
Audiência Pública sobre o Aterro Controlado (...).  
 
- Outra experiência que vivi, foi em uma das várias formaturas do Programa de 
Aprendizagem que participei. Aqui temos um trabalho diferenciado, no qual 
atendemos jovens extremamente carentes, através de uma parceria com a 
Prefeitura Municipal e Ministério do Trabalho. Por conta desse público, todas as 
formaturas são emocionantes, porque percebo a transformação que 
proporcionamos na vida desses jovens. 
 
- Destaco aqui algumas iniciativas que deram e estão dando bons frutos: World 
Café: utilizei essa técnica como primeira reunião geral (...). A experiência foi 
muito bacana.Tenho a experiência registrada em CD. Caso queiram conhecer a 
experiência, é só me pedir que envio os relatos e como pensamos nessa 
estratégia. 
 
- Uma das experiências que considero muito rica, foi a partir da mudança na LDB 
e dos planos de cursos do Senac, onde foi necessária a mobilização e 
sensibilização das equipes e principalmente do corpo docente para o 
alinhamento na nova forma de atuação.  Com o planejamento coletivo foi 
possível percebermos na prática o quanto ganhamos em termos de qualidade 
nos cursos e na formação dos nossos alunos. 
 
- Uma das práticas mais fantásticas que já vivenciei ocorreu nos primórdios da 
instalação da metodologia da pedagogia por projetos no Senac.  
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As reflexões sobre a amplitude da gestão educacional trazem à tona o 

caráter institucional e administrativo da atividade:  
 

- O fato é que a Educação pode ser objeto de um trabalho corporativo com 
planejamento, organização, direção e controle, que são os aspectos básicos da 
administração de empresas, ou seja, a educação pode considerado um negócio 
neste ponto de vista. ... dentro deste conceito é possível ampliar a visão de 
gestão de negócios para uma instituição educacional. 
 
- .(..) o gestor educacional tem entre suas "funções" o compromisso de manter a 
vida da organização, que é representada pela sua missão, visão e por seus 
valores. 
 
- Uma questão que também gostaria de externar é que o gestor educacional 
precisa de uma base para que seu trabalho possa ter um encaminhamento 
lógico. Esta base é expressa pela Missão da instituição, pela Visão, pelos 
valores, pelo projeto pedagógico, pela ética que deve permear todos os atos do 
cotidiano do gestor e a cultura da instituição na qual estamos inseridos. 
 
- Temos usado nosso tempo muito para questões de encaminhamentos, mesmo 
que com aspectos pedagógicos,  uma oportunidade de reflexão como essa 
estava mesmo precisando aparecer e pelo jeito foi muito bem-vinda. 

 
Assim como demonstram pensamentos voltados aos aspectos humanos 

da atividade: 
 
- Vamos lá: penso que o gestor é acima de tudo uma pessoa, responsável pelo 
desempenho de outras pessoas, que formam uma equipe. Para que esta relação 
se desenvolva da melhor forma possível, é importante que o gestor conheça seu 
grupo de trabalho; tenha consciência das limitações de cada um; propicie ao 
colaborador oportunidades de crescimento; valorize o trabalho de sua equipe, 
despertando e mantendo a motivação; e o mais importante: saiba ouvir, com 
humildade e pureza... (grifo original) 
 
- (...) nada impede de conseguirmos atingir nossas metas sendo afetivos e 
respeitando nossos colaboradores, motivando sempre e cada vez mais a equipe 
e superando objetivos. 
 
- (...) o Gestor Educacional é um ser humano, sujeito a erros e acertos e que não 
existe fórmula a não ser a consciência de nosso papel e a iniciativa de 
utilizarmos todas as ferramentas e informações disponíveis para que possamos 
protagonizar nossa mudança e nossas ações. 
 
- Entendo que um dos elementos facilitadores da gestão educacional na direção 
da pedagogia crítica é a compreensão do outro, de sua idiossincrasia, afinal, do 
que o indivíduo é composto, sua essência, o que enseja seu espírito critico. 
Nesse contexto, o aprender sobre o outro passa a ser uma necessidade 
constante, permanente, cuja compreensão gera mudança e esta, novas 
compreensões. 
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O caráter administrativo e o âmbito educacional parecem situar-se em 

linhas distintas de atuação, e os gestores buscam caminhos para que essas frentes 

estejam mais equilibradas. Essa questão se evidencia nos relatos de experiências, 

nos quais surge, com maior intensidade, a superação de obstáculos de ordem 

organizacional (gestão de processos administrativos e de pessoas). 

As questões que envolvem processos educacionais são menos 

apontadas. Isso sugere que os gestores dediquem mais tempo ao âmbito 

administrativo do que ao educacional.  

Ainda, no que diz respeito ao papel do gestor educacional, tornou-se clara 

a sua atribuição como mediador. O ato de mediar aparece como importante fio 

condutor da interação do gestor com as pessoas, no encaminhamento e 

esclarecimento de  processos e na expansão da compreensão sobre os contextos 

de atuação, como pode ser verificado nos excertos abaixo: 
 
- Acredito que o papel do gestor é a mediação, quer seja no aspecto 
administrativo, quer seja no papel educacional... 
 
- É papel do gestor educacional, desenvolver as habilidades de mediação tanto 
do ponto de vista pedagógico (na relação com aluno) quanto do ponto de vista 
administrativo (na relação com a equipe de trabalho/gestão), para que o 
processo de ensino-aprendizagem produza resultados significativos. 
 
- No meu entendimento gerir é essencialmente educar, capacitar, orientar e 
MEDIAR. O bom gestor dedica grande parte do seu tempo e esforço em interagir 
com sua equipe, com a intenção de oferecer orientação, coaching e apoio. Ao 
interagir com a equipe por meio da mediação, o gestor amplia o mundo das 
relações superando a percepção episódica da realidade, possibilitando novas 
perspectivas, novos significados. A gestão mediada produz mudanças 
significativas e duradouras no ambiente de trabalho, promovendo na equipe o 
potencial para aprender a mudar continuamente facilitando a sua adaptação às 
novas exigências profissionais que surgem todos os dias. 
 
- É a aprendizagem com autonomia. Se a vivenciamos em nossa rotina diária, 
penso que somos capazes, como educadores, de oferecer ao outro a 
possibilidade. Vejo o gestor educacional como mediador deste processo, como 
catalisador para o desenvolvimento da equipe, que percebe os talentos e as 
oportunidades de desenvolvimento e mudança. (grifo original) 
 

Os apontamentos dos gestores revelam, nas concepções sobre 

educação, a crença em seu caráter transformador, em direção a um mundo mais 

humano, mas também trazem inquietação com o fato de que a educação possa ter  

como encargo a “salvação” de todos os problemas sociais: 
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- A educação, a meu ver, é a base do desenvolvimento. Aliás, conforme a 
primeira leitura efetuada sobre nossa Caminhada, sinto um grande descompasso 
dos últimos vinte ou trinta anos, entre educação e desenvolvimento. Se a 
tecnologia caminhou aos saltos para este novo século, a educação, 
principalmente a básica, involuiu consideravelmente. 
 
- Entendo que a inserção das TIC, aliada à formação continuada dos 
profissionais da educação, pode contribuir significativamente para os processos 
de transformação dos modelos educacionais vigentes.  
 
- Agora, na parte que nos cabe, enquanto gestores de unidades de ensino 
profissionalizante, tomando como pano de fundo o entendimento de educação 
profissional codificado na LDB, também temos o compromisso de fazer 
educação e não somente treinamento, instrução, ensino. Dito de outra maneira, 
devemos promover a aprendizagem com base no saber pensar e no aprender a 
aprender. Tais habilidades, entretanto, não são somente de teor técnico, mas de 
teor político, no sentido da gestação de um cidadão capaz da história própria, 
individual e coletiva. 
 
- Para mim a Educação é um processo que liga o homem à natureza, ao mundo 
econômico, político, social, com valores, sonhos, amores, alegrias, tristezas, 
necessidades, etc e a outros homens, e, é nesta relação com outros homens que 
ele (homem) se encontra com a sua própria natureza, num processo colaborativo 
e de interação social. Assim, a escola (local físico da educação) deve ser um 
espaço de vivência com os colegas, com os professores e com os outros, onde o 
aluno aprende a viver com, a trabalhar com, a dialogar com, a construir com, a 
produzir-construir conhecimento, a fazer pesquisa e ciência, a sonhar e trabalhar 
junto com a sua comunidade de forma significante para a construção de um 
mundo mais humano, mais justo, mais equânime. 
 
- Realmente, a educação é útil quando as pessoas se tornam efetivamente 
capazes de fazer uma análise crítica de uma situação e por meio dos seus 
conhecimentos e experiências tomarem decisões para dar soluções para as 
questões do dia-a-dia. 
 
- Então educação é transformação movida a sonho. De transformar o mundo, de 
fazê-lo mais ético, mais consistente, verdadeiro, justo... Sonho que mobiliza, 
impulsionado pela paixão, a energia que nos torna capaz de realizações. 
 
- Quando penso nos processos educacionais, me incomoda tentar imaginar 
como prover igualdade entre as pessoas. Imagino que vale a máxima de que 
para prover igualdade, temos que tratar de forma desigual os que são desiguais. 
Somente assim a Escola pode buscar o reequilíbrio social, promover o 
desenvolvimento conjunto e assim, minimizar as  desigualdades. 
 
- É comum pensarmos, querermos grandes coisas, grandes conquistas. Afinal a 
Summerhill, a Team Academy, a Escola da Ponte... todas elas diferenciadas, 
quando chegaram ao nosso conhecimento estavam consolidadas. Não 
participamos do projeto inicial. Tenho convicção de que muita coisa boa está 
sendo feita agora, neste momento, em longínquas salas de aula por este país 
continental afora. 
 
- Vale ainda discutir a amplitude e as possibilidades da educação, que no meu 
entender não pode ser tomada como a redentora de todos os problemas que a 
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civilização nos impõe. Assumamos a nossa parcela de responsabilidade e 
saibamos viver sem o peso de uma incumbência impossível de ser assumida 

 
As avaliações da Caminhada de Aprendizagem Coletiva traduzem a 

vontade de dar continuidade a esse tipo de atividade. O uso do ambiente virtual não 

causou estranhamento. Ao contrário, possibilitou a participação dos trinta e três 

gestores, que tiveram liberdade para definir hora, local e periodicidade de entrada no 

ambiente - embora tenham sido apontadas algumas dificuldades no 

acompanhamento das atividades, em função das complexas rotinas de trabalho. 

Considera-se que o uso do ambiente virtual foi fator facilitador para o encontro do 

grupo, sua troca de experiências e a possibilidade de ampliar o conhecimento uns 

dos outros.  

De forma geral, a comunicação entre as pessoas foi bastante fluida, oscilando 

entre textos mais elaborados e formais (principalmente quando da elaboração 

conceitual) a textos de caráter mais informal, com expressão da afetividade e uso de 

linguagem típica das redes virtuais sociais (verificada em abreviações e certa 

despreocupação com a rigidez ortográfica). A informalidade do texto, no ambiente 

virtual, aproxima-o da linguagem coloquial presencial, possibilitando a instalação de 

um ambiente de descontração e de proximidade entre as pessoas. 

A distância física não foi fator de dificuldade. Ao contrário, o ambiente 

virtual parece propício a certa aproximação. Como sugere TORI (2010), a chamada 

educação a distância, via tecnologias interativas,  carrega a perspectiva de uma 

educação sem distâncias. Os trechos de contribuições que seguem ilustram as 

considerações acima: 
 
- Sugiro que tenhamos outras oportunidades de interação e que a distância não 
seja mais um obstáculo. A ferramenta utilizada por este exercício provou isso... 
 
- Construímos um diálogo virtual sincero e riquíssimo.. 
 
- (...) o que mais me chamou atenção foi o quanto temos experiências  
ricas para trocar e o quanto temos aproveitado pouco dessa situação. 
 
- Na análise que faço desta Caminhada, não poderia deixar de mencionar três 
pontos, os quais enriqueceram em muito o meu aprendizado na organização, a 
minha caminhada. O primeiro deles, foi aquele em que nos encontramos, em um 
ponto marcado por alguém, em um certo momento. Vê-se neste momento, que 
alguns vão chegando, se cumprimentando e falando um pouquinho de suas 
experiências, enquanto os demais colegas também vão chegando. Para mim, 
este foi um momento de muito aprendizado. Li todos os currículos ali postados. 
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Fiz questão de cumprimentar a cada um de vocês, e parabenizá-los. Confesso 
que me senti orgulhoso em fazer parte deste grupo. 
 
- Hoje posso dizer que foi uma experiência riquíssima em todos os sentidos. 
Pude conhecer um pouco mais sobre os colegas, pude dialogar sobre questões 
que, na nossa correria cotidiana, não são discutidas e, principalmente, pude 
aprender, aprender e aprender. 

 
Nas contribuições dos gestores, manifesta-se o desejo de que espaços 

destinados à reflexão coletiva sejam criados e assumidos institucionalmente, como 

reconhecimento de sua importância na formação dos gestores: 
 
- Quem sabe possamos continuar com algo parecido num espaço com essa 
finalidade e claro que ele será mais ou menos valorizado de acordo com a 
prioridade que tiver no contexto organizacional. 
 
- Eu acredito que o essencial é que possamos conversar sobre essas questões e 
que tenha “institucionalmente” um espaço para alinharmos um trabalho que nos 
coloque de frente com esses desafios. 
 

Ao considerar as interpretações aqui realizadas, tornam-se claros alguns 

alcances nas atividades da Caminhada de Aprendizagem Coletiva: 

      - Constituiu-se um grupo de aprendizagem voltado à  reflexão-na-ação: a 

escada de reflexão de Schön (2000) tornou-se aparente nas reflexões dos gestores, 

nas descrições das práticas e na estruturação das estratégias de ação. Tais 

descrições demonstram visão crítica do próprio trabalho e do contexto de atuação, 

em sintonia com a  Pedagogia Crítica de Freire (2000). A ampliação dos repertórios 

individuais foi favorecida pela riqueza com a qual as experiências foram narradas; 

 

     - Tornou-se evidente a reflexão dos gestores sobre seu papel: atribuições 

foram identificadas, com a ponderação acerca dos limites no exercício da função, 

com o papel de principal responsável olhado dentro dos limites da capacidade 

humana de intervenção; 

 

   - Teoria e prática se fizeram presentes: as contribuições apontaram 

influência recíproca entre teoria e prática na reflexão dos gestores. Há indicação, 

porém, de que, na complexidade do cotidiano, essa interação se perde ou diminui. 
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3.4 Tematização 
 
 

A leitura dos registros, dinâmicas e contribuições havidas nesta 

Caminhada, ressaltadas nos textos apresentados anteriormente, indica como temas 

hermenêutico-fenomenológicos: 

 

Tema: REFLEXÃO 
A necessidade de espaços para reflexão da prática torna-se explícita nas 

contribuições dos gestores. Espaços de reflexão, organizados institucionalmente, 

podem facilitar o compartilhamento de experiências e, por conseguinte, o 

conhecimento dos colegas. Mostram-se como importante frente de aprendizagem e 

de ampliação dos repertórios, assim como se tornam canais de expressão. Espaços 

de reflexão da prática possibilitam a formação da consciência sobre si, sobre o outro 

e sobre o meio, e abrem portas para a formação de concepções próprias e sua 

exteriorização. Tais espaços podem minimizar a sensação negativa e angustiante, 

gerada pelos momentos de solidão. De outro lado, a “solidão do cargo” mostra seu 

caráter positivo,  ao possibilitar momentos de recolhimento, necessários à 

elaboração individual de atribuições e responsabilidades. 

 

Subtema: Compartilhamento 

Subsubtemas: Conhecimento do outro, Aprendizagem, Alimentação, 

Pertencimento, Descoberta, Afetividade, Alívio 

 

Subtema: Conscientização 

Subsubtemas: Posicionamento, Interiorização 

 

Subtema: Solidão 

Subsubtemas: Recolhimento, Elaboração, Angústia, Restrição 

 

Tema: MEDIAÇÃO 
O papel de mediador atribuído ao gestor emerge na direção da característica 

orientadora da função e pode se realizar por meio da instalação de ambientes 

dialógicos, nos quais todos poderão ouvir e falar. A mediação também é via para a 
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compreensão de diferenças, circunstâncias e dificuldades, tendo como pressuposto 

o uso democrático da informação, o que pode expandir visões pessoais e coletivas. 

É ainda forma de alcançar a colaboração como valor, no reconhecimento da 

possibilidade de que todos têm contribuições a fazer, dando origem à 

responsabilidade partilhada. 

Subtema: Orientação 

Subsubtemas: Diálogo, Escuta, Negociação  

 

Subtema: Compreensão 

Subtsubemas: Informação, Expansão 

 

Subtema: Colaboração 

Subsubtemas: Reconhecimento, Corresponsabilização 

 

Tema: AÇÃO 
A ação do gestor educacional pressupõe a responsabilidade por todo o ambiente 

educacional e todas as frentes de ação que nele se desenrolam. Assim, são diversas 

as atribuições que surgem à sua frente. Para dar conta do desafio e das 

expectativas sobre seu papel, o gestor necessita desenvolver várias competências. 

De outro lado, o constatado excesso de encargos é gerador de estresse no 

cotidiano. A característica de ‘decisor’ vem acompanhada da necessidade de 

ponderação, que auxilia na visualização de caminhos possíveis. Porém, a outra face 

do ato de decidir  é o enfrentamento de dúvidas e inseguranças. A coerência entre o 

que o gestor pensa, fala e faz, emerge como âmbito de harmonização interna, 

facilitador da tomada de decisões e do comportamento no qual a equipe possa se 

espelhar. 

 

Subtema: Atribuição 

Subsubtemas: Expectativa, Competência, Excesso, Estresse 

 

Subtema: Ponderação 

Subsubtemas: Flexibilidade, Superação, Revisão, Medo, Dúvida, Insegurança,  

Juízo de Valor 
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Subtema: Coerência 

Subsubtemas: Compromisso, Valores, Harmonia, Exemplo 

 

Ao buscar a representação gráfica do fenômeno em estudo, optei pela 

proposta de Rezende (2010, p. 208), que sugere o esquema celular rizomático como 

meio de ilustração, pois  
 
(...) o fenômeno encontra-se como uma das partes, uma das células 
do rizoma, ou seja, ele está ligado a outros fenômenos que também 
se apresentam como organismos vivos que podem dialogar  entre si 
em um universo complexo. 
 

 

 
Figura 9 – Adaptação do modelo de esquema rizomático, proposto para representação de 

fenômenos. Fonte: REZENDE, 2010. 

 

O autor considera que tal esquema gráfico pode reproduzir a relação 

entre diversos fenômenos e seus temas e subtemas. Para ele (REZENDE, 2010, p. 

209), 
Os tentáculos criam uma relação de ligação entre os fenômenos que 
pode ser reorganizada, dependendo das vivências e das 
interpretações. Nessa reorganização, os espaços sem ligações, ou 
seja, os espaços em branco podem ser preenchidos evidenciando a 
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emergência de novas relações. Essa ideia de algo inconcluso vai ao 
encontro das discussões sobre o pensamento complexo e da 
maneira como os organismos vivos se comportam. 

 

Rezende (2010, p.209) entende que a representação via esquema celular 

rizomático possibilita, ao se mergulhar em um fenômeno, na busca de sua 

interpretação,  a visualização de “(...) outras formações celulares que o compõem, 

no diálogo entre todo e partes”. 

 

 
Figura 10 – Adaptação da representação sobre tematização hermenêutico-fenomenológica em um 

diagrama de rizoma neuronal. Fonte: REZENDE, 2010. 

 

 

Partindo-se da proposta de Rezende (2010), a representação do 

fenômeno em estudo, neste trabalho, assume a seguinte configuração: 
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Figura 11 - Representação do fenômeno em estudo e seus temas, a partir da proposta de Rezende 

(2010). Fonte: DO AUTOR, 2010. 

 

 

E os diagramas dos temas, com seus desdobramentos em subtemas e 

subsubtemas, adquirem as seguintes representações: 
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As unidades de significados, os temas, os subtemas e os subsubtemas 

revelam (ainda que parcialmente) a natureza da reflexão dos gestores educacionais 

do Senac São Paulo durante as atividades da Caminhada de Aprendizagem 

Coletiva. Como pontos de destaque de todo o processo, indicam caminhos, 

atenções, zonas conflituosas, possibilidades e necessidades que giram em torno do 

gestor educacional, ao refletir sobre o seu papel. 

Esses destaques são fonte de referência e de inspiração para  que, 

tendo-se por referencial os conceitos apresentados neste trabalho, seja proposto, no 

próximo capítulo, um rumo e algumas dimensões que auxiliem na sua estruturação, 

como contribuição para a reflexão sobre a formação de gestores educacionais e 

sobre o seu cotidiano de trabalho, a dimensão da aprendizagem em equipe e a 

aprendizagem institucional. 
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OUTROS CAMINHOS POSSÍVEIS 
 
 
 
Pensar com a mente e com o coração 
 
 

Nesse processo de investigação, o mergulho no fenômeno da reflexão 

dos gestores do Senac na Caminhada de Aprendizagem Coletiva configurou-se em 

intenso movimento meditativo. A dinâmica de perceber a natureza da reflexão dos 

gestores e de poder divisar o que se passa em suas mentes, ao refletir sobre sua 

prática, foi também privilegiada viagem aos seus  interiores, que eles ousaram me 

permitir descortinar. 

Fui continuamente recortando, colando, alinhavando, juntando peças 

como num mosaico. Numa seleção nada linear, certos sentidos sobressaíram de 

imediato, enquanto outros foram gradualmente adquirindo importância e se 

revelando. O processo todo foi permeado por leituras e releituras, idas e vindas, 

imersão e distanciamento, destaques e suas confirmações e/ou revisões.  

Muitas vezes, lia rapidamente alguns trechos que não pareciam de 

grande importância para, em outras situações, deter-me, prolongadamente, em sua 

leitura e releitura, na tentativa  de ser capaz de captar a mensagem principal, 

explícita ou implícita, e de alcançar a necessária sintonia com a expressão de cada 

gestor . 

Essa dinâmica meditativa foi possibilitando penetrar no interior das 

mensagens dos gestores, em sutil aprofundamento. As ideias que emergiram 

refletem os olhares dos gestores, filtrados pelas lentes de meus olhos.  

Passar por esse processo de investigação foi para mim um imenso 

aprendizado, que trouxe a experimentação de uma maneira de pensar menos 

dirigida, mais intuitiva e com menos fragmentações.   

 

 

 



132 
 

Buscar um rumo 
 
 

As unidades de significados, os temas, os subtemas e os subsubtemas, 

observados no exercício do olhar hermenêutico-fenomenológico, tornaram-se fonte 

de inspiração e de reflexão sobre o papel do gestor educacional na construção de 

currículos para o futuro, assim como para a sugestão de possíveis caminhos para a 

sua formação.  

Ao longo deste trabalho, apresento o referencial conceitual que tomo 

como suporte para o pensamento acerca do assunto, e a partir do qual, emergem 

questões, sobretudo, de fundo filosófico e existencial. Como já apontado 

anteriormente, a escola, como instituição socialmente reconhecida, é o lugar da 

formação e da preparação das gerações. Assim, o amanhã está desenhado na 

escola de hoje. Seu currículo contém as pistas que levam às possibilidades de ser 

do futuro.  

O caráter intergeracional da educação, que nunca será neutra (FREIRE, 

2000b), traz o tamanho da responsabilidade que nós, gestores, temos à nossa 

frente. Cabe a nós a visão crítica sobre a prática realizada, em busca da construção 

de ambientes nos quais haja valorização do  ser humano: essa é a base do currículo 

do futuro. 

É difícil crer que pessoas e suas teorias poderão situar-se contra os 

princípios que envolvem o alcance da dignidade humana. E, certamente, escolas 

não trarão, como proposta educacional, o objetivo de desqualificar o ser humano. 

Mas, então, por que não conseguimos sair da armadilha de um discurso sobre o qual 

não há manifestações contrárias, mas que não resulta, necessariamente, em 

currículos escolares que o espelham? Porque há teorias antagônicas sobre o 

conceito de ser humano e de organização social correspondente. 

Faz-se necessário que voltemos aos ensinamentos de Paulo Freire e 

reflitamos sobre nossas presenças no mundo. Que escutemos Enrique Dussel e 

paremos para olhar as vítimas de um sistema indigno. Que pensemos nos cenários 

expostos por Manuel Castells e Ladislau Dowbor. Que saiamos dos downloads 

viciosos, como alerta Peter Senge.  

Freire nos avisa (2000 b, p. 11): “De nada adianta o discurso competente 

se a ação pedagógica é impermeável a mudanças”. Então, as mudanças são os 
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caminhos. Não se trata de ter às mãos um manual com receitas prontas, mas de 

buscar coerência nas ações. Se ninguém é contrário, de modo explícito, a um 

mundo mais humano, certifiquemo-nos de que nós, gestores, nossa equipe, nossos 

alunos, enfim, o meio que está ao alcance das nossas mãos, estejamos todos 

caminhando na direção dessa construção. 

A escola não é, e não poderá ser considerada, a “redentora da 

humanidade”. Está envolta, interna e externamente, por fatores diversos, capazes de 

restringir a sua capacidade como coletividade. Mas, como negar o seu talento como 

espaço de transformação? Como salienta Dowbor (2001, p. 80), a educação no 

Brasil é uma força de cerca de 40 milhões de pessoas. 

Visualizei um rumo possível, ou melhor, que me parece possível: centrar-

se na compreensão como força motriz da educação. Ensinar a compreensão, como 

indica Morin (2000b). Tê-la como meio de recuperação da consciência de nossa 

historicidade e como o momento no qual a vida compreende a vida, como propõe 

Dilthey ([19--?] apud PALMER, 2006, p. 107; 113-121). Compreensão como o meio 

de assumir diferenças e como via de superação de um mundo de oposições e 

incompatibilidades. Como requisito fundamental para o alcance de novos patamares 

de modelos de pensamento. Como ponte entre mundos. 

A presença consciente no mundo, o conhecimento a favor do ser humano 

e a formação de pessoas comprometidas com os valores humanos compõem o 

fluido que envolve a compreensão como elemento central. 

 

 

Propor um caminho 
 
 

Três dimensões resultam da proposta da compreensão como força motriz. 

Essas dimensões são propostas como âmbitos de formação e reflexão para a gestão 

educacional que se integram e se interpõem, visto que nenhum ocorre à parte do 

outro, na dinâmica desejada à apreciação de um mundo de complexidades, que 

abrange diversas circunstâncias, necessariamente com ligações entre si. Elas 

sugerem possibilitar o desenvolvimento da capacidade de compreender, assim como 

o desenvolvimento de outras competências que poderão dar o devido suporte ao 
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gestor, frente à diversidade de situações a manejar, e na perspectiva da Pedagogia 

Crítica de Freire: 

 

1. PERCEPÇÃO – Terreno do ser e do estar no mundo (FREIRE, 2000b; 

SENGE, 2007); da presença, da ética, da responsabilidade; da 

consciência sobre si, sobre o outro e sobre o mundo (DUSSEL, 2002); da 

abertura dos sentidos; do diagnóstico da realidade; da visão sistêmica 

(SENGE, 2008); da visualização de possibilidades; da esperança; da 

transcendência. 

 

Essa dimensão surge para que seja reconhecida e valorizada a 

necessidade de organização de espaços individuais e coletivos de 

reflexão. Esses espaços devem basear-se em leituras críticas da 

realidade, necessariamente associadas a objetivos (institucionais, 

educacionais, profissionais), para que possam se evidenciar respostas às 

questões que emergem da imersão na realidade circundante, que 

moldarão o futuro desejado. Nesse âmbito, destaca-se o pensamento que 

une razão e emoção. 

 

2. EXPRESSÃO – Terreno da denúncia e do anúncio (FREIRE, 2000b); da 

escuta, do diálogo e da mediação; da explicitação de valores, propósitos e 

intenções; da amorosidade e do cuidado; do compartilhamento de visões e 

da negociação; da personificação e da representatividade; da liberdade e 

da diversidade; da sinalização dos caminhos possíveis. 

 

Aqui entra em foco o cuidado que as formas de manifestação requerem, 

ao considerar-se a importância do papel de mediador do gestor. Sendo 

sua capacidade de comunicação reveladora de sentimentos e valores, 

assim como base da orientação à equipe, ela deve ser alvo permanente 

de aprimoramento.  Nesse âmbito, destaca-se a capacidade de construção 

de ambientes dialógicos, nos quais a expressividade desejada deverá ter o 

caráter de multilateralidade. 
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3. REALIZAÇÃO – Terreno da intervenção no mundo (Freire, 2000b); da 

construção do conhecimento e do desenvolvimento; da ação e da 

transformação (DOWBOR, 2006; 2008); da coerência; da atividade e da 

execução; da integração entre pessoas, ideias e lugares; da definição de 

importâncias (CASTELLS, 2002); do estabelecimento de relações. 

 

Nessa dimensão de formação, a prática e a experimentação  tornam-se 

ambiências centrais. É no âmbito da conversão de ideias em ações que se 

fecha um ciclo de trabalho e que se torna aparente o que foi possível 

realizar.   As ações concretizadas trazem à tona o que se valorizou, de 

fato, e possibilitam que seja confirmada a coerência entre conceitos, 

planos e ações. Tal dimensão é campo da prática como sustentação da 

própria prática, na medida em que avanços poderão estimular novos 

avanços. E é também o espaço das revisões e da identificação de 

descaminhos. 

  

As dimensões propostas não correspondem a estruturas rígidas e 

compartimentadas, mas talvez, atendam à necessidade de não se criarem barreiras 

entre pessoas, conhecimentos e ideias. E talvez possam auxiliar na transposição do 

pensamento que separa, classifica e fragmenta, rumo ao pensamento depreensivo, 

que tem sua base na compreensão como força motriz. 

Na aceitação de um mundo e de um pensamento de oposições, reforça-

se a ideia de uns contra outros, de incompatibilidades e de extremos. E assim 

prosseguiremos, no mundo das oposições, aceitando os interesses opostos, as 

situações extremadas, as separações sociais e as desqualificações do humano. Nós 

mesmos conservaremos essa forma de pensar e de viver. 

Talvez esta proposta pareça um tanto ‘romântica’. Peço que a palavra 

seja trocada por ‘esperançosa’. Acredito em mudanças e transformações. 

Sobretudo, acredito na força daquilo que nos caracteriza como humanos. 
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APÊNDICE A - CAMINHADA DE APRENDIZAGEM COLETIVA  – 

Slides das apresentações semanais  - Primeira Semana 

 

Caminhada de Aprendizagem Coletiva

Atividade integrante de pesquisa para Tese de Doutoramento
Abril 2009

 
 
 
 

Educação
Segundo Delors (2001), é papel essencial 
da educação o

“... desenvolvimento contínuo  tanto
das pessoas como das sociedades, como uma
via que conduza a um desenvolvimento 
humano mais harmonioso, mais autêntico, de 
modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social,
as incompreensões, as opressões, as guerras.”
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Papel esperado do gestor 
educacional

Segundo Alonso (2002), o papel do gestor educacional 
passou ser compreendido como uma relação 
pedagógico‐administrativa, na qual planejamento e 
execução não se constituem como campos separados 
ou antagônicos, pois o trabalho administrativo tem seu 
sentido a partir dos propósitos da instituição 
educacional.

 
 
 
 

Papel esperado do gestor 
educacional

Liderança

Compreensão 
ampla, inter‐
relacional e 
sistêmica

Criação de 
ambiente dialógico, 
em prol do trabalho 

coletivo

Principal 
responsável pelos 
contornos finais do 

ambiente
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O ambiente educacional oscila 
entre 

Teorias para a 
emancipação humana 
e a transformação 
social

Uso recorrente de 
metodologias 
consideradas 
ultrapassadas

 
 
 
 
 

Quais são os cenários de futuro que subjazem à 
construção dos atuais currículos escolares? 

Currículos escolares, sejam os mais 
tradicionais ou os mais inovadores, podem 
ter como perspectiva um futuro não muito 
distante,

pois os mesmos estão assentados 
sobremaneira no passado e nas dinâmicas 
e  forças sociais dominantes ,

referendando‐as, intencionalmente ou 
não.
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Parâmetros

A Era da Informação e 
o novo modelo de 

sociedade

A necessidade de um 
modelo de pensamento 

mais adequado às 
realidades que nos 

cercam

O papel da educação 
na construção de um 

mundo mais 
equilibrado

A perspectiva de uma 
ação crítico‐reflexiva

 
 
 
 
 
 

Referencial conceitual

Freire

• princípio 
orientador

• pedagogia crítica
• responsabilidade 
ética no exercício da 
tarefa

Castells, Dowbor e 
Dussel

• reflexões 
multidimensionais 
sobre os desafios 
que a sociedade 
enfrenta

Senge

• aprendizagem 
organizacional

• ferramenta para a 
prática da 
pedagogia crítica 
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Propósitos do Senac‐SP
Missão
• Proporcionar o desenvolvimento de pessoas e organizações 
para a sociedade do conhecimento, por meio de ações 
educacionais comprometidas com a responsabilidade social.

Valores da marca
• Compromisso social, sintonia com a época, fundamentação 
conceitual, educação para a autonomia, desenvolvimento 
sustentável, atitude empreendedora, relações pautadas em 
confiança, enriquecimento da diversidade, busca da 
excelência, reconhecimento da complexidade e espírito 
democrático e cidadão.

 
 
 
 
 
 
 

Propósitos do Senac‐SP

Proposta Pedagógica: Educar é ação intencional e política 
(Freire). Uma educação participativa e de qualidade deverá 
ser capaz de gerar ferramentas para que as pessoas possam
• ampliar a visão crítica de mundo
• participar da vida pública 
• defender seus direitos e ampliá‐los
• inserir‐se e permanecer no mundo do trabalho, com
• desempenho de qualidade e empreendedorismo
• assumir responsabilidade social, com desempenho ético, de preservação 
do meio ambiente e de atenção à saúde individual e coletiva
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Propósitos do Senac‐SP
Proposta Estratégica: modelo 
de gestão
• (...) Implica contar  com líderes que 
dominem as competências requeridas para 
o exercício gerencial e sejam capazes de 
articular as aspirações das pessoas, os 
modelos mentais, as visões compartilhadas, 
a aprendizagem em equipe e o pensamento 
sistêmico, pilares fundamentais da 
aprendizagem institucional.

 
 
 
 
 
 
 

Caminhada de Aprendizagem 
Coletiva Realizar pesquisa 

relacionada à 
prática pessoal

Criar espaço de 
troca

Contribuir com a 
instituição
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Caminhada de Aprendizagem 
Coletiva

A constituição de um grupo de 
aprendizagem, voltado à reflexão da 

prática

O exercício da reflexão crítica sobre 
o papel do gestor educacional

A reflexão sobre os propósitos 
institucionais, à luz de fundamentos 
que auxiliem a busca de um modelo 

de pensamento mais adequado

A identificação de concepções  e 
crenças individuais, no intuito de 
construir visões compartilhadas de 

futuro

Objetivos

 
 
 
 
 
 

Caminhada de Aprendizagem 
Coletiva
4 semanas de atividades com 
espaço virtual como elemento 

de experimentação e 
aproximação

Compartilhamento de base 
teórica

Reconhecimento de 
especialidades individuais

Espaço para reflexão sobre a 
prática

Dinâmica
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Caminhada de Aprendizagem 
Coletiva

Muito 
obrigada!!

Convite

Exercício 
coletivo

Contri
buições

Exercício 
individual
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APÊNDICE B - CAMINHADA DE APRENDIZAGEM COLETIVA  – 

Slides das apresentações semanais  - Segunda Semana 

 
 

Presentes nos autores propostos para estudos
Parte I

Caminhada de Aprendizagem Coletiva
Abril 2009

 
 
 
 
 
 

Paulo Freire

Formação da consciência ético‐crítica:
‐ Assumir‐se um ser inacabado
‐ Educar é uma ato intencional e político
‐ Presença consciente no mundo
‐ Recusa às injustiças
‐ Direito ao sonho 
‐ Responsabilidade ética no exercício da tarefa 
profissional
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Paulo Freire

‐ Coerência para diminuir a distância entre a teoria e a 
prática

‐ Comportamento como espelho para a ação
‐ Diagnóstico da realidade – denúncia
‐ Proposição de soluções melhores – anúncio
‐ Sujeito de sua própria história
‐ Problematização do futuro

 
 
 
 
 

Paulo Freire
‐ Criar possibilidades para a produção e a construção do 
conhecimento

‐ Professores e alunos como agentes críticos do ato de 
conhecer

‐ Ética educacional exige competências que trazem em 
sua essência qualidades como criticidade, respeito, 
aceitação do novo, bom senso, humildade, tolerância, 
rigorosidade, curiosidade, alegria, esperança, 
comprometimento, generosidade, amorosidade, 
escuta, autoridade, liberdade, simplicidade, bem‐
querer e diálogo 

 
 



152 
 

 
 
 
 
 
 

Peter Senge
Aprendizagem Organizacional (AO)
5 Disciplinas

‐ Domínio pessoal/maestria
‐ Modelos mentais
‐ Visão compartilhada/objetivos comuns
‐ Aprendizado em grupo
‐ Pensamento sistêmico

 
 
 
 
 
 

Peter Senge
Escolas como organizações aprendentes
‐ Pedagogia crítica possibilita consciência das forças políticas 
e sociais 

‐ A junção da pedagogia crítica com a AO: novas capacidades 
para “ler” o mundo

‐ Múltiplas alfabetizações para mudar práticas enraizadas
‐ Ferramental/metodologias para a prática da pedagogia 
crítica

‐ A verdadeira aprendizagem é desconfortável
‐ Criar um futuro melhor, com base nas 5 disciplinas, no 
interesse da democracia, da igualdade e da justiça social
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Paulo Freire + Peter Senge
‐ Convergência conceitual/complementaridade
‐ Embasamento da prática, nos diferentes domínios
‐ As disciplinas da Aprendizagem Organizacional 
podem auxiliar na visualização dos entraves, dos 
limites e das possibilidades, na perspectiva da escola 
como organização de aprendizagem: continuamente 
expandindo a capacidade de criar seu próprio futuro

‐ A escola, como organização, necessita que seus 
principais líderes promovam um mergulho na reflexão 
sobre sua realidade, para poder caminhar a passos 
mais largos para o futuro.
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APÊNDICE C - CAMINHADA DE APRENDIZAGEM COLETIVA  – 

Slides das apresentações semanais  -  Terceira Semana 

 
 

Presentes nos autores propostos para estudos
Parte II

Caminhada de Aprendizagem Coletiva
Abril 2009

 
 
 
 
 
 

Enrique Dussel
Ética da Libertação

‐ Problema de vida e morte
‐ Crise no sistema‐mundo
‐ Humanidade se encaminha para um suicídio coletivo
‐ Ética libertação: ética cotidiana, a favor das imensas 
maiorias excluídas da globalização, na “normalidade” 
histórica vigente (a favor das vítimas)

‐ O sistema e suas vítimas
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Enrique Dussel
Ética da libertação

‐ Responsabilidade a priori pelo outro
‐ Responsabilidade  a posteriori dos efeitos não 
intencionais das estruturas dos sistemas (as vítimas)

‐ Responsabilidade radical: vítimas são consequências de 
toda ordem injusta

‐ Ética pela vida – história como progresso qualitativo

 
 
 
 
 
 

Enrique Dussel
Problemática ética

‐ Abrir a discussão para além da tradicional  
interpretação helenocêntrica ou eurocêntrica

‐ “Eticidades” da humanidade foram sendo geradas a 
partir de um sistema asiático‐africano‐mediterrâneo

‐ Propõe nova compreensão da “modernidade”, com 
outro horizonte histórico, criticando a periodização 
ideológica da História em História Antiga, Medieval e 
Moderna
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Enrique Dussel
Sistema‐mundo e modernidade

‐ Desde o séc. XV há um “sistema‐mundial”
‐O fenômeno da modernidade é exclusivamente europeu –
paradigma eurocêntrico

‐ Abrir a reflexão ao âmbito “mundial”, planetário 
‐Modernidade como cultura do centro do “sistema‐mundo” –
fruto da incorporação da Ameríndia

‐ Centralidade da Europa não é superioridade, mas efeito do 
descobrimento (vantagem comparativa, centro do sistema‐
mundo)

 
 
 
 
 
 

Enrique Dussel
Sobre Freire

‐ Possibilidade do exercício da razão ético‐crítica
‐O educador possibilita o descobrimento da condição de 
vítima

‐ Conscientização  é  “ação‐na‐qual‐se‐vai‐tomando‐
consciência‐ético‐transformativa: libertação”

‐ Diálogo: pronunciando o mundo, os homens se 
transformam

‐ Pedagogia planetária que se propõe o surgimento de uma 
consciência ético‐crítica
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Manuel Castells
Tempo de mudança

‐ Economia global dinâmica, ligando pessoas e 
atividades e ao mesmo tempo desconectando pessoas e 
territórios considerados não pertinentes

‐ Espaço de fluxos passou a dominar o espaço de lugares
‐ Tempo intemporal substitui o tempo cronológico
‐ Proliferação de atividades criminosas: conexão 
perversa, característica significativa do capitalismo 
informacional global

 
 
 
 
 
 

Manuel Castells
Tempo de mudança

‐ Informacionalismo entremeado de desigualdade e 
exclusão social 

‐ Para entender, voltar os olhos para as novas faces do 
sofrimento humano e fazer distinção de processos de 
diferenciação social: de um lado, desigualdade, 
polarização, pobreza, miséria. De outro, 
individualização do trabalho, super exploração dos 
trabalhadores, exclusão social e integração perversa
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Manuel Castells
Novo mundo

‐ Surge uma nova sociedade quando e se uma transformação 
estrutural pode ser observada nas relações de produção, poder e 
experiência

‐Mão‐de‐obra genérica X mão‐de‐obra autoprogramável: educação 
como qualidade crucial de diferenciação

‐ Distinção entre educação e conhecimentos especializados
‐ Tendência a aumentar a desigualdade social: ação consciente para 

contrapor‐se
‐ Fronteira entre exclusão social e sobrevivência diária cada vez 

mais indistinta
‐ Conflitos sociais:  menos expressão de luta de classes, mas de 

exigências de grupos de interesses e/ou revolta contra a injustiça

 
 
 
 
 
 

Manuel Castells
Novo mundo

‐ Poder: inscrito nos códigos culturais/ experiência de vida em 
categorias que predispõem a determinado comportamento 
podem beneficiar determinada liderança

‐ Sociedade em rede: redes de produção, poder  e  experiência, que 
constroem a cultura da virtualidade nos fluxos globais (que 
transcendem tempo e espaço)

‐ Não há nada que não possa ser mudado por ação social consciente 
e intencional, munida de informação e apoiada em legitimidade

‐ Ação social e projetos políticos essenciais para a melhoria de uma 
sociedade que precisa de mudança e esperança

‐ Ainda há tempo para viver, amar e ser amados
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Ladislau Dowbor
Modelo social atual

‐ Há uma mudança cultural em curso, de civilização, planetária
‐ A conectividade global revoluciona as bases de organização social
‐ Necessidade de resgate de um valor essencial: a solidariedade 

humana – reconstrução de uma ética social
‐ A construção do novo não se fará no caminho simplificado da 

punição dos culpados
‐ Articulação mais adequada entre justiça social e liberdades 

econômicas
‐ Um sistema que sabe produzir mas não sabe distribuir é inviável
‐ Gerar na sociedade mecanismos de regulação, que permitam à 

sociedade se transformar e se reconstruir

 
 
 
 
 
 

Ladislau Dowbor
Modelo social atual

‐ Ultrapassado o modelo de deputados que fazem leis e 
um executivo que as aplica

‐ Precisamos de forças renovadas de organização social 
que permitam colocar lastro num navio com 
velocidade de novas tecnologias, mas instrumentos de 
navegação do século passado

‐ Há condições técnicas, recursos financeiros e 
capacidade de organização para acabar com a 
desigualdade
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Ladislau Dowbor
Sobre Educação

‐ Já não pode funcionar de maneira adequada sem se articular 
com as dinâmicas que extrapolam a sala de aula

‐ É questão central para o desenvolvimento econômico e 
social

‐ Não é “área” em si, mas um processo permanente de pontes 
entre a escola e o universo que a cerca

‐ Tem de aprender a usar as novas tecnologias para se 
transformar, assim como as tecnologias estão 
transformando o mundo (transformação de forma e 
conteúdo)

 
 
 
 
 
 

Ladislau Dowbor
Sobre Educação

‐ Conhecimento: elemento‐chave de transformação; 
Educação: centralidade no processo

‐ Ninguém mais pode aprender tudo/torna‐se cada vez mais 
fluida a noção de “área”/fim do universo em fatias

‐O educando deve ser sujeito de sua própria formação 
(currículo “adequado” X necessidades reais do aluno)

‐Menos um “pacote fechado”, mais um serviço a uma 
comunidade

‐ Uma imensa força – alavanca de humanização social
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Convergências – Modelo de 
sociedade

D
us

se
l ‐ Crise no sistema mundial

‐ Problema de vida ou morte
‐ Reflexão em âmbito 
planetário
‐ Ética da libertação, a favor 
das vítimas
‐Responsabilidade a priori  e 
posteriori pelo outro
‐O sistemas devem ser 
olhados a  partir das vítimas
‐ História como progresso 
qualitativo

C
as
te
lls

‐ Economia global ligando 
pessoas e atividades e ao 
mesmo tempo desconectando 
pessoas e territórios não 
pertinentes
‐ Surge uma nova sociedade 
‐ Poder: inscrito nos códigos 
culturais
‐ Sociedade em rede: redes de 
produção, poder e  
experiência
‐Voltar os olhos para as novas 
faces do sofrimento humano 
‐ Não há nada que não possa 
ser mudado por ação social 
consciente e intencional

D
ow

bo
r ‐ Há uma mudança cultural 

em curso, planetária
‐ Reconstrução da ética social: 
resgate da solidariedade
‐ Articulação mais adequada 
entre justiça social e 
liberdades econômicas
‐A conectividade global 
revoluciona as bases de 
organização social
‐ Um sistema que sabe 
produzir mas não sabe 
distribuir é inviável
‐ Precisamos de forças 
renovadas de organização 
social 

 
 
 
 
 
 

Convergências – Modelo de 
sociedade

Se
ng

e ‐ A rede crescente de instituições de porte global media nossos atos
‐ Essa rede determina quais tecnologias devem ser desenvolvidas e como serão 
aplicadas
‐ Ela molda a atuação política: governos nacionais respondem às prioridades do 
negócio global
‐ Remodela as realidades sociais: divide o mundo entre os que se beneficiam e os 
que ficam à margem
‐ Está propagando uma cultura global de comunicação instantânea,  
individualismo, consumismo
‐ A capacidade essencial requerida para se ter acesso ao campo do futuro é a 
presença (estar plenamente consciente e atento no momento atual)
‐ Para que o futuro seja diferente, é preciso ir além  dos gestos acanhados e 
começar a ver os sistemas nos quais estamos inseridos
‐ Toda cultura contemporânea  teve sua responsabilidade na jornada de 
separação e todos temos de participar da reversão desse quadro
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Convergências ‐ Educação
DUSSEL

‐ Vê em Freire uma Pedagogia Planetária 
‐ “Ação‐na‐qual‐se‐vai‐tomando‐
consciência‐ético‐transformativa: 

libertação”
‐ Diálogo como  meio dos homens se 

transformarem

CASTELLS
‐ Educação como qualidade crucial de 

diferenciação
‐ Distinção entre educação e 
conhecimentos especializados

‐ É processo pelo qual os trabalhadores 
adquirem capacidade para uma 

redefinição constante das especialidades 
necessárias a determinada tarefa

DOWBOR
‐ É questão central para o desenvolvimento 

econômico e social
‐ Processo permanente de pontes entre a escola e 

o universo que a cerca
‐ Educando como sujeito de sua própria formação 
‐ Serviço a uma comunidade ‐ uma imensa força  

alavancadora de humanização social

SENGE
‐Freire como principal referência

‐ Pedagogia crítica possibilita consciência das 
forças políticas e sociais 

‐ Novas capacidades para “ler” o mundo
‐Múltiplas alfabetizações para mudar práticas 

enraizadas 
‐ 5 disciplinas  + Freire=  mergulho na reflexão 

sobre sua realidade 

 
 
 
 
 
 

Convergências 
Compreensão 
dos sistemas

Reconstrução 
ética

Recusa às 
injustiças 
sociais

Responsabili‐
dades

individuais e 
coletivas

Educação como 
meio de 

transformação
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APÊNDICE D - CAMINHADA DE APRENDIZAGEM COLETIVA  – 

Slides das apresentações semanais  -  Quarta Semana 

 
 

O gestor educacional e a construção de currículos 
para o futuro

Caminhada de Aprendizagem Coletiva
Abril/Maio 2009

 
 
 
 
 
 

CONCEPÇÕES

Capacidade de conceber uma idéia, de compreendê‐la

Exercício
Investigar a própria concepção
Trazer à tona as importâncias
Perceber os significados
Expressá‐los em cinco palavras ou expressões‐chave
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Ex.: GESTÃO

1. processo planejado
2. tratamento e manutenção de sistemas diversos
3. com o objetivo de inter‐relacioná‐los
4. em torno de objetivos comuns 
5. na perspectiva da co‐evolução 

 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIO

CURRÍCULO

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

PAPEL DO GESTOR
(ANUNCIADO)

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

PARTICIPAÇÃO DO 
GESTOR

(DESEMPENHADO)

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
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Fórum “O papel do gestor”  

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: O Papel do Gestor 
Autor: LUCILA SCIOTTI  

Data de publicação: 26 de 
Março de 2009 16:04 
Status: Publicado 

 

Quais questões você gostaria de destacar na sua compreensão sobre o papel do gestor 
educacional? 

 

   Responder Cotação Marcar como Não lido

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: V 

Data de publicação: 14 de 
Abril de 2009 16:59 
Status: Publicado 

 

A primeira questão que remete quando se trata da questão do gestor educacional é o mito de que 
educação é uma questão acima das relações corporativas e desta forma não pode ser tratada 
como negócio.  
O fato é que a Educação pode ser objeto de um trabalho corporativo com planejamento, 
organização, direção e controle, que são os aspectos básicos da administração de empresas, ou 
seja, a educação pode considerado um negócio neste ponto de vista.  
Negócio neste caso não deve ser visto apenas como transações comerciais e sim no aspecto do 
acordo entre pessoas. Na administração de empresas quando se trata do local onde são 
aplicados os conhecimentos deste campo do conhecimento se utiliza o termo organização e não 
o termo empresa.  
Segundo o dicionário Houaiss (fonte: http://houaiss.uol.com.br , 2009)  organização pode 
significar a “entidade que serve à realização de ações de interesse social, político, 
administrativo etc.; instituição, órgão, organismo, sociedade” , dentro deste conceito é 
possível ampliar a visão de gestão de negócios para uma instituição educacional. 
Há diversos negócios em várias organizações industriais, comerciais e prestadoras de 
serviços assim como múltiplas abordagens de como administrar esta infinidade de 
negócios e clientes.  
Outra questão o aluno é um cliente? Se a Educação pode ser tratada como negocio a 
resposta é sim. Neste ponto se faz necessário haver uma isenção de julgamento para 
não ocorrer a visão puramente mercantilista e sim a noção que há diversos clientes 
que serão atendidos por uma infinidade de organizações que buscarão dar solução 
às suas necessidades. Fazendo uma analogia um cliente não vai adquirir um veiculo 
num restaurante nem um prato de comida numa concessionária de carros.    
Desta forma o gestor educacional necessita conciliar a visão de negócio com a 
questão pedagógica, compreender que a instituição educacional presta serviço de 
grande relevância, pois não ocorre a transformação de uma matéria prima inerte e sim 
a transformação de pessoas, ou seja,  transformação de vidas. 
 Pessoas são os aspectos vitais no processo da gestão educacional, pois são pessoas 
servindo outras pessoas para que estas sejam se aprimorem e adquiram novas 
competências. 
Deste contato intenso entre pessoas é importante notar que a Educação demanda dos 
seus clientes/alunos um compromisso, incluindo a avaliação e dos gestores a 
capacidade de gerenciar conflitos.   
O gestor educacional deve ser provido de uma visão e sensibilidade amplificadas para 
perceber os movimentos da sociedade, com suas necessidades de conhecimentos, de 
cultura, de habilidades entre outros para que estes sejam elementos úteis no processo 
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de melhoria e construção de competências dos alunos. 
Como uma ultima questão quando se trata da questão da qualidade nas organizações 
há uma premissa básica que é a satisfação dos clientes. Neste ponto fica a questão o 
que é satisfazer um cliente numa instituição educacional? Talvez em Educação seja 
melhor tratar da satisfação dos staekholders, que pode ser traduzido como as 
pessoas/organizações que influenciam uma determinada entidade. Assim a instituição 
educacional terá êxito quando seus colaboradores conseguirem melhorar a sociedade 
com pessoas  úteis, criticas na busca de soluções e que aprendam continuamente, 
deste modo o resultado é a satisfação pessoal e coletiva. Esta satisfação deve ser a 
meta do gestor educacional. 

 

   Responder Cotação Marcar como Não lido

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: LUCILA SCIOTTI  

Data de publicação: 15 de 
Abril de 2009 11:31 
Status: Publicado 

 

Oi, V, 

Das suas reflexões, destaco a consideração de que educação e negócio não são 
necessariamente antagônicos ou incompatíveis. Outro ponto que destaco é a seu entendimento 
de que a "satisfação do cliente" pode ser compreendida como "satisfação individual+satisfação 
coletiva", num contexto mais comunitário e de contribuição social. Fica claro que tudo vai 
depender do sentido que se dá às terminologias que usamos, e do conjunto de valores que 
sustentam uma ação ou uma proposta, não é mesmo?  

 

   Responder Cotação Marcar como Não lido

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: S 

Data de publicação: 15 de 
Abril de 2009 14:11 
Status: Publicado 

 

Entendo que o processo de gestão educacional, não depende apenas dos aspectos pedagógicos, 
administrativos e financeiros e sim de um conjunto de fatores, (sobretudo das relações humanas ) 
que são responsáveis por todo o seu funcionamento.  

Outra questão que destaco, é o desafio em encontrar o equilíbrio nas as relações de líder e 
liderados para que aconteça o desenvolvimento das pessoas, bem como o sucesso da escola. 

 É papel do gestor educacional, desenvolver as habilidades de mediação tanto do ponto de vista 
pedagógico ( na relação com aluno) quanto do ponto de vista administrativo ( na relação com a 
equipe de trabalho/gestão), para que o processo de ensino-aprendizagem produza resultados 
significativos. 

 Os gestores educacionais precisam ter clareza de seu papel de construtores da cultura 
organizacional, alicerçados em valores fundamentados na ética e na responsabilidade social. 
Valores compartilhados podem determinar comportamentos. 

  
 

   Responder Cotação Marcar como Não lido
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 Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: M 

Data de publicação: 15 de 
Abril de 2009 15:28 
Data da última modificação: 
15 de Abril de 2009 15:32 
Status: Publicado 

 

Ao encontro das colocações já feitas, gostaria de acrescentar um novo elemento à 
“mistura” que permeia a educação / negócio / gestão: a expectativa. 

Minha leitura se dá na medida em que educação, enquanto negócio (bem colocado 
pelo V) vincula-se por meio de contrato, que pode ser entendido como um acordo de 
partes que se interagem em face de um objetivo que, mesmo diametralmente 
opostos, se convergem, como é o caso da escola e do cliente-aluno. 

De um lado, a escola, cujo objetivo é levar às pessoas, e com elas as 
organizações, a possibilidade de desenvolvimento, o que resulta na melhoria da 
sociedade como um todo. Portanto, em um dos pólos contratuais têm-se a escola. 
No outro, o aluno, ator social, que busca por meio do desenvolvimento, inicialmente, 
progresso em sua própria condição de vida bem como dos seus. Se bem sucedido 
essa apropriação deságua na elevação social.  

Assim, enquanto a escola busca oferecer desenvolvimento, formação e qualificação, 
a sociedade anseia por estes e, no compasso de Freire, infiro que suas falas 
transcritas pela Lucila no texto inicial, podem ser extrapoladas para a sociedade e 
para a escola na medida em que uma, necessariamente, compõe e é composta pela 
existência essencial da outra. 

Considero importante ainda por em pauta a condição de a escola ser o composto de 
seus educadores, da sociedade onde está inserta e dos discentes a quem se presta. 
Dessa forma, ratifico aqui a idéia da S donde se abstrai ser a gestão educacional 
“uma relação puramente humana” em que o equilíbrio desafiador por ela defendido 
somente pode ocorrer quando permeado - ou por vezes desequilibrado - pelo 
composto social que, sabemos, flutua ao sabor das contemporaneidades políticas e 
mandamentais.  

Derradeiro, o “contrato” a que me refiro pode então ser também estabelecido 
através das expectativas que catalisam a relação – sociedade / escola / indivíduo – 
na justa medida em que, quais maiores forem as expectativas sociais frente ao 
papel educador, maior serão os desafios na busca de alternativas / adequações que 
atendam de pronto a todos os atores envolvidos no processo. 

 

   Responder Cotação Marcar como Não lido

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: D 

Data de publicação: 15 de 
Abril de 2009 15:38 
Status: Publicado 

 

Gostaria de destacar, inicialmente, a gestão educacional como meio de desenvolvimento, sendo 
esta a primeira palavra que me vem à mente, ao falar em educação. 

A educação, a meu ver, é a base do desenvolvimento. Aliás, conforme a primeira leitura efetuada 
sobre nossa caminhada, sinto um grande descompasso dos últimos vinte ou trinta anos, entre 
educação e desenvolvimento. Se a tecnologia caminhou aos saltos para este novo século, a 
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educação, principalmente a básica, involuiu consideravelmente. 

O gestor educacional portanto, tem papel fundamental no resgate do desenvolvimento, por meio 
da educação, na sociedade em que está inserido. 

 

   Responder Cotação Marcar como Não lido

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: T 

Data de publicação: 15 de 
Abril de 2009 16:11 
Status: Publicado 

 

Me lembrei de uma palestra que assisti recentemente sobre Espiritualidade Corporativa - Jose 
Luis Weiss, diretor de Recursos Humanos da Johnson & Johnson Medical Brasil, onde 
refletimos sobre a relação do nosso desenvolvimento (des- + envolver; tirar o que envolve) com a 
ampliação da nossa consciência (quem sou eu???).  

A minha questão neste momento é como nós, gestores educacionais, precisamos nos preparar 
para ampliarmos a nossa consciência, a nossa capacidade de diálogo e de enxergar os fatos em 
diversos pontos de vista para então no nosso papel de gestores educacionais servirmos de 
exemplo para alunos, professores e colaboradores. E  também como podemos criar ambientes 
educacionais e de trabalho que favoreçam a ampliação de consciência. 

 

   Responder Cotação Marcar como Não lido

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: W 

Data de publicação: 15 de 
Abril de 2009 20:27 
Status: Publicado 

 

Oi gente, cheguei tarde, mas cheguei. 

Bom, antes de falar um pouco das minhas percepções sobre o papel do gestor quero voltar um 
pouco  nessa história e falar sobre o espaço que estamos inseridos. Entendo cada uma de 
nossas unidades como Unidades Sociais, e portanto, como organismos vivos, com suas relações 
com a comunidade do entorno, inseridas no contexto social, econômico e cultural da cidade ou 
bairro onde pertencem. E os sujeitos que aqui transitam e "vivem" por aqui, sejam eles os 
professores, funcionários em geral (de todos os níveis hierarquicos) alunos, associações, o 
sujeito que tem como sonho ingressar nos nossos cursos enfim, todo o mundão lá fora onde 
nossa unidade está, são figuras centrais do nosso processo de gestão. Não dá apenas para o 
gestor olhar o interno. O externo é parte desse todo.  

Seguindo essa linha de "conversa", não acredito numa gestão unilateral. Onde apenas o "eu" 
interfere no "resto". E sim, nessa relação de "todos" com o "eu" e vice-versa. Será que ficou 
claro? 

Pois bem, e nesse mundo de relações mutantes, por excelência, é que estamos inseridos (nós, 
os gestores) e é com todo esse povo que precisamos dialogar, no sentido dialógico da palavra. 
Senão, corremos o risco de uma gestão distante, pouco expressiva, que chega pela força do 
cargo e não pelas trocas e aprendizado. Olha aí um outro item que não podemos desprezar, o 
aprendizado nas relações.  

Bom, deixo para amanhã a continuidade dessa minha pequena e modesta percepção. Abraços e 
até...   

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: M C  

Data de publicação: 15 de 
Abril de 2009 20:43 
Status: Publicado 

 

Oi pessoal... muito interessante a abordagem de todos. 

A pergunta da T me fez rever um texto (COTRIM, 2002) que li a poucos dias sobre a questão da 
Consciência. 

Segue o texto, na integra:  

"[...] Há duas dimensões complementares no processo de conscientização: a consciência de si e 
a consciência do outro. 

A consciência de si, isto é, concentração da consciência nos estados anteriores do sujeito, exige 
reflexão. Alcança-se, por intermédio dela, a dimensão da interioridade que se manifesta através 
do processo de falar, criar, afirmar, propor e inovar. 

A consciência do outro, isto é, a concentração da consciência nos objetos  exteriores, exige 
atenção. Alcança-se, por intermédio dela, a dimensão da alteridade (do latim alter, "outro") que se 
manifesta através do processo de escutar, absorver, reformular, rever e renovar. [...] 

Com base neste trecho do texto, penso que necessitamos avaliar nossas ações no contexto da 
interioridade (consciência de si) nos conhecendo melhor e nos posicionando em relação ao 
mundo, pois só tomamos consciência do mundo se temos a consciência de si dentro do mundo e 
isso depende também da nossa superação do isolamento e do alheamento. 

Se pensarmos ainda que o nosso papel, enquanto gestores - e como já foi dito aqui na sala - é o 
papel de mediador, não há como deixar de entender “o outro”, através da escuta, por exemplo, 
conseguindo assim, uma harmonia da consciência crítica (ou senso crítico) onde ocorre o 
crescimento dessas duas dimensões da consciência: a reflexão sobre si e a atenção sobre o 
mundo. 

Como criar ambientes educacionais e de trabalho? Fácil não é, mas também não é impossível. O 
fato é que as pessoas que trabalham conosco acabam se espelhando em nossas ações e a partir 
do momento que deixamos claro para todos os colaboradores que caminho seguir, o 
comprometimento das pessoas é maior, pois elas sabem para onde irão, tem foco! 

 Desta forma, incondicionalmente fazemos com que as pessoas “olhem” para o Gestor e o 
“apreciem”, obtendo maior atenção em seus atos, escutando, absorvendo, reformulando, revendo 
conceitos e os renovando, que nada mais é do que a concentração nos objetos externos, ou seja, 
a consciência do outro.   

 Bingo! A partir do momento que tenho a consciência do outro, eu reflito. Quando reflito, procuro a 
consciência interior tentando fazer a harmonia das duas consciências e obviamente o 
crescimento e desenvolvimento é inevitável: eu aprendo! 

 Abraços 

M C 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: C 

Data de publicação: 15 de 
Abril de 2009 21:29 
Status: Publicado 

 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&message_id=_175983_1�
javascript:replyInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_175983_1');�
javascript:quoteInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_175983_1');�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&message_id=_175993_1�


6 
 

Olá pessoal! Uma questão que gostaria de destacar no papel do gestor educacional está na 
importância da busca cotidiana em manter a coerência entre o discurso e a prática, assim 
como quando Paulo Freire diz que ensinar exige a corporeificação das palavras pelo 
exemplo. E a partir dessa questão, vão surgindo outras, tornando o que num primeiro 
momento parecia simples, em um exercício constante da, (aproveitando a fala da T e do M), 
busca pela ampliação de nossa consciência. Acredito que essa busca exige, primeiramente, 
humildade e o saber ouvir. E quando falo em humildade, penso nela na forma mais genuína 
possível, quando mente, coração e alma estão verdadeiramente abertos para o outro. A 
partir disso, é possível pensar em diálogos verdadeiramente construtivos, onde a 
aprendizagem coletiva passa a se tornar possível. .... 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: V  

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 12:21 
Status: Publicado 

 

O debate neste fórum esta riquíssimo e demonstra as múltiplas competências dos 
gestores da nossa instituição.   
Uma questão que também gostaria de externar é que o gestor educacional precisa de 
uma base para que seu trabalho possa ter um encaminhamento lógico. Esta base é 
expressa pela Missão da instituição, pela Visão, pelos valores, pelo projeto 
pedagógico, pela ética que deve permear todos os atos do cotidiano do gestor e a 
cultura da instituição da qual estamos inseridos. No Senac esta base é bem 
fundamentada e é elemento norteador do gestor, permitindo que este siga um rumo 
bem determinado e tenha foco nos seus atos.  
Foco para o gestor é um aspecto importante no seu dia a dia, pois o gestor tem que 
cuidar de diversas áreas dentro da sua unidade, tais como: Aspectos financeiros, 
mercadológicos, de pessoal (na minha opinião o mais importante), do atendimento, do 
patrimônio, pedagógicos entre outros. São muitos processos inter-relacionados que 
geram um bom nível de complexidade na rotina do gestor educacional. E tudo isto 
gira em torno do principal processo de uma instituição educacional que é a Aula os 
outros processos dão suporte para o processo de aprendizagem que ocorre dentro do 
ambiente educacional. Toda atenção no que se desenrola nas aulas é fundamental para 
que tenhamos êxito em formar pessoas mais competentes e úteis à sociedade 
(satisfação pessoal e coletiva como decorrência deste processo). 
O gestor precisa de uma competência equilibrada entre a ação passiva e a ativa. 
Passiva aqui é a capacidade estar receptivo, de observação, de saber ouvir e de 
contemplação do que se desenrola no todo, isto inclui o ambiente interno e externo, 
para que na aula o discente tenha uma direção adequada e produtiva. 
Após um estado passivo receptivo deve se partir para a postura ativa que é tomar 
decisões que impliquem na melhoria continua da sua atividade. Talvez deste modo 
possamos ampliar nossa consciência em absorver os elementos no estágio passivo e 
disseminar os frutos desta ampliação de consciência pela atitude ativa.  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 14:37 
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Autor: U  Status: Publicado 
 

Olá pessoal, 

Trago algumas reflexões sobre o papel do gestor mediador... 

No meu entendimento gerir é essencialmente educar, capacitar, orientar e MEDIAR. O bom 
gestor dedica grande parte do seu tempo e esforço em interagir com sua equipe, com a inteção 
de oferecer orientação, coaching e apoio. 

Ao interagir com a equipe por meio da mediação, o gestor amplia o mundo das relações superando a 
percepção episódica da realidade, possibilitando novas perspectivas, novos significados. 

A gestão mediada produz mudenças significativas e duradouras no ambiente de trabalho, 
promovendo na equipe o potencial para aprender a mudar continuamente facilitando a sua 
adaptação às novas exigencias profissionais que surgem todos os dias. 

Enfim, a responsabilidade primordial do gestor mediador é potencializar o rendimento do 
funcionário. 

Aproveito para terminar com uma frase de Lao-Tzu: 

Quando termina o trabalho de um bom líder, as pessoas dizem  
"Nós mesmos fizemos".  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: R 

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 16:21 
Status: Publicado 

 

Vivemos a Era da Informação e da Comunicação Instantânea, que provocaram 
transformações no modo como as pessoas se relacionam com o mundo.  
Pierre Lévy,  em Tecnologias da Inteligência - O Futuro do Pensamento na Era da 
Informática, diz que “Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas 
no mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o 
trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose incessante de 
dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação, 
aprendizagem são capturados por uma informática cada vez mais avançada. Não se 
pode mais conceber a pesquisa científica sem uma aparelhagem complexa que 
redistribui as antigas divisões entre experiência e teoria. Emerge, neste final do século 
XX, um conhecimento por simulação que os epistemologistas ainda não inventaram". 
É dento desse cenário que, também, as Instituições Educacionais estão inseridas. 
Portanto, é preciso que  o gestor exerça papel transformador importante na prática 
profissional, lançando mão das TIC para inovar, de forma articulada, nas questões 
didático-pedagógicas, administrativo-financeiras e tecnológicas. Deve ser o 
responsável por permitir e incentivar que a aprendizagem colaborativa  ocorra em 
uma dimensão de espaço e tempo diferente daquela que conhecemos.  
Entendo que a inserção das TIC, aliada à formação continuada dos profissionais da 
educação, pode contribuir significativamente para os processos de transformação dos 
modelos educacionais vigentes. Devemos ser participantes da construção de um 
modelo que contribua para o desenvolvimento de um mundo mais equilibrado, justo e 
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humano, como disse a Lucila.  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: J  

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 16:24 
Status: Publicado 

 

Oi Pessoal !!!  

 Bem bacana todas as abordagens... Vamos a minha contribuição:  

 Sobre essa questão entendo que o papel do gestor educacional está  relacionado em conviver 
para apreender e só assim ele será capaz de: mediar, direcionar, mobilizar, dialogar, 
compreender e estimular as competências da sua equipe para atingir os objetivos e incorporar 
os valores da instituição. 

 Bom é isso por enquanto!  

 Abraços  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: A 

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 16:56 
Status: Publicado 

 

Amigos, parabéns pelas ótimas contribuições! 

Gostaria de ressaltar o papel que o gestor educacional pode exercer como 
catalisador e facilitador dos processos criativos. As pessoas que participam dos 
momentos educacionais - direta ou indiretamente - em nossa instituição são 
participantes extremamente bem informados e se mostram, em sua maioria, 
ávidos por participar, em maior ou menor grau, da construção de um futuro 
coletivo melhor. O gestor que fomenta a construção do conhecimento e das 
soluções coletivas, fomenta a cadeia criativa que necessitaremos para 
enfrentarmos os desafios do futuro. Este futuro problemático, como afirma 
Paulo Freire, pode ser construído e 'solucionado' através da criatividade e da 
inovação. Caso o gestor facilite este processo terá cumprido um importante 
papel.     

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: A P 

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 17:14 
Data da última modificação: 
16 de Abril de 2009 17:25 
Status: Publicado 

 

Refleti muito sobre o texto escrito pela Lucila, " O Futuro como Intenção da Ação Educacional", 
principalmente com relação à frase de Paulo Freire, ...."reconhecer que a História é tempo de 
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possibilidade e não de determinismo , e que o futuro é problemático e não inexorável..." 

Pensei na formações e capacitações que oferecemos,em nossa proposta pedagógica,nos 
curriculos que desenvolvemos, no sistema de avaliação que adotamos e no possível impacto em 
nossa comunidade: equipes, professores,alunos,empresas,profissionais. Que possibilidades 
oferecemos para nossos alunos/clientes que os levem a transformar sua vida , seu ambiente, a 
sua História? 

Então penso nas equipes: estão realmente preparadas para trabalhar dentro da proposta 
pedagógica que adotamos, até que ponto conhecem? penso que o papel do gestor educacional  
é oferecer a sua equipe a possiblidade da mudança,da participação e desenvolvimento para que 
se consiga êxito na ação também com os alunos. 

Assim penso que é possível concretizar a proposta pedagógica por meio de ações,envolvendo 
todos no processo pedagógico, pois quando participo da ação sou responsável por ela e sinto-me 
responsável por ela.Percebo este movimento na equipe sempre que existe a possibilidade de opinar 
,de construir,de participar,de criar...e é assim com nossos alunos. É a aprendizagem com 
autonomia.Se a vinvenciamos em nossa rotina diária penso que somos capazes, como 
educadores,de oferecer ao outro a possibilidade. Vejo o gestor educacional como mediador deste 
processo,como catalizador para o desenvolvimento da equipe, que percebe os talentos e as 
oportunidades de desenvolvimento e mudança. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: L 

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 17:35 
Status: Publicado 

 

U e todos (as), penso que você resumiu muito bem nosso maior desafio, não que os demais não 
tenham também uma enorme complexidade, mas as relações pessoais e o nosso dia-a-dia  nos 
dão a base para as grandes conquistas. Abs 

L 

 

Autor: U 
Data: Quinta-feira, 16 de Abril de 2009 14h37min56s BRT 
Assunto: RE: O Papel do Gestor 

Olá pessoal, 

Trago algumas reflexões sobre o papel do gestor mediador... 

No meu entendimento gerir é essencialmente educar, capacitar, orientar e MEDIAR. O bom 
gestor dedica grande parte do seu tempo e esforço em interagir com sua equipe, com a inteção 
de oferecer orientação, coaching e apoio. 

Ao interagir com a equipe por meio da mediação, o gestor amplia o mundo das relações superando a 
percepção episódica da realidade, possibilitando novas perspectivas, novos significados. 

A gestão mediada produz mudenças significativas e duradouras no ambiente de trabalho, 
promovendo na equipe o potencial para aprender a mudar continuamente facilitando a sua 
adaptação às novas exigencias profissionais que surgem todos os dias. 

Enfim, a responsabilidade primordial do gestor mediador é potencializar o rendimento do 
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funcionário. 

Aproveito para terminar com uma frase de Lao-Tzu: 

Quando termina o trabalho de um bom líder, as pessoas dizem  
"Nós mesmos fizemos".  

 

 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: M O 

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 17:45 
Status: Publicado 

 

Dias atrás o Jurandir manifestou algumas inquietações após leitura do artigo "Educação : duas 
visões" do Ministro Haddad, que trata basicamente questões relacionadas com a qualidade do 
ensino. 

O JD indagava qual era nosso papel nesse contexto. 

Respondi a ele que, no nosso caso, quando recebemos os alunos o estrago já está feito. 

Os resultados no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos - a respeitada prova que 
compara desempenho de estudantes nos países) são deveras preocupantes : os alunos 
brasileiros obtiveram a 53a posição em matemática, a 52a em ciências e a 48a em leitura, entre 
57 países (Fonte : Revista da Semana).  

É bem verdade que a situação de calamidade em que se encontra a escola pública ( aqui no caso 
a escola mantida pelo Estado, que só é chamada de pública por um costume generalizado, uma 
vez que só será verdadeiramente pública no momento em que a população escolarizável tiver 
acesso geral e indiferenciado a uma boa educação escolar) exige movimentos de pressão em 
todos os níveis e instâncias da sociedade civil. 

Agora, na parte que nos cabe ,enquanto gestores de unidades de ensino profissionalizante , 
tomando como pano de fundo o entendimento de educação profissional codificado na LDB, 
também temos o compromisso de fazer educação e não sómente treinamento, instrução, ensino. 

Dito de outra maneira, devemos promover a aprendizagem com base no saber pensar e no 
aprender a aprender. Tais habilidades, entretanto, não são sómente de teor técnico, mas de teor 
político, no sentido da gestação de um cidadão capaz da história própria, individual e coletiva. 

Nosso Professor Cordão , em seu artigo "A Administração de Estabelecimento de Educação 
Prtofissional" afirma que " Este novo adminsitrador educacional deve ser o animador do projeto 
pedagógico de uma escola comprometida com resultados da aprendizagem. O grande desafio do 
administrador é o de conduzir suas equipes de trabalho à obtenção de resultados significativos 
em termos de constituição e desenvolvimento de competências autônomas " 

Na perspectiva de qualidade política, a educação profissional deve também desenvolver nos 
indivíduos competências para que possam constituírem-se em atores sociais providos de 
interesses próprios. Desenvolver a capacidade dos indivíduos colocarem-se diante da realidade 
histórica , pensar essa realidade e atuar frente a ela. É no processo de transformação do trabalho 
e da sociedade, no curso das lutas reais e nas práticas concretas que os indivíduos podem 
buscar a superação das mazelas sociais. A construção do indivíduo socialmente competente, do 
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sujeito político que possa desempenhar um papel ativo nas disputas que se dão em torno dos 
interesses em jogo na sociedade, enfim, do cidadão , seria também objeto da educação 
profissional. 

A construção de competências subjetivas implica não só em interpretar a atividade de trabalho na 
direção do desenvolvimento pessoal e da auto-realização, mas de desenvolver uma identidade 
que se expresse de forma autônoma em contextos interativos , nos planos pessoal, social e 
político, inserindo-se nas relações sociais e transformando-as. Não podemos tomar apenas o 
mercado como referência, já que muitos não encontrarão emprego e talvez nem trabalho. 

Nos cabe pouca coisa, né? 

Abraços! 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: L 

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 18:07 
Status: Publicado 

 

M O, boa tarde!!! Excelente seu texto. O B vai me perdoar mas pensei: agora sim  (município) tem 
um educador à sua frente.  Fiquei pensando: como chegar lá? Grande abraço 

L 

Autor: M O 
Data: Quinta-feira, 16 de Abril de 2009 17h45min57s BRT 
Assunto: RE: O Papel do Gestor 

Dias atrás o JD manifestou algumas inquietações após leitura do artigo "Educação : duas visões" 
do Ministro Haddad, que trata basicamente questões relacionadas com a qualidade do ensino. 

O JD indagava qual era nosso papel nesse contexto. 

Respondi a ele que, no nosso caso, quando recebemos os alunos o estrago já está feito. 

Os resultados no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos - a respeitada prova que 
compara desempenho de estudantes nos países) são deveras preocupantes : os alunos 
brasileiros obtiveram a 53a posição em matemática, a 52a em ciências e a 48a em leitura, entre 
57 países (Fonte : Revista da Semana).  

É bem verdade que a situação de calamidade em que se encontra a escola pública ( aqui no caso 
a escola mantida pelo Estado, que só é chamada de pública por um costume generalizado, uma 
vez que só será verdadeiramente pública no momento em que a população escolarizável tiver 
acesso geral e indiferenciado a uma boa educação escolar) exige movimentos de pressão em 
todos os níveis e instâncias da sociedade civil. 

Agora, na parte que nos cabe ,enquanto gestores de unidades de ensino profissionalizante , 
tomando como pano de fundo o entendimento de educação profissional codificado na LDB, 
também temos o compromisso de fazer educação e não sómente treinamento, instrução, ensino. 

Dito de outra maneira, devemos promover a aprendizagem com base no saber pensar e no 
aprender a aprender. Tais habilidades, entretanto, não são sómente de teor técnico, mas de teor 
político, no sentido da gestação de um cidadão capaz da história própria, individual e coletiva. 

Nosso Professor Cordão , em seu artigo "A Administração de Estabelecimento de Educação 
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Prtofissional" afirma que " Este novo adminsitrador educacional deve ser o animador do projeto 
pedagógico de uma escola comprometida com resultados da aprendizagem. O grande desafio do 
administrador é o de conduzir suas equipes de trabalho à obtenção de resultados significativos 
em termos de constituição e desenvolvimento de competências autônomas " 

Na perspectiva de qualidade política, a educação profissional deve também desenvolver nos 
indivíduos competências para que possam constituírem-se em atores sociais providos de 
interesses próprios. Desenvolver a capacidade dos indivíduos colocarem-se diante da realidade 
histórica , pensar essa realidade e atuar frente a ela. É no processo de transformação do trabalho 
e da sociedade, no curso das lutas reais e nas práticas concretas que os indivíduos podem 
buscar a superação das mazelas sociais. A construção do indivíduo socialmente competente, do 
sujeito político que possa desempenhar um papel ativo nas disputas que se dão em torno dos 
interesses em jogo na sociedade, enfim, do cidadão , seria também objeto da educação 
profissional. 

A construção de competências subjetivas implica não só em interpretar a atividade de trabalho na 
direção do desenvolvimento pessoal e da auto-realização, mas de desenvolver uma identidade 
que se expresse de forma autônoma em contextos interativos , nos planos pessoal, social e 
político, inserindo-se nas relações sociais e transformando-as. Não podemos tomar apenas o 
mercado como referência, já que muitos não encontrarão emprego e talvez nem trabalho. 

Nos cabe pouca coisa, né? 

Abraços! 

 
 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: L  

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 18:12 
Status: Publicado 

 

C, já que estamos lançando grandes desafios, você fala de um que não é mole, não. Gostei das 
suas observações e entendo também que o aluno ou os nossos colaboradores são aqueles que 
mais nos "olham" apreciando o nosso discurso e prática. Abs 

L 

Autor: C 
Data: Quarta-feira, 15 de Abril de 2009 21h29min51s BRT 
Assunto: RE: O Papel do Gestor 
 
 

Olá pessoal! Uma questão que gostaria de destacar no 
papel do gestor educacional está na importância da busca cotidiana em manter a coerência 
entre 
o discurso e a prática, assim como quando Paulo Freire diz que ensinar exige a 
corporeificação das palavras pelo exemplo. E a partir dessa questão, vão 
surgindo outras, tornando o que num primeiro momento parecia simples, em um 
exercício constante da, (aproveitando a fala da T e do M), busca pela 
ampliação de nossa consciência. Acredito que essa busca exige, primeiramente, 
humildade e o saber ouvir. E quando falo em humildade, penso nela na forma mais 
genuína possível, quando mente, coração e alma estão verdadeiramente abertos 
para o outro. A partir disso, é possível pensar em diálogos verdadeiramente 
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construtivos, onde a aprendizagem coletiva passa a se tornar possível. ....  

 

 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: M B 

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 18:32 
Status: Publicado 

 

Lucila o seu Doutorado será histórico para mim, parabéns a todos os participantes.  

A responsabilidade do profissional em educação é um compromisso em colaborar com um 
processo de transformação.  

E como coloca a T “.... E  também como podemos criar ambientes educacionais e de trabalho que 
favoreçam a ampliação de consciência”.  

Penso que  uma proposta é de repelir a neutralidade, conforme assinala Freire “ que a educação 
tem como elemento fundamental, como seu sujeito, o homem que busca por meio dela, a 
superação de suas imperfeições, de seu saber relativo. Aqueles que ensinam não estão se 
comunicando com um grupo de ignorantes, mas com homens que possuem um saber tão relativo 
quanto o deles”. E a neutralidade nos deixa inoperante. 

Abraços. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: M B  

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 18:35 
Status: Publicado 

 

É isto |C sair da neutralidade, praticar a interação mente, coração e alma. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: M Z  

Data de publicação: 16 de 
Abril de 2009 20:17 
Status: Publicado 

 

Seguindo a linha de interpretação da S, gostaria de complementar que, do meu ponto de vista, o 
gestor educacional tem entre suas "funções" o compromisso de manter a vida da organização, 
que é representada pela sua missão, visão e por seus valores. 

O grande desafio e talvez até a responsabilidade maior deste profissional é a articulação 
"sinérgica" do talento, das competências e da energia humana em favor da promoção da cultura 
organizacional orientada para resultados de modo a atingir todo o conjunto cumprindo, assim, o 
seu papel educacional, não apenas imediato, mas de repercusão no futuro. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: LUCILA SCIOTTI  

Data de publicação: 17 de 
Abril de 2009 11:51 
Status: Publicado 

 

Queridos colegas,  as reflexões estão riquíssimas, e impressiona a quantidade de pontos de 
atenção que foram colocados. Pincei os que mais me chamaram a atenção: 

1. educação como negócio / instituição educacional como corporação 

2. relação aluno-cliente-satisfação individual e coletiva 

3. sentido das terminologias usadas/conjunto de valores 

4. responsabilidade do gestor nas relações humanas / papel de mediador e de construtor da 
cultura organizacional 

5. o contrato e suas expectativas: da escola, do aluno, da sociedade 

6. a manutenção da vida da organização (representada por missão, etc.) 

7. gestão educacional como meio de desenvolvimento social 

8. como criar ambientes que favoreçam a ampliação da consciência 

9. o processo de conscientização requer reflexão sobre a consciência em si e a consciência do 
outro 

10. unidade educacional é unidade social: interno e externo são parte do mesmo todo 

11. ação do gestor como espelho e como provocadora da consciência sobre o outro 

12. coerência entre discurso e prática / humildade / saber ouvir 

13. estar receptivo (observar/ouvir/contemplar) e ativo (tomar decisões) 

14. gestor mediador: dedicação de grande parte do tempo em interação com a equipe 

15. articulação com as inovações tecnológicas possibilita a transformação dos modelos vigentes 

16. necessidade de apreensão da realidade circundante 

17. gestor como catalisador e facilitador de processos criativos 

18. oferecer à equipe possibilidades de participação e transformação 

19. gestação de cidadãos capazes de construir a própria história 

20. repelir a neutralidade, que nos deixa inoperantes. 

O que vocês acham que ficou faltando nessa relação, do que foi colocado até agora? 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: W 

Data de publicação: 17 de 
Abril de 2009 12:10 
Status: Publicado 

 

Olá pessoal, boa tarde! 

Essa multiplicidade de olhares a cerca do papel do gestor colocada pelo grupo, me fez relembrar 
e ler novamente ontem à noite, um artigo de Mikhail Bahktin* que tem um extenso trabalho na 
área da semiótica, teoria social, antropologia, entre outros, e que muito o referenciei na minha 
dissertação de mestrado. 

Entre outros não menos importantes estudos, ele aborda a questão do diálogo, as relações 
dialógicas no campo social, que tem sido alvo da fala de vários colegas. Prometo trazer 
oportunamente um texto dele a respeito desse assunto. 

Mas, aqui quero reproduzir parte de um artigo de Bahktin que fala sobre A Arquitetônica da 
Responsabilidade, alvo também de muitos comentários nossos. Ele situa bem as nossas ações e 
relações com tudo a nossa volta e, principalmente, o nosso papel nisso tudo.    

Diz o teórico Russo, " Os termos 'arquitetônica' e 'responsabilidade' são os que melhor abarcam o 
tema principal da obra, isto é, a responsabilidade que temos por nosso lugar único na existência e 
dos meios pelos quais relacionamos essa singularidade com o resto do mundo que é outro para 
ela.  

Bahktin supõe que cada um de nós 'não tem álibi na existência'. Nós próprios precisamos ser 
responsáveis, ou respondíveis, por nós mesmos. Cada um de nós ocupa lugar e um tempo 
únicos na vida, uma existência que é concebida não como um estado passivo, mas ativamente, 
como um acontecimento. Eu calibro o tempo e o lugar de minha própria posição, que está sempre 
mudando, pela existência de outros seres humanos e do mundo natural por meio dos valores que 
articulo em atos. A ética não se constitui de princípios abstratos, mas é o padrão dos atores reais 
que executo no acontecimento que é minha vida. Meu self é aquilo mediante o que semelhante 
execução responde a outros selves e ao mundo a partir do lugar e do tempo únicos que ocupo na 
existência...Para ser bem sucedida, a relação entre mim e o outro precisa ser moldada em 
performance coerente..." 

Há três aspectos neste texto que gostaria de propor  a ampliação do diálogo com o grupo: a 
coerência, já mencionada pela C; as questões éticas e dialógicas no meu discurso e contato com 
o outro e o quanto esse contato e experiências me impactam no no modo criar e recriar o papel 
social que tenho (nós todos) como Gestor. 

Abraços, W. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: C  

Data de publicação: 17 de 
Abril de 2009 14:14 
Status: Publicado 

 

Olá a todos! 
Realmente as reflexões estão instigantes!! A tal ponto que, assim como o W, me 
peguei relembrando textos e filmes, que abordam questões expostas nesse fórum. 
Quando a MB coloca que a neutralidade nos deixa inoperante, me lembrei de alguns 
trechos do filme Waking Life.  Desde o ano passado, adotei como hábito ter um 
caderno sempre à mão para fazer anotações sobre acontecimentos, sensações, 
reflexões, ideias e assuntos em geral, que me chamam a atenção durante o dia. Como 
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o filme aborda uma série de questões filosóficas, que me proporcionariam várias 
reflexões futuras, registrei algumas delas. 
“...Eu não quero ser uma formiga. Passamos pela vida esbarrando uns nos outros, 
sempre no piloto automático, como formigas. Não sendo solicitados a fazer nada de 
verdadeiramente humano. Ações voltadas apenas à sobrevivência. Toda comunicação 
servindo para manter ativa a colônia de formigas, de um modo eficiente e civilizado. 
Quero momentos humanos verdadeiros...” 
“...Quais são as barreiras que impedem as pessoas de alcançarem, minimamente, o 
seu potencial? A resposta a isso pode ser encontrada em outra pergunta... Qual é a 
característica humana mais universal, o medo ou a preguiça?” 
Também me lembrei de algumas das várias questões que me chamaram a atenção no 
livro Presença – Propósito Humano e o Campo do Futuro: 
“...Sempre buscamos  a melhor maneira de reagir a circunstâncias que consideramos 
não ter sido criada por nós... “ 
“...Estamos sempre fazendo um “download” de nossos modelos habituais de pensar e 
de continuar vendo o mundo no âmbito das categorias com que nos sentimos mais a 
vontade...” 
“...Sentimo-nos seguros no casulo de nossa própria visão de mundo, isolado do todo 
maior em que estamos inseridos...” 
A partir disso, me vem a questão sobre quais são os caminhos para podermos 
enfrentar o medo, sair da neutralidade, da “colônia de formigas”,  deixarmos de ser 
reativos, e termos consciência da nossa presença? Acredito que sem esses caminhos, a 
construção do futuro passa a ser mais um “download”  aprimorado do que já 
fazemos.    

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: E 

Data de publicação: 17 de 
Abril de 2009 14:59 
Status: Publicado 

 

Revi o vídeo de apresentação da proposta da Lucila, li alguns dos depoimentos dos colegas e 
fiquei alguns bons minutos no exercício de seleção mental. O que? Como? Será ou não 
revelante...  
Começo pensando sobre a educação e o seu modelo real que é a escola. O que será dela? 
Como adequá-la ao mundo que a revolução tecnológica e a sociedade do conhecimento trouxe 
até nós. Por que tudo na nossa vida muda ou mudou radicalmente nos últimos 10/15 anos e a 
escola continua a mesma? 
Uma nova escola para o aluno que queremos terá qual formato? O que é realmente relevante que 
ele aprenda? 
Quanto tempo falamos que o aluno não é mais o mesmo, que a escola não o interessa mais... E 
continuamos com o mesmo modelo, incluindo aí todas as regulamentações e regulações a que 
somos submetidos. Há 10 anos atrás eu estava certa que a Filosofia era o caminho. Aprender a 
pensar traria o resto. Hoje não tenho mais certeza alguma. 
Pessoas e profissões multifuncionais, lutando diariamente para serem felizes, é este o modelo de 
futuro que a escola deve dar conta. Gente que tem twitter, blog... que sabe quem é o Niemayer 
ou o Steve Jobs, que já leu Cem anos de Solidão ou Grande Sertão Veredas e também assiste 
ao Dr. House... 
Só tenho perguntas. A certeza do dia é que vale a pena. Educação é degrau, ascensão, 
possibilidade... Costumo dizer "que bom que vendemos sonho"...  
Outro ponto que eu gostaria de comentar é o nosso papel como gestores, líderes de equipes cujo 
trabalho tem este cenário. Minha aposta, opção é liderar via padrão de valores e princípios 
aliados ao da Instituição. A prática, o modelo reconhecido por todos no dia a dia, junto com a 
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aproximação, com o conhecimento das expectativas, anseios dos liderados tende a trazer bons 
resultados.  
Junto com as dúvidas sobre a educação no futuro tenho a certeza de que nós, no Senac, 
acertamos muito.  
No início do meu depoimento, quando decidia qual experiência trocar pensava em um designer 
de interiores muito bem sucedido que eu conheci ano passado, que veio me contar a sua 
trajetória e agradecer ao Senac a sua virada na vida, quando entrou na minha sala, há vinte 
minutos atrás, um rapaz que concluiu em 2008 o Técnico em Paisagismo como bolsista. Ele veio 
buscar o diploma, se despedir, agradecer mais uma vez e contar que está de partida, neste final 
de semana para a Suiça. Vai trabalhar na área lá. Voltou ao Brasil buscando formação e agora 
retornará. Ele é muito simples, mora no Capão Redondo. Deve ter uns 30 anos. A escola que ele 
conheceu no Senac, a formação profissional exigida para ele voltasse a trabalhar na Europa nós 
oferecemos... Deu certo. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: CO 

Data de publicação: 17 de 
Abril de 2009 15:25 
Status: Publicado 

 

Boa tarde a todos! 

Apesar de tardia, segue a minha colaboração. 

Educação é um processo de transformação que, além de abarcar as competências tecnologicas, 
deve contemplar as competências interpessoais, de cidadania, entre outras. Assim, o Gestor 
Educacional exerce o papel fundamental de incentivador na construção e promoção de espaços 
participativos e de construção colaborativa, que ofereçam aos seus alunos a possibilidade de 
formação numa concepção mais ampla, considerando principalmente a importância do combate à 
exclusão, à desigualdade e a injustiça social. Neste sentido, requer a organização do trabalho de 
modo integrado, motivador e prazeroso. Exige também disposição permanente para o diálogo e 
para a negociação. 

No meu entender, estas são algumas das condições necessárias à construção de uma escola 
capaz de ensinar/educar e, de promover a cidadania. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: MO 

Data de publicação: 17 de 
Abril de 2009 18:00 
Status: Publicado 

 

Fala L,   gozador, hein? 

Mas realmente não existe receita pronta... Penso que devemos fazer o possível, se possível e 
onde for possível, no âmbito de nossas relações. 

Bom Feriado! 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

javascript:replyInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_176406_1');�
javascript:quoteInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_176406_1');�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&message_id=_176412_1�
javascript:replyInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_176412_1');�
javascript:quoteInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_176412_1');�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&message_id=_176443_1�
javascript:replyInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_176443_1');�
javascript:quoteInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_176443_1');�


18 
 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: L 

Data de publicação: 17 de 
Abril de 2009 18:07 
Status: Publicado 

 

Oi Pessoal!!! Apesar de comentar alguns dos textos enviados por vocês faço agora as minhas 
contribuições para esse fórum. Um primeiro destaque seria para a importância e também alegria 
que sinto nas pessoas (apesar da distância) que estão participando. Sinal que um espaço assim 
e permanente de discussão e troca de idéias nos faria muito bem. 

Anos atrás terminei meu mestrado na PUC-Campinas, experiência muito rica e que fizeram que a 
pequena distância (600 kms) entre (município1) e (município2) fosse percorrida sem muito 
esforço ou sacrificio. Em pauta, naquele momento, em que tinhamos uma grande maioria de 
professores carta-convites, a formação do professor da escola técnica, em especial a equipe da 
Unidade de (município1). Confesso que a constatação da função do professor versus as 
condições de trabalho  e formação foi uma grande decepcão. 

Olhando para o enunciado de todos os textos encaminhados até o momento fico assutado com a 
complexidade e desafios que nos são impostos para a prática de uma educação que realmente 
forme e contribua com o desenvolvimento da qualidade de vida dos nossos alunos. 

Até, e depois falo sobre o perfil do Gestor... via ficar muito longo. :-) 

L 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: L 

Data de publicação: 17 de 
Abril de 2009 18:09 
Status: Publicado 

 

Oi MO, foi só uma brincadeira. Talvez tenha faltado escrever que gostei muito da sua reflexão. 
Grande abraço e bom descanso no feriadão. Valeu!!!! 

Autor: MO 
Data: Sexta-feira, 17 de Abril de 2009 18h00min52s BRT 
Assunto: RE: O Papel do Gestor 

Fala L,   gozador, hein? 

Mas realmente não existe receita pronta... Penso que devemos fazer o possível, se possível e 
onde for possível, no âmbito de nossas relações. 

Bom Feriado! 

 
 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: MO 

Data de publicação: 17 de 
Abril de 2009 18:13 
Status: Publicado 
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Eu sei que foi    :-) 

Grande abraço ! e estamos aguardando suas reflexões. 

Até. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: G 

Data de publicação: 17 de 
Abril de 2009 20:41 
Status: Publicado 

 

Caros,  

Como Paulo Freire é um dos referenciais teóricos deste trabalho, e referencial pratico de 
educação, recebi um link hoje do AT, ex-gerente do Senac, que envio aqui: 
http://tinyurl.com/cns365  

trata-se do site da Biblioteca da Floresta Marina Silva. Muito interessante. Dá pra fazer download 
de vários livros dele, além de pesquisar... 

  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: AM  

Data de publicação: 18 de 
Abril de 2009 02:20 
Status: Publicado 

 

Qual o papel do gestor educacional? O gestor educacional desempenha um papel diferente 
do que qualquer outro gestor? O que significa aprender? O que significa ensinar? O que 
significa compartilhar? 

Minhas reflexões caminharam por essa linha de pensamento... 

Lembrei-me muito do livro Metamanagement, do Fredy Kofman. Destaco e compartilho, 
então, um diálogo que é apresentado no Capítulo 1: Aprendizado, saber e poder: 

“Kofman: pelo que entendo, vocês querem aprender a melhorar a eficiência na sua cadeia 
de suprimentos. 

Vice-presidente (de uma empresa norte americana): Bem, não exatamente. Na verdade, 
queremos melhorar nossa cadeia de suprimentos mas não precisamos “aprender”. Já 
sabemos como fazer. 

Kofman: Já sabem? Magnífico! E como estão funcionando as melhorias que vocês 
introduziram? 

Vice-presidente: Ainda não estão em funcionamento. Sabemos o que é preciso fazer, mas 
os operários que têm de levar a cabo as melhorias não seguem as nossas instruções. 

Kofman: Então eu repito, vocês ainda não sabem o que fazer para melhorar a cadeia de 
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suprimentos. 

Vice-presidente (elevando a voz): Você por acaso não escuta bem o que eu lhe digo? Nós 
sabemos perfeitamente o que é preciso fazer. Nós estudamos tudo o que foi preciso 
estudar. O problema e a razão pela qual o chamamos é o comportamento dos operários. 
São eles que devem levar a cabo as melhorias, mas não o fazem. Queremos apenas que 
você os treine.” 

E a definição de Kofman... “Conhecimento é a capacidade de agir efetivamente para 
produzir os resultados que se persegue. Aprendizado é o processo de incorporação de 
novo conhecimento. Em conseqüência, aprender é aumentar a capacidade de produzir os 
resultados que se deseja... Para transformar o “saber que” em “saber como”, é 
necessário que o gerente e o empregado trabalhem em equipe. É necessário que 
desenvolvam juntos as engrenagens que, como pinhão da bicicleta, 
transformarão a pedalagem intelectual em propulsão para as rodas práticas.” 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: AM 

Data de publicação: 18 de 
Abril de 2009 02:44 
Status: Publicado 

 

C gostei muito do que você diz aqui... O exemplo, a humildade, saber ouvir... Parece fácil!!?? 

Encontrei (também!) no prólogo do livro Metamanagement do Kofman as seguintes palavras 
"Apresentar-se é se expor. Mostrar-se é convidar o outro a conhecer os rincões secretos do 
nosso pensamento. Esse pensamento nem sempre é puro, ordenado, original e brilhante. As 
idéias criativas frequentemente resistem à armadura da lógica. Por isso, quando abrimos nosso 
pensamento ao olhar do outro, é necessária uma dose de humildade. A mesma humildade que 
você precisa ter para convidar um hóspede a ir até a cozinha, em vez de lhe servir a ceia na sala 
de jantar." 

Comecei, então, a prestar atenção nas minhas emoções em começar a participar aqui deste 
fórum. Antes de tudo, fui dar uma olhadinha na apresentação da equipe... Que gostoso ver (ou 
melhor ler!) particularidades, curiosidades, detalhes de cada um! Alguns relembrei (MB nos 41 
anos de namoro com o marido, puxa é mesmo como formam um casal apaixonados!), 
outros compartilhei (Ela também gosta do Traço de União, noooooossa que tudo de bão!) e 
muitos descobri (nossa psicoterapia clínica, uauuuu!). AM, e o quê isso tem haver com a 
discussão? Bem, a maior angústia que tenho no fato de ser (ou tentar ser!) uma gestora 
educadora é a solidão do cargo. Sinto falta de oportunidades como essa de trocar, interagir, 
compartilhar, conhecer, descobrir... Isso é muito gostoso!!!  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: A M  
Anexo: Cartaz_jpg.mht (250,641 Kb)  

Data de publicação: 18 de 
Abril de 2009 03:08 
Status: Publicado 

 

W e por falar em diálogo... 
Quero compartilhar com vocês um curso que vou participar e que acredito que 
será muito bacana "Liderança Dialógica e Pensamento Complexo", o curso é 
embasado nas teorias de David Bohm, um físico quântico que desenvolveu a 
técnica conhecida como Diálogo de Bohm, na qual "objetivos coletivos" e "espaço 
livre" são os pré-requisitos mais importantes. Ele acreditava que, levados adiante 
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em escala suficiente, tais Diálogos ajudariam a superar a fragmentação na 
sociedade. 
  
Recebi a dica de uma amiga de trabalho e estendo o convite a todos vocês 
também! 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: P 

Data de publicação: 18 de 
Abril de 2009 18:08 
Status: Publicado 

 

 Olá Pessoal, tudo bem? 

Que espaço maravilhoso de aprendizagem é este, não é mesmo? Toda a 

interatividade, de forma colaborativa e participativa, propociona um momento de 

reflexão e de (re)pensar a nossa prática. 

Neste primeiro Fórum, penso que em face às mudanças que vem 

ocorrendo nos últimos anos em toda a sociedade, devido aos 

grandes avanços tecnológicos, a quantidade de informação, a 

globalização e os princípios mais amplo de uma prática participativa 

e colaborativa, a escola se depara atualmente com duas vertentes: 

a da que tem resistido às mudanças, mantendo sua estrutura 

estática, fechada, burocrática e mecânica e a da vivência e práticas 

democráticas. A escola precisa acompanhar as mudanças da 

sociedade e assumir outras funções sociais e, neste contexto, uma 

gestão democrática implica a democratização do processo de 

construção social da escola, mediante a elaboração de seu Projeto 

Político-Pedagógico, onde o GESTOR, através da articulação entre 

os diversos segmentos da unidade escolar, compartilha decisões de 

forma coletiva e modifica as relações de poder, transformando-as 

em um organismo vivo e dinâmico. 

Diante desta realidade, fica evidente que a prática da gestão, aqui 

representada diretamente ao gestor, deve estar pautada sob três 
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dimensões, na minha opinião, a saber:  

Prática pedagógica: valorizar o desenvolvimento de uma sociedade mais justa 

e igualitária, agregada ao fato de fortalecer cada vez mais a democracia no 

processo pedagógico e formular os objetivos sócio-políticos e 

educacionais na criação de formas de viabilizar a educação, do 

ponto de vista organizacional e metodológico, tais como a seleção e 

organização dos conteúdos e métodos que interagem com a 

comunidade onde a escola está inserida. 

   Prática organizacional: ter intencionalidade - organização do ensino 

e do trabalho escolar, tendo em vista dar uma direção consciente e 

planejada ao processo educacional. Ir além da mobilização de 

recursos e infra-estrutura. Ser mediador da qualidade social 

formativa dos alunos, da formação continuada dos professores e, 

ainda, ser o grande estimulador do talento humano para a 

realização eficaz das atividades educacionais. 

  Prática Política: transformar a escola em um espaço público onde diversas 

pessoas têm a possibilidade de articular suas idéias, estabelecer diálogo e 

considerar diferentes pontos de vista. A participação coletiva deve 

envolver efetivamente, a necessidade e a importância da participação 

consciente dos diretores, pais, alunos, professores e funcionários com relação às 

decisões a serem tomadas no cotidiano escolar, na busca de um compromisso 

coletivo com resultados educacionais mais significativos. 

 Abraços e bom final de semana. 

P 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: R  

Data de publicação: 18 de 
Abril de 2009 19:32 
Status: Publicado 
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Olá Pessoal! 

  

Durante a semana fui acompanhando os debates e quanta contribuição para reflexão e 
aprendizagem e, como disse a Andrea, um momento para compartilharmos nossa 
“solidão”. 
Acredito que o papel do Gestor é a mediação, quer seja no aspecto administrativo, 
quer seja no papel educacional e, para que isso aconteça é fundamental que tenhamos 
conhecimento sobre nós mesmos e a partir daí conhecer os outros, então a coerência 
entre o que falamos e fazemos no dia a dia, torna-se fundamental, pois a 
transformação, a meu ver, vem dessa concruência. 
O desafio do Gestor  nesses novos tempos é amplo, pois tem que administrar as 
constantes transformações tecnológicas  com o lento avanço nas relações 
educacionais e sociais, portanto, o foco na missão do Senac torna-se fundamental para 
que a educação transformadora torne-se verdadeira. 
Um abraço,  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: I  

Data de publicação: 21 de 
Abril de 2009 15:06 
Status: Publicado 

 

   

mesmo atrasadinha...gostaria de  deixar o meu registro na discussão. O contexto 
tecnológico abordado pela Lucila é fundamental para pensarmos em como as novas tecnologias são 
disponibilizadas, como seu uso pode efetivamente desafiar as estruturas existentes, ou ainda, de reforçá-las. 
Os recursos tecnológicos usados na educação acompanham e se relacionam às transformações 
econômicas, sociais, históricas e culturais, assim, concordo com Dowbor (2001), quando diz que 
a educação não é uma área em si, mas um processo permanente de construções de pontes entre o mundo da 
escola e ouniverso que nos cerca, a nossa visão tem de incluir estas transformações (DOWBOR, 
2001:11). Dessa forma, a sociedade existente é o nosso presente, no qual se deu o 
desenvolvimento dessas novas técnicas e tecnologias e como gestores somos atores e 
construtores de pontes neste processo social . 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: L  

Data de publicação: 21 de 
Abril de 2009 23:34 
Status: Publicado 

 

Boa Noite!!!! Alguns encaminharam suas reflexões apoiados no seu educador preferido, outros 
citam textos de suas pesquisas e outros já colocam suas experiências no conjunto da obra. 

Está muito rico o acesso a todo esse material e confesso que tenho uma tendência a valorizar no 
meu dia-a-dia como Gestor a questão do relacionamento com a equipe, sem ela, entendo que 
todo conhecimento intelectual e ou estrutura organizacional acabam demasiadamente 
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prejudicados. 

Fiquei pensando e refletindo, também, sobre a questão apontada pela T em como posso me 
preparar para ampliar a minha consciência, quem sou eu, faço um mestrado/doutorado, um curso 
de especialização, terapia, enfim, como lidar com essa questão? 

Logo depois, outra questão me tocou fundo, humildade/saber ouvir, Bingo!!! Se pratico está lógica 
tudo fica mais fácil com a equipe, alunos e a comunidade. A empatia passa a ser uma ferramenta 
de diferencial e compromisso. 

Muitos trouxeram a questão da responsabilidade e ação social em que o Gestor precisa estar 
atento e fiquei pensando no quanto podemos aprender e se desenvolver com o trabalho da REDE 
SOCIAL que muitas das nossas Unidades estão implementando com tanto sucesso. Será que é 
possível transferir conhecimentos dessa ação para a nossa Gestão? É surpreendente a 
participação das pessoas da comunidade nesse processo. 

E, finalmente, faço referências a questão do FIB citado pela Lucila no texto "\O futuro como 
intenção da ação educacional". Foi surpreendente a participação do público nos eventos 
realizados no Brasil, com a presença de uma equipe de dirigentes do Butão. Teremos no final do 
ano o Congresso Internacional sobre FIB realizado no Brasil, em Foz do Iguaçu, de 6 a 8/11, e 
ainda possivelmente a metodologia poserá ser aplicada em um dos bairros que a REDE SOCIAL 
atua em (município). Será uma forma de testar a metodologia em nosso país. Vale  a pena 
conhecer essa nova forma de medir o desenvolvimento econômico e de qualidade de vida do 
povo em um país. 

Grande abraço  

L 
 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: LUCILA SCIOTTI  

Data de publicação: 22 de 
Abril de 2009 10:15 
Status: Publicado 

 

Pessoal, encaminho aocntribuição do nosso colega B, que não está conseguindo acessar o 
ambiente: 

Quero manifestar algumas inquietações sobre a Prática x Teoria. 

  

A prática do gestor educacional é capitalista (?), ou seja, somos cobrados o tempo todo por 
resultados numéricos, mesmo os qualitativos são, medidos ou avaliados estatisticamente; 

A intenção é ideológica, pois somos cobrados por nós mesmos pela coerência para com os ideais 
humanos e sustentáveis; 

Que magia aplicar? Onde conseguir tanta competência gestora para conciliar o que parece (ou 
é?) tão dicotômico? 

  

Neste momento não consigo acesso aos textos postados pelos colegas, pois a tecnologia não me 
permite, vide. 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11371_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&message_id=_176939_1�
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Vou ater-me apenas aos meus anseios e inquietações para dizer que o dia a dia do gestor 
educacional exige constante policiamento: 

  

Acredito que qualquer que seja a organização educacional haverá sempre a necessidade de 
cumprimento de metas a fim de se conseguir caminhar na direção que sua visão orienta, seja ela 
pública ou privada; 

  

Conviver com essas metas e praticar educação humana e sustentável requer do gestor muitas 
competências para as quais nem sempre estamos preparados, seja por formação ou por 
ideologia; 

  

Diariamente nos pegamos negando a ideologia. São decisões unilaterais que ignoram 
contribuições importantíssimas das pessoas com quem trabalhamos; 

  

Formação de juízo antes de ouvirmos a outra parte em questões que nos exigem esta postura, ou 
seja, conter a ansiedade pela formação de juízo imediato e ouvir as duas (ou mais) partes antes 
da tomada de decisão, mesmo que seja ela (a formação de juízo) apenas mental e não 
verbalizada; 

  

Dificuldade de aceitar e, principalmente, potencializar a participação das opiniões contrárias a fim 
de aprimorar o processo educacional; 

  

Saber quando é necessário e, principalmente, saber dosar o exercício de um pouco de 
diretividade a fim de que o processo caminhe, sem, contudo, eliminar a participação democrática 
e sem tirar do grupo o prazer pela conquista das metas almejadas; 

  

Rever nossa prática cotidianamente confrontando crenças e prática com as questões sociais 
contemporâneas. O que você viveu ontem talvez não sirva mais para este momento; 

  

Não priorizar a estética em detrimento dos conteúdos e vice-versa, ou seja, conseguir que um 
complete o outro em busca do melhor resultado; 

  

Crer principalmente na capacidade das pessoas. Exemplo: Agora mesmo (hoje é domingo, 19/04 
– 8h !!!) recebi aqui na unidade um vigilante, o Alessandro, ex-aluno do curso de Técnicas de 
Vendas do Programa SERT 2008 que me disse, conheço o senhor (rsrsrsrs) da minha formatura 
no ano passado. Aproveitei e lhe perguntei sobre o curso, ao que ele prontamente disse: utilizei 
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todas as técnicas desenvolvidas no curso durante minha entrevista e fui contratado, foi uma 
benção. Fiquei emocionado. Ele não é o primeiro a nos brindar com uma informação como essa.  

  

Enfim, acredito que o papel (ou missão?!) do gestor educacional, ou de todo gestor, é conseguir o 
melhor resultado para as pessoas: desenvolvimento pessoal e profissional, crescimento 
intelectual, melhor compreensão de mundo, aprendizado constante e muita satisfação para si, 
pois quando fazemos o que gostamos o fazemos bem e se o fazemos bem o resultado sempre 
tende a ser o melhor para todos. 

  

Faço essas considerações com base no primeiro parágrafo e na citação de Freire na primeira 
página do texto – O futuro como intenção da ação educacional – que a Lucila publicou, pois 
aprendi que aproveitar/incorporar experiências e/ou necessidades do e no percurso sempre foram 
fundamentais para a construção e aprimoramento do meu futuro. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
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Abril de 2009 11:18 
Status: Publicado 

 

Quero ressaltar uma questão trazida pela C e pelo B. A C falou sobre o download, o processo de 
ativarmos o mesmo modo habitual de pensar e perceber. Como ela disse, o livro Presença trata 
bastante disto. Esse processo ativa uma voz interna que decreta o que as pessoas devem ou não 
devem dizer ou até pensar (a Voz do Julgamento). Essa voz pode sufocar a criatividade tanto de 
grupos como de indivíduos. Mas ao termos consciêncaiade que podemos passar o tempo todo 
pelo processo de download, podemos nos propor a ser menos censores e suspender 
pressupostos e verdades pré-estabelecidas.  

O B reforçou essa reflexão, considerando que a "Formação de juízo":  ouvir o outro, antes de 
decretar conclusões ou tomar decisões precipitadas. 

Creio que esta é uma das chaves. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: P 

Data de publicação: 22 de 
Abril de 2009 11:35 
Status: Publicado 

 

Concordo com "destaque" de vocês: Lucila, C e B. 

O papel do gestor escolar não se resume em cumprir e fazer cumprir as leis e 
regulamentos, as decisões, os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e 
transmitir a seus subordinados a estratégia a ser adotada no desenvolvimento 
desses trabalhos.  

O gestor deve ser democrático, ouvir, opinar e propor medidas que 
visem o aprimoramento dos trabalhos escolares, o sucesso de sua 
instituição, além de exercer sua liderança administrativa e 
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pedagógica, visando a valorização e desenvolvimento de TODOS na 
escola comunidade inserida. 
 
A liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida e exercida a cada dia. 

Abraços, 
P 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Status: Publicado 

 

Olá pessoal! Demorei, mas cheguei... 

Vamos lá: penso que o gestor é acima de tudo uma pessoa, responsável pelo desempenho 
de outras pessoas, que formam uma equipe. Para que esta relação se desenvolva da melhor 
forma possível, é importante que o gestor conheça seu grupo de trabalho; tenha consciência 
das limitações de cada um; propicie ao colaborador oportunidades de crescimento; valorize o 
trabalho de sua equipe, despertando e mantendo a motivação; e o mais importante: saiba 
ouvir, com humildade e pureza, como destacado pela C. 

Penso ainda que sua competência é formada por três aspectos: conhecimento (saber), 
habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser) e pode ser subdividida em: 

 Competência intelectual: iniciativa, inovação;  
 Competência interpessoal: atividade de relacionar-se com pessoas dentro e fora 

da Organização; compreensão da singularidade das pessoas (que é o que chamo 
acima da “consciência das limitações de cada um”);  

 Competência técnica: conhecimento específico sobre a atividade que realiza;  
 Competência intrapessoal: reflexão da pessoa sobre si mesma; autoavaliação: 

como estou agindo com a equipe? O que pensam de mim? Proporcionando uma 
oportunidade de autodesenvolvimento e valorização de suas potencialidades. 
Entendo que esta competência está diretamente ligada à pergunta da T, ou seja, 
devemos ter a consciência e, portanto, a iniciativa de nos avaliar continuamente e 
alterar nosso modo de gerenciar de acordo com as mudanças de contextos/cenários.

Por enquanto é isso. Espero ter contribuído! 

Um beijo, 
DM 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Ola pessoal, 
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Está sendo um privilégio participar desse grupo. E é interessante observar que no 
nosso dia-a-dia não abrimos espaço para discussões tão profícuas como as que 
estamos fazendo. Muito bom! 

Além do que tudo o que está sendo discutido, me senti tentado a comentar um pouco 
mais o texto que a Lucila depositou, pois vai ao encontro de um trabalho meu 
publicado neste mês, abordando a questão da inovação na escola. 

Como gestores não podemos esquecer que o papel da educação deve ser 
compreendido, numa perspectiva macro da formação humana, com um caminho de 
organização e um dos valiosos processos de construção do conhecimento, 
desenvolvimento cognitivo, formação de habilidades e integração à cidadania, em 
busca do bem-estar e da solidariedade. Afirmo que é pela educação que se desenvolve 
o senso crítico, se desafia o pensar e o criar, se conquistam direitos, se reinventa o 
mundo. Para que isto aconteça não podemos ignorar o que acontece no mundo, no 
entanto, abrir a mente às mudanças está muito além de correr de novas tecnologias 
disponíveis, significa sim, pensar formas de inovar o sistema educacional para 
facilitar o caminho que os cidadãos vão trilhar futuramente, pois o mundo moderno 
projeta um futuro de incertezas e, nesse sentido, os alunos deverão ser capazes de 
pensar soluções profissionais e pessoais com criatividade, auto-estima elevada, sem 
abrir mão dos valores essenciais à dignidade do ser, como ética, cidadania e respeito 
ao meio ambiente. 

O Prof. Moacir Gadotti* nos lembra que assistimos a grandes mudanças no Século 
XX, tanto no campo social como na economia, na política, na cultura, na ciência e na 
tecnologia e que as transformações tecnológicas tornaram possível o surgimento da 
era da informatização. Neste contexto, questiona qual o papel político da educação da 
atualidade, quais perspectivas podem ser apontadas para a educação do terceiro 
milênio e para onde estamos caminhando... A meu ver, essa provocação sugere 
repensar a construção dessa sociedade em rede sempre valorizando a tecnologia da 
informação com recurso includente e sem perder de vista o aspecto humano e as 
necessidades sociais, culturais e afetivas, tarefas que a tecnologia não pode dar 
conta... desafios que nós gestores temos pela frente... 

* http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/desafios_era_conhecimento.htm 

Abraços, 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Lucila,  

  

Você deve se lembrar desta sua fala:  
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“O que importa é a atitude frente ao negócio, independente da área de 
formação e atuação. Afinal de contas somos todos educadores”. (1)   
Educadores que devem construir no coletivo.  
Somando a sua reflexão destaco um trecho de uma entrevista do professor 
Jarbas Novelino Barato – Revista Profissão Mestre, a saber:  
“ Acho que a educação é uma atividade que deve promover três coisas 
importantes para a humanidade: a verdade, a beleza e a bondade.  
Podemos desenvolver verdade por meio de uma aprendizagem das ciências. 
Podemos desenvolver gosto pela beleza por meio de programas que ajudem 
nossos alunos a apreciar as grandes obras de arte criadas por gênios...  
Podemos promover bondade por meio de programas que ajudem nossos 
alunos a crescerem em termos de educação moral.  
Essas coisas simples são tudo que a gente precisar ensinar”  
O que existe de comum nestas duas grandes citações: a ação.  
O exercício do papel do gestor educacional deve promover esta ação na 
busca da construção coletiva. Construir coletivamente demanda: liderança 
compartilhada, trabalho em equipe, disciplina, solidariedade, previsibilidade, 
objetivos comuns, formação, vivência e experiência de vida.  
Destaco no seu primeiro documento itens super interessantes neste 
contexto:  
- Papel esperado do gestor educacional, Parâmetros do ambiente 
educacional,  
Propósitos do Senac-SP – valores da marca e Proposta Estratégica: modelo 
de gestão.  
Por que?  
Eles refletem o ensinar citado pelo Jarbas, a atitude citada por você e o 
conhecimento que construí durante estes anos com gente que faz a 
diferença para a minha formação pessoal e profissional.  
Contribuir neste processo de aprendizagem coletiva é uma vivência 
imperdível, avaliativa e repleta de questões teóricas e práticas, uma vez que 
acredito que esta construção deva gerar um despertar para o pensar e agir.  
Rever a obra de Paulo Freire, Castells, Dowbor , Dussel e Senge, com uma 
mediadora competente e crítica no seu olhar para o presente e futuro  é gerar 
uma auto-critica do seu papel como gestor educacional.  
Todas as contribuições dos participantes deste grupo me remetem a 
questões da dicotomia entre a teoria e a prática em uma Instituição chamada 
Senac.  
Senac que promove em suas ações a construção de uma sociedade mais 
crítica e preparada para sobreviver neste contexto competitivo.  
Destinar um momento de reflexão sobre o nosso papel na “sociedade do 
conhecimento” é fundamental para talvez rever a nossa atuação como 
gestores.  
É isto...exercendo a questão da disciplina nesta tecnologia educacional 
passo a contribuir de forma mais sistêmica.  
Valeu!...a oportunidade.  

 (1) Projeto Satisfação do cliente-aluno em sala de aula, 2008.  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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JD, que tal postar o seu artigo na Galeria, para que todos possam lê-lo? 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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DM e colegas, 

Ao encontro dessa sua explanação, gostaria de acrescentar uma frase que ouvi há tempos 
(e que devido a idade não lembro o autor) que, acredito, possa sintetizar seu pensamento: 

Dizia a expressão que conhecimento (saber), habilidades (fazer) e atitudes (ser) podem ser 
articuladas das mais variadas formas e combinações, mas que no final, o resultado se mede 
pela nossa capacidade de FAZER, com aquilo que SOMOS e aquilo que SABEMOS. 

Creio que nessa ordem, o Gestor Educacional, ou o Gestor em qualquer área do 
conhecimento pode ser avaliado pela sua capacidade de articulação desses três aspectos, 
mas de forma a transformá-los em um ciclo onde a ampliação do SABER, gere o 
crescimento pessoal, SER, e com isso, se possa FAZER mais e melhor, com e atraves das 
pessoas. 

abç  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Olá a todos! Atrasadíssimo mas cá estou!  

 Muito legal as considerações dos colegas e que bom poder refletir sobre o nosso papel!  

 Pela complexidade e rapidez com que as coisas acontecem, o papel do gestor tem muito, 
como já sabido, mais incidente que rotina e neste contexto gostaria de destacar no papel do 
gestor, a necessidade em desenvolver também na equipe, a mentalidade gerencial.  

A equipe deve entender que a atividade/função gerencial está restrita a pessoa que ocupa 
este cargo, mas a mentalidade gerencial deve estar presente em todas as atividades que 
cada um exerce.  
É desta forma que se atinge metas, melhora qualidade dos produtos e serviços, conquista 
confiança dos clientes e o cumpri-se a missão organizacional.  
Evidentemente não é algo fácil de ser conquistado, considerando as diferenças individuais 
de cada membro da equipe, das funções que exercem e pela falta de conhecimento e 
compreensão de todo o processo.  
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A mentalidade gerencial extrapola o conceito de qualificação, muito preso a tarefas, e está 
ligado tanto as características das pessoas como aos resultados que ela alcança e, portanto, 
significa um saber agir que transfere e integra conhecimento e valores organizacionais.  

  

Grande abraço  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: F  

Data de publicação: 25 de 
Abril de 2009 18:46 
Status: Publicado 

 

Hello! 

Colocarei algumas ideias sobre nossos desafios como gestores educacionais pedindo licença para 
mencionar coisas bem simples. 

# Quando li sobre exercitar a coerência, pensei: não só nossa, mas da equipe. Quando mostramos 
pelo exemplo a nossa própria coerência motivamos a equipe, mas sempre vale a pena falarmos 
uns para os outros quando essa coerência não ocorre, como quando o pai fala ao filho: "não se 
deve mentir", e ao tocar o telefone, coloca: "atenda e diga que não estou"; 

# Conseguirmos nos remotivar (desculpem o neologismo) quando sentimos que muito do que se 
fala é atropelado pela atitude incompatível com essa própria fala; 

# Termos tolerância com as formas diversas de pensar/sentir/agir. Trabalhei com equipes de 
diferentes cidades, e percebi que elas sentem/pensam/agem de forma diferente umas das outras, 
mesmo alinhadas ao mesmo objetivo mais amplo do Senac. Respeitar que isso aconteça sem 
esperar que sejam o que eu, gestor, entendo como o melhor é parte do jogo (parece óbvio, mas a 
prática nos mostra que o óbvio nem sempre é lembrado); 

# Termos tolerância com nossa própria limitação. Todos aqui já fizeram o sortido e o variado. Falam 
diversas línguas, fizeram duas ou três pós, mestrado, muitos estamos no doutorado. Mas 
mantemos características muito primitivas da espécie humana. Precisamos dormir, tomar banho, 
comer, coisas que tomam certo tempo, e que nos limitam.  

Então precisamos de paciência quando vemos que não dá para ler todas as revistas de negócios 
mais os jornais diários da cidade em que estamos mais os dois mais importantes de SP, lermos 
todos os livros que temos interesse, participarmos de congressos, fazermos todas as atividades 
diárias, que vão de conferir movimentação financeira, fazer reunião com o prefeito, dar entrevista 
na tv, atender o colaborador que precisa falar conosco, assinar os diplomas e ainda estarmos 
com o rosto sem olheiras quando formos ao evento importante da cidade. 

Por fim (ainda bem), precisamos saber nos recolher para ouvir nossa consciência, ou ainda para 
meditar por 30 seg. e lembrar que somos maiores do que o perrengue que porventura estejamos 
passando em um momento.  

(E mulheres: precisamos lembrar de usar muita maquiagem nos eventos...)  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: T  

Data de publicação: 26 de 
Abril de 2009 16:47 
Status: Publicado 

 

Gostei da sua lembrança sobre a importância do estímulo à criatividade. Outro desafio que temos 
é deixar a criatividade e os talentos também desabrocharem nos nossos alunos. Me inquieta 
muito as ações educacionais e currículos fechados, muito teoricos, que não permitem que os 
alunos sejam criativos e inovadores e que seus talentos sejam revelados.   

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: MP 

Data de publicação: 27 de 
Abril de 2009 13:35 
Status: Publicado 

 

atrasado, eu? 

devo pecar em não ter acompanhado adequadamente todas as contribuições, pois, vi que estão 
riquíssimas e os comentários que farei, com certeza estão contemplados nas falas dos colegas. 
mas, não quis deixar de participar, emitir a opinião. 

Embora, de fato não estejam separados, apenas por uma questão de pensar, podemos elaborar 
o papel do gestor e o papel do gestor educacional. Ambos, ao meu ver, precisão ter como base o 
princípio do fazer diferença. As pessoas que estão no cargo de gestor devem ter consciência da 
sua importância na vida das pessoas e do meio. É importante discutir e compreender o 
significado das coisas. E educação é sim, na minha concepção, um processo libertário que 
possibilita as pessoas se tornarem cidadãos. Então, se de um lado o gestor tem uma série de 
funções (pessoas, recursos, metas, política, valores, crenças, poder etc), por outro lado, é 
fundamental que ele compreenda o contexto ao qual está insderido e perceba que impacto que o 
produto de sua empresa gera aos clientes.  

Para mim, a distinção entre os termos (negócio/educação - cliente/aluno) pode ser secundária, 
desde que se entenda a razão e o signficado da educação. E como já exposto, ela é uma meio 
que permite nos tornar gente, cidadão. Então,é essa a compreensão que devemos ter como 
gestor, mas acima de tudo gestor educacional. Ter consciência da importância da educação para 
as pessoas e saber como pode fazer diferença para elas.  

Se cobrado, a quem pode pagar, se subsidiado a quem não pode, a relevância está no processo 
de aprendizagem e na maneira como as pessoas são convidadas a participar para 
perceberem que existem outras opção de pensar, criticar e se posicionar.  

O papel do gestor é fundamental, pois, ele tem poder. O poder, inclusive, de fazer diferença na 
vida das pessoas. 

MP 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: F 

Data de publicação: 27 de 
Abril de 2009 19:06 
Status: Publicado 

 

Gostaria de ressaltar mais uma coisinha: 

Entendo como fundamental no meu papel de gestora estimular um ambiente em que as práticas 
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de cidadania sejam exercidas. Dentro e fora da organização. 

A cidadania organizacional deve ser desejada e buscada por nós, já que é o ambiente mais 
profícuo para todos crescermos, por ampliarmos todos nosso entendimento do papel que 
exercemos numa dimensão mais abrangente.  

Mas não devemos igualmente esquecer de nossa participação na sociedade, numa noção mais 
ampla de cidadania, que vai para além de nosso trabalho. Aqui também podemos ser exemplos 
na identificação de causas que nos são caras; na participação ativa na sociedade 
compreendendo o que se passa em nosso bairro, cidade, estado, país; propondo soluções e nos 
manifestando para conseguirmos que ideais sejam atingidos; e discutindo com 
nossos colaboradores e alunos como nossa participação pode influenciar positivamente o destino 
de uma determinada situação.  

Colocarei uma experiência sobre isso na Galeria.  

Abraços a todos. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: F 

Data de publicação: 27 de 
Abril de 2009 19:07 
Status: Publicado 

 

Errei, quis dizer no Relato de Experiências... 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: SS 

Data de publicação: 27 de 
Abril de 2009 20:10 
Status: Publicado 

 

Caros, boa noite!  

O Fórum está muito rico e gostaria de contribuir com uma visão que identifiquei ao longo da 
minha trajetória como Gestor em diversas circunstâncias, especialmente durante o rico período 
da minha movimentação gerencial.  

Hoje identifico a necessidade de se construir um modelo de Gestão Educativa, onde o Gestor 
assume a responsabilidade de garantir que o ambiente organizacional seja propício ao 
desenvolvimento das pessoas, sejam elas colaboradores, clientes, acionistas, fornecedores, etc. 
A Gestão Educativa, deve ser uma proposta que articule os fins e os meios do processo de 
Gestão, para criar oportunidades de vivência educacional, que possibilite geração de valor para 
todas as partes envolvidas, levando em consideração a visão do homem, da instituição, do 
mundo e do conhecimento.  

As referências para a implantação do modelo de Gestão Educativa surgem a partir dos quatro 
pilares da Educação da UNESCO: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e 
aprender a conhecer. Cabe ao Gestor criar e cuidar para que o ambiente institucional possibilite a 
realização das quatro aprendizagens.  

Em 2005 acompanhei a implementação de um Projeto denominado “40 Valores”, desenvolvido 
pelo Search Institute ( http://www.search-institute.org/ ) , onde foram identificados 40 valores que 
os jovens de uma determinada comunidade consideram importantes e que serviriam de referência 
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para a implementação de projetos e ações, tendo os jovens da comunidade como público-alvo. 
Desta forma acredito que para implementarmos o modelo de Gestão Educativa, teríamos de 
trabalhar com os valores e conhecimentos que na abordagem sociocultural de Paulo Freire, são 
os mediadores de dois sujeitos: Educador e o Educando, no nosso caso, Gestor e Colaborador, 
Gestor e Fornecedor, Gestor e Cliente, etc.  

Ainda fazendo referência a abordagem sociocultural de Paulo Freire, o dialogo deve ser o 
instrumento fundamental do processo educativo, possibilitando o educador e o educando 
tornando-se sujeitos do processo e crescendo juntos e realizando uma verdadeira Gestão 
Educativa.  

 forte abraço; 

SS 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: JO  

Data de publicação: 12 de 
Maio de 2009 21:11 
Status: Publicado 

 

Oi Lucila, mais uma contribuição minha que não foi.. não sei o que ocorreu, falha da pecinha rs..  
Segue novamente.. 

=============================== 

Olá colegas. 

Trago duas inquietações para nossa reflexão. 

1 - De que forma o Gestor deve preparar-se para aliar foco estrátégico em negócios, sem 
esquecer-se e dar conta das questões pedagógicas relevantes? 

2 - No universo educacional, bem como nas empresas, um grande problema encontrado 
atualmente é o acumulo de trabalho, sobrecarga as quais os colaboradores são submetidos. 
Muitos são os fatores que contribuem para tal. De que forma devemos auxiliar as equipes, para 
que apresentem atitudes educadoras frente aos alunos e principalmente, entre a própria equipe, 
afinal, todos os setores fazem parte deste universo educacional e portanto, devem servir também 
a educação? 

Abraços 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: O Papel do Gestor 
Mensagem: RE: O Papel do Gestor 
Autor: L 

Data de publicação: 23 de 
Maio de 2009 16:31 
Status: Publicado 

 

Oi JO e todos, fiquei com saudades,vim dar uma olhada no espaço e encontrei a sua indagação. 
Eu acredito que o essencial é que possamos conversar sobre essas questões e que tenha 
"institucionalmente" um espaço para alinharmos um trabalho que nos coloque de frente com 
esses desafios. Abração 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Fórum “Função da Educação” 
 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: Função da Educação 
Autor: LUCILA SCIOTTI  

Data de publicação: 26 de 
Março de 2009 16:09 
Status: Publicado 

 

Quais referências você considera fundamentais para pensar a Educação hoje? 
 

   Responder Cotação Marcar como Não lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: P  

Data de publicação: 22 de 
Abril de 2009 11:24 
Status: Publicado 

 

Ola Pessoal, tudo bem? 

Pensar a Educação hoje é pensar na sociedade amanhã e na Escola que queremos. 
Essa mesma Escola deve prover os indivíduos "não só, nem principalmente, de 
conhecimentos, idéias, habilidades e capacidades formais, mas também, de 
disposições, atitudes, interesses e pautas de comportamento". É no universo da 
escola que o educando vivencia situações diversificadas que favorecem o 
aprendizado. E neste contexto, na minha opinião, o foco deve estar em:  

 Reformular a estrutura tradicional vigente. Faz-se necessário o desafio 
de um novo olhar, de uma nova forma de fazer! 
   

 Trabalhar por competência e projetos de trabalhos. A partir do ensino 
contextualizado, levar a escola ao desenvolvimento de conteúdos e questões 
que perpassam o seu cotidiano - mundo real. É dar sentido a vida, ter foco 
do aluno e não foco no aluno. 

 Planejar o currículo que tal forma que os seus conteúdos e suas 
metodologias possibilitem a aprendizagem de modo que as suas escolhas, 
organização e experiências aconteçam fazendo conexões com a realidade, 
porém, coletivamente elaborado.  

 Ter uma maior ênfase no processo contínuo de formação profissional. 
A escola será para os professores um local de aprendizado constante ao 
valorizar e articular o trabalho e crescimento individual e coletivo. 

 Uma escola que tenha uma educação de qualidade. Seu currículo deve ser 
intencional, seus professores comprometidos com a proposta pedagógica da 
mesma. 

 Os conteúdos devem ser trabalhados para que o aluno evolua em sua 
formação, com questões sociais e de cidadania de acordo com os 
objetivos propostos no contexto da comunidade onde está inserido. 

 Uma efetiva participação dos alunos e de toda comunidade escolar no 
cumprimento da missão proposta na formação de uma sociedade mais 
justa e fraterna. 
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 Bom, por hoje é só. 

Boa participação a todos. 

Abraços, 
P 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: D  

Data de publicação: 22 de 
Abril de 2009 16:31 
Status: Publicado 

 

Como primeira referência fundamental, destaco aqui o entusiasmo de Paulo Freire, em sua 
entrevista, de tal forma que se mantermos este foco, nos permitiremos pensar a educação que 
queremos em breve. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: LUCILA SCIOTTI  

Data de publicação: 24 de 
Abril de 2009 13:10 
Status: Publicado 

 

Gosto bastante da idéia que encontrei no livro de Ladislau Dowbor (que vocês receberam ontem), 
de que a educação não é uma área em si, mas um processo permanente de construção de 
pontes entre o mundo da escola e o universo que nos cerca. Isto lhe dá uma condição dinâmica, 
extra-muros, e de conexão permanente com o presente - assim como com o futuro, que o 
presente já delineia. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: T 

Data de publicação: 26 de 
Abril de 2009 19:24 
Status: Publicado 

 

Ontem fui ver a exposição do brasileiro Vik Muniz, e fiquei facinada com a sua trajetória de vida, o 
seu protagonismo e liberdade para criar com diferentes materiais e de diferentes maneiras.  

A experiência da exposição e os textos desta 2o semana me fizeram pensar em como a Educação 
pode ajudar as pessoas a liberararem seus talentos,  se encantarem com a vida e com o mundo.  

Para pensar Educação na minha rápida reflexão precisamos ter como referência uma visão 
de mundo que enfatize a interdependência e a interligação entre as ações, os fatos. Considerar o 
índividuo, como um ser inacabado, como propõe Paulo Freire, protagonista, livre e com uma 
infinidades de talentos que podem ser relevados. Considerar as organizações e instituições 
sistemas vivos que aprendem, se relacionam e evoluem. Lembrar que aprendemos por meio de 
experiências significativas, que integram emoção, razão, intuição e prática. Aprendemos e criamos 
com diálogos significativos. Aprendemos perguntando. 

Me encanta o trabalho da Team Academy uma escola de negócios na Finlândia que não tem aula, 
nem sala de aula, nem professores. Os estudantes no primeiro dia de "aula" formam times 
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e abrem uma empresa. Cada time tem um mentor e eles realizam rodas de diálogos para discutir 
as dificuldades que enfrentaram, os sucessos que conquistaram e também compartilharem as 
reflexões que fizeram sobre os livros que os mentores indicaram. Esta escola foi criada com base 
nas 5 disciplinas de Peter Senge e este modelo já se espalhou pela França, Espanha e Inglaterra.  

Também acho incrível a experiência da escola da Ponte que Rubem Alves nos descreveu como a 
escola que sempre sonhou sem que pudesse imaginar que pudesse existir.  

Compartilho uma frase de Vik Muniz: "O cérebro não colhe idéias no canteiro do ócio. É sobretudo 
pela interação com o material, pelo trabalho, pelo esforço e, em última instância, pelo fracasso, 
que nós nutrimos nosso banco de idéias."

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: T 

Data de publicação: 26 de 
Abril de 2009 19:31 
Status: Publicado 

 

Recomendo o vídeo de Ken Robison - Do schools kill creativity? 

http://www.ted.com/index.php/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: I 

Data de publicação: 26 de 
Abril de 2009 21:48 
Status: Publicado 

 

Boa noite! (sempre me esqueço, hoje lembrei. Isto porque quando começo a ler as colocações 
me sinto conversando com vcs, aí já estou no meio da conversa...) 

No fórum papel do gestor, faço a mesma referência que a Lucila faz aqui do Dowbor, por uma 
questão de PO (pecinha que opera o computado rsrsrs) não foi o final da minha reflexão que é a 
travessia “das pontes” que o gestor precisa fazer. Mas vou continuar no raciocínio da ponte que 
une escola e vida tema tão bem traduzido pelo Freire. Vejo a educação como uma atividade 
humana de produção (a produção aqui se refere ao processo de criação intrínseco à educação) 
na qual os homens (vou dar tratamento de homens a nós da comunidade educacional) produzem 
colaborando de uma determinada maneira e trocando entre si as suas atividades. Para produzir, 
entram em ligações (relações sociais determinadas histórica e dialeticamente) uns com os outros 
agindo sobre a natureza exterior e a modificando, neste processo ele modifica a sua própria 
natureza (sujeito inacabado da sua própria história) e desenvolve as faculdades que nele estão 
adormecidas (formação da consciência ética e critica). Para mim a Educação é um processo que 
liga o homem à natureza, ao mundo econômico, político, social, com valores, sonhos, amores, 
alegrias, tristezas, necessidades, etc e a outros homens, e, é nesta relação com outros homens 
que ele (homem) se encontra com a sua própria natureza, num processo colaborativo e de 
interação social. Assim a escola (local físico da educação) deve ser um espaço de vivência com 
os colegas, com os professores e com os outros, onde o aluno aprende a viver com, a trabalhar 
com, a dialogar com, a construir com, a produzir-construir conhecimento, a fazer pesquisa e 
ciência, a sonhar e trabalhar junto com a sua comunidade de forma significante para a construção 
de um mundo mais humano, mais justo, mais equanime. 

Beijos (lembrei tb). 
 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 

Data de publicação: 27 de 
Abril de 2009 15:34 

javascript:replyInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11373_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_177892_1');�
javascript:quoteInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11373_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_177892_1');�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11373_1&nav=discussion_board&nav=discussion_board&action=collect_forward&origRequestId=73244E80777A0AD2445EE4D68EAC4B8A.root_1259694991291&conf_id=_4180_1&message_id=_170730_1&formCBs=_170730_1&formCBs=_176951_1&formCBs=_177073_1&formCBs=_177543_1&formCBs=_177892_1&formCBs=_177896_1&formCBs=_182475_1&formCBs=_177941_1&formCBs=_178352_1&formCBs=_178431_1&formCBs=_178438_1&formCBs=_178592_1&formCBs=_178631_1&formCBs=_178639_1&formCBs=_178658_1&formCBs=_178949_1&formCBs=_178976_1&formCBs=_178965_1&formCBs=_179011_1&formCBs=_179180_1&formCBs=_182477_1&formCBs=_182478_1&formCBs=_179763_1&formCBs=_179770_1&formCBs=_179856_1&formCBs=_181932_1&formCBs=_182479_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11373_1&nav=discussion_board&nav=discussion_board&action=collect_forward&origRequestId=73244E80777A0AD2445EE4D68EAC4B8A.root_1259694991291&conf_id=_4180_1&message_id=_170730_1&formCBs=_170730_1&formCBs=_176951_1&formCBs=_177073_1&formCBs=_177543_1&formCBs=_177892_1&formCBs=_177896_1&formCBs=_182475_1&formCBs=_177941_1&formCBs=_178352_1&formCBs=_178431_1&formCBs=_178438_1&formCBs=_178592_1&formCBs=_178631_1&formCBs=_178639_1&formCBs=_178658_1&formCBs=_178949_1&formCBs=_178976_1&formCBs=_178965_1&formCBs=_179011_1&formCBs=_179180_1&formCBs=_182477_1&formCBs=_182478_1&formCBs=_179763_1&formCBs=_179770_1&formCBs=_179856_1&formCBs=_181932_1&formCBs=_182479_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11373_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&message_id=_177896_1�
http://www.ted.com/index.php/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html�
javascript:replyInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11373_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_177896_1');�
javascript:quoteInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11373_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&inWindow=true&message_id=_177896_1');�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11373_1&nav=discussion_board&nav=discussion_board&action=collect_forward&origRequestId=73244E80777A0AD2445EE4D68EAC4B8A.root_1259694991291&conf_id=_4180_1&message_id=_170730_1&formCBs=_170730_1&formCBs=_176951_1&formCBs=_177073_1&formCBs=_177543_1&formCBs=_177892_1&formCBs=_177896_1&formCBs=_182475_1&formCBs=_177941_1&formCBs=_178352_1&formCBs=_178431_1&formCBs=_178438_1&formCBs=_178592_1&formCBs=_178631_1&formCBs=_178639_1&formCBs=_178658_1&formCBs=_178949_1&formCBs=_178976_1&formCBs=_178965_1&formCBs=_179011_1&formCBs=_179180_1&formCBs=_182477_1&formCBs=_182478_1&formCBs=_179763_1&formCBs=_179770_1&formCBs=_179856_1&formCBs=_181932_1&formCBs=_182479_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11373_1&nav=discussion_board&nav=discussion_board&action=collect_forward&origRequestId=73244E80777A0AD2445EE4D68EAC4B8A.root_1259694991291&conf_id=_4180_1&message_id=_170730_1&formCBs=_170730_1&formCBs=_176951_1&formCBs=_177073_1&formCBs=_177543_1&formCBs=_177892_1&formCBs=_177896_1&formCBs=_182475_1&formCBs=_177941_1&formCBs=_178352_1&formCBs=_178431_1&formCBs=_178438_1&formCBs=_178592_1&formCBs=_178631_1&formCBs=_178639_1&formCBs=_178658_1&formCBs=_178949_1&formCBs=_178976_1&formCBs=_178965_1&formCBs=_179011_1&formCBs=_179180_1&formCBs=_182477_1&formCBs=_182478_1&formCBs=_179763_1&formCBs=_179770_1&formCBs=_179856_1&formCBs=_181932_1&formCBs=_182479_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11373_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&message_id=_177941_1�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11373_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board&message_id=_178352_1�


38 
 

Autor: A Status: Publicado 
 

Oi, Pessoal, 

Acredito que temos muitos aspectos importantes para pensarmos sobre a Educação de hoje: 
investimentos nos espaços educacionais, investimentos nas pessoas envolvidas nos processos 
de aprendizagem, a questão da tecnologia, a questão da empregabilidade, o redesenho dos 
currículos e itinerários, além de muitos outros pontos... 

Entretanto, analisando a realidade governamental e empresarial no Brasil, vejo a urgência na 
Educação da abordagem sobre a ética e sobre os valores pertinentes à cidadania. A criança e o 
jovem brasileiro precisam já de referências sérias e exemplares para construirmos um estado 
democrático verdadeiro. A sala de aula deve ser o ambiente apropriado para este incremento. 

Assim, haverá espaço para o desenvolvimento de nossos estudantes, transformando-os em 
agentes livres e autônomos em nossa sociedade. Estes jovens podem transformar nosso país, no 
médio e longo prazo, posicionando a Educação em nossa caixa de prioridades nº 01, 
promovendo e/ou cobrando as reformas necessárias e terminando de vez com a relativização das 
questões éticas e sociais. 

Abraços! 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: V 

Data de publicação: 27 de 
Abril de 2009 19:37 
Status: Publicado 

 

Lembro‐me  dos  Professores  Cordão  e  Francisco  de  Moraes  conceituando  competência,  eles  diziam: 
“Competência  é  a  capacidade  de  articular  conhecimentos,  habilidades  e  valores  para  a  resolução  dos 
nossos  problemas  cotidianos”.  Creio  que  aqui  temos  elementos  que  podem  nortear  o  processo  de 
formação das pessoas. 

Realmente  a educação é útil quando  as pessoas  se  tornam efetivamente  capazes de  fazer uma  análise 
crítica de uma  situação e por meio dos  seus  conhecimentos e experiências  tomarem decisões para dar 
soluções para as questões do dia a dia. 

É interessante que a crítica é um fator para construir algo e não só para destruir. Há alguns momentos que 
os questionamentos destrutivos têm o seu papel, porém há necessidade dar uma  alternativa para aquilo 
que foi questionado.  

Uma  forma  de  exercitar  a  crítica  é  praticar  o  pensamento  dialético  conforme  conceituado  por  Georg 
Wilhelm  Hegel  (1770‐1831),  com  a  tese,  a  síntese  a  antítese(  fonte: 
http://www.algosobre.com.br/sociofilosofia/dialetica.html  ).  De  certa  forma  é  tomar  um  conceito, 
questionar este conceito e depois questionar o questionamento.  

A competência tem de certa  forma contempla três elementos: conhecimentos, habilidades e atitudes. O 
maior papel do educador é fomentar a atitude dos seus alunos. É pertinente mostrar que as pessoas são 
livres nos seus pensamentos, e é  importante salientar que as pessoas podem ser “podem ser pontos de 
interrogação ambulantes” e todos os questionamentos e raciocínios podem apontar soluções para a sua 
vida. 

O conceito de aprender a aprender  ,que é disseminando no Senac, é algo  fundamental para a  formação 
das  pessoas.  Sempre  temos  escolhas  e  decisões  para  serem  tomadas  em  nosso  cotidiano. Há  decisões 
tomadas  em  situações  controláveis  e  previsíveis, mas  em muitas  vezes  nos  deparamos  com  situações 
inusitadas  e  incontroláveis  e  neste  caso  não  há  receitas  prontas  e  será  necessário  fazer  uma  solução 
específica para tal contexto. O aprender a aprender pode transformar as pessoas  que são livres nos seus 
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pensamentos em realizadores.  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: MB 

Data de publicação: 27 de 
Abril de 2009 20:08 
Status: Publicado 

 

Olá, 

como referência concordo com a  observação da Lucila sobre o autor Dowbor "de que  a 
educação não é uma área em si, mas um processo permanente de construção de pontes entre o 
mundo da escola e o universo que nos cerca". É muito importante que " Ivo viu a uva" e "que 
graças ao seu método de alfabetização(Paulo Freire), eles aprenderam que a uva que o Ivo viu e 
não comprou é cara porque o país não dispõe de política agrícola adequada e nem permite que 
todos tenham acesso à alimentação básica". Frei Betto. 

Na convivência com os Jovens Aprendizes, nas discussões, na  aprendizagem  das 
Leis Trabalhistas, que muitas vezes deixam de ser cumpridas, entendemos muito bem este 
posicionamento, de que a educação não é uma área fechada, técnica. Com a formação de um 
Técnico em Enfermagem quando a lavagem das mãos é tão importante quanto ao conhecimento 
de músculos, veias, pressão, etc., evitaria milhares de mortes.Na formação de um Técnico em 
Contabilidade quando o Azinho e o Azão de um razão segue correlato a Ética, a valores, 
a transparência dos dados . Nossa responsabilidade enquanto educadores na construção de 
idéias e valores que possam alterar, melhorar o universo fora dos muros das nossas escolas é 
muito relevante e " exige a convicção de que a mudança é possível". 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: R 

Data de publicação: 28 de 
Abril de 2009 12:56 
Data da última modificação: 
13 de Maio de 2009 18:27 
Status: Publicado 

 

A MB menciona a ética, uma das premissas apontadas por Paulo Freire para a formação de 
cidadãos. Preocupa-me a falta dela quando observo as relações humanas de uma forma geral 
(preconceitos, falta de transparência, de verdade, de respeito ao próximo etc). Assim, entendo 
que a Educação deva ser o meio pelo qual os valores de ética e moral devam estar 
constantemente presentes. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: M 

Data de publicação: 28 de 
Abril de 2009 15:43 
Status: Publicado 

 

Olá Pessoal.... 

Ao encontro da metáfora proposta " Construir pontes para os universos que nos cercam" gostaria 
de pretender ir um pouco além, uma vez que sendo a Educação uma ferramenta para 
"construção" necessariamente implica em "desconstruir" as barreiras que, ao longo de nossas 
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vidas, estabelecemos e que de certa forma turvam nossa visão do futuro. 

É sim, ponte, mas que somente pode ser construida de forma individual, com a apropriação das 
ferramentas que a educação fornece e cuja competência e destreza, para o uso, é diferente a 
cada indivíduo. 

Quando penso nos processos educacionais, me incomoda tentar imaginar como prover igualdade 
entre as pessoas.  

Imagino que vale a máxima de que para prover igualdade, temos que tratar de forma desigual os 
que são desiguais. Somente assim a Escola pode buscar o reequilibrio social, promover o 
desenvolvimento conjunto e assim, minimizar as  desigualdades. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: E  

Data de publicação: 28 de 
Abril de 2009 17:17 
Status: Publicado 

 

Olá, boa tarde! 

Sempre com a sensação de que estou atrasada... chegando tarde... não sou disciplinada para as 
aulas virtuais... sorry. Tudo é muito rico, instigador... 

Fiquei pensando nos quatro pilares da educação propostos, tratados pela nossa formação "em 
serviço", o PDE. Muito do que li das colocações de vocês tem a ver com o aprender a ser, 
aprender a conviver, aprender a fazer e o aprender a conhecer. As propostas da ONU para a 
educação neste século XXI lá de 1.996... 

Estamos falando de auto conhecimento, de relacionamento, da construção das competências 
individuais e coletivas e até de um mundo melhor além dos conhecimentos formais, científicos 
necessários as diferentes funções, atuações... 

Então educação é transformação movida a sonho. De transformar o mundo, de faze-lo mais ético, 
mais consistente, verdadeiro, justo... Sonho que mobiliza, impulsionado pela paixão, a energia 
que nos torna capaz de realizações. 

Um beijo.  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: JD 

Data de publicação: 29 de 
Abril de 2009 15:55 
Status: Publicado 

 

Para mim, a função da escola é formar as pessoas criticamente para os desafios que o mundo 
requer e, mais especificamente no caso do ensino técnico profissionalizante, podemos incluir 
os desafios para o mundo do trabalho. A escola deve deixar de ser tão pragmática e tem que 
abrir espaço para discutir os valores universais e os problemas sociais da nossa época. 

 De acordo com a proposta de pedagogia libertadora de Freire e os conceitos e as teorias 
decorrentes dessa relação ensino–aprendizagem, fundamentalmente o educador deve ter muito 
claro de que há um “medo da liberdade” implícito (ou não), subjacente no oprimido a quem se 
pretende educar. O “perigo da conscientização” de um educando, conseqüentemente, é o risco 
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que pode oferecer ao sistema, por vezes tão alienador e produtor de massas, de pessoas 
executoras, não-pensantes, não-reflexivas, “tarefeiras”. Ao contrário, o entendimento possibilita 
ao indivíduo uma visão real da sua afirmação como sujeito inserido e participante de um processo 
histórico, evitando fantasias e visões equivocadas de si e dos fatos ao seu redor. 

 A pedagogia crítica, contrária à bancária deixa clara a idéia de que a educação jamais será 
neutra, contrário a isto, é um ato intencional e político, que pode ser utilizado para diferentes 
funções. A nossa responsabilidade é para que façamos o melhor uso das informações e dos 
recursos pedagógicos na formação de nossos alunos. 

 Interessante quando Freire resgata a questão do “sujeito da própria história”, que é um conceito 
marxista, numa tentativa de dar conta da dialética do homem que vivencia e ao mesmo tempo, é 
produtor da história. Faz-se necessário, então, dar a esse sujeito, subsídios para que ele tenha 
consciência crítica e política e que perceba que as coisas não estão prontas, pensando assim, o 
homem é um ser inacabado, um constante vir a ser... 

 Já Dowbor nos convida a “por os pés no chão”! O mundo está muito acelerado e não estamos 
conseguindo perceber o desequilíbrio que a nossa espécie está causando a ela mesma e ao 
planeta. Propõe então o resgate da qualidade de vida das pessoas, a decência e a democracia. 
Outra questão é a desigualdade social, não somente como um processo econômico, como 
também da vergonhosa necessidade de estruturar forçar políticas que permitem a uma minoria, a 
apropriação maior do produto social. Então, encontrar formas de reequilíbrio social também é 
função da escola. 

 Castells atenta para a defasagem entre o excesso de desenvolvimento tecnológico e o 
subdesenvolvimento social. Pra mim fica a pergunta: para que serve então a evolução e o 
desenvolvimento tecnológico se não somos capazes de propagar o bem-estar e a solidariedade 
para a humanidade? 

 Das contribuições do Senge destaco a idéia da “escola que aprende”. Faço uma releitura como 
uma “extensão da escola”, ou seja, além de desafiar constantemente os seus conhecimentos e 
deixar de dogmatizar os saberes, também envolver demais atores sociais, tais como os pais, os 
professores, os administradores, os empresários, os sindicalistas, entre outros propostos pelo 
teórico. Tem ainda aquela velha história de tentarmos ensinar o que é pertinente, o que tem 
finalidade prática na vida das pessoas... 

 Por fim, a função da escola também é a de propagar a ética da responsabilidade do outro, tal 
qual proposto por Dussel, como recurso extremo de salvar a humanidade do perigo da extinção...  
nossos desafios! 

 Desculpem! Empolguei-me com as leituras propostas e acabei estendendo a reflexão... 

 Abraços, 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Creio que a ausência de uma comunicação eficiente entre o saber teórico em que se especializou o educador 
e aquilo que o educando almeja conhecer e que espera ser útil neste mundo veloz e globalizado é que reside 
os maiores fracassos da prática educacional. 
Compete aos educadores trabalhar as expectativas dos alunos e também levá-los a exercerem sua autonomia 
reflexiva e criativa e assim, cumprir com o compromisso de educar para a cidadania. 
Todo ser busca e aprende a ser autônomo e só é autônomo, quando sabe pensar e aprende a aprender e isso 
coloca novas expectativas sobre as escolas, ou seja, precisamos ainda na educação renovar práticas e 
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concepções, abrir as janelas para o mundo atual com novas idéias e de uma forma científica e sem 
preconceitos. 
É a troca do paradigma – “penso, logo existo...” pelo “existo e sinto, logo penso!” 
É navegar rumo ao futuro que deverá ser construído por uma Educação de Qualidade, pois já não cabe 
treinar massas, mas sim, formar pessoas livres para o exercício da criação de idéias, culturas e novos 
valores. 
Abraço 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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JD, foi deliciosa a leitura da sua "empolgação". Você fez uma leitura própria dos conceitos, numa 
costura muito bacana! 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Minhas referências ao pensar educação estão, em sua maioria, fora desta área de atuação. No 
meu entender a construção do meu conhecimento sobre os objetivos, necessidades, urgências e 
pertinência da educação necessitam de saberes anteriores, que norteiam a nossa existência e 
não necessariamente, o nosso fazer de educador. 
 
Neste sentido gosto de conhecer filosofia, política e economia para entender o que somos e 
porque somos. Gostemos ou não somos positivistas, capitalistas e individualistas até quando 
sonhamos, está na natureza humana desde quando éramos apenas DNA nadando nas fossas 
quentes, imagem que os neo-darwinistas adoram usar. 
 
Lentamente aprendendo sobre essas bases científicas, consigo compreender melhor nossos 
desafios e os dilemas de nossa civilização. Dado os problemas de nosso tempo, percebo que 
nossa melhor atuação está sempre nas brechas que nosso sistema, injusto e imperfeito, deixa 
florecer. Do contrário somos reféns de nossa própria história. 
 
Vi o vídeo, li o texto e gostei bastante da critica ao fatalismo que o Paulo Freire faz, contudo 
temos que ser atentos às palavras por ele mesmo proferidas e manter-nos cautelosos, para não 
cair na ingenuidade de acreditar que qualquer sonho possa se tornar realidade. Mais uma vez 
repito, nossos sistema social (capitalista/positivista/individualista) é economicamente razoável e 
socialmente horrível, sonhar o absurdo não vai ajudar a melhorar o pouco que conseguimos 
construir enquanto civilização. Nossa raça só conseguiu produzir isso em todos os seus anos de 
existência. 
 
Também gosto muito do Peter Senge. Li há alguns anos a quinta disciplina e gostei muito do 
conteúdo. Nunca fiz relação direta com a educação (li com vistas de gestor) e gostei muito da 
proposta da união conceitual entre ele e Freire. 
 
Citando algumas referências (autores) que eu gosto: 
 
. Para entender o trabalho: Ricardo Antunes é um excelente teórico e Harry Braverman um 
consciente crítico. Vale conhecer a critica de Jean Lojkine também. 
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. Para minha compreensão da Educação Profissional: Celso Ferreti, Gaudência Frigotto e 
especialmente Acácia Kuenzer, que não gosta da atuação do Senac, mas esse é só um detalhe. 
. Para um entendimento mais completo da educação: Demerval Saviani e José Tamarit fazem o 
meu gosto. Batem forte em nossa atuação e mantém um pé na crítica política e social. 
. Para entender como o sistema S se formou e um tanto de nosso passado: Waldir Picheli e sua 
explicação sobre o IDORT (gostemos ou não, saímos dai e parte da nossa atuação está presa 
neste passado). Uma crítica forte à nossa maneira de ensinar (em 1982) é da Agueda Uhle, está 
fora do nosso tempo atual mas é bacana de ler, para poder discordar. 
. Economia: Gosto de ler o Bresser Pereira porque odeio o sistema econômico que ele ajudou a 
consolidar no Brasil, refina minha crítica social 
. Filosofia: Gosto de tudo que já li, especialmente Sócrates, Platão e Aristóteles. Falando nisso, 
seriam alguns de nossos docentes os sofistas do passado? Sempre me pego pensando em como 
os nossos professores exercem o seu ofício nos dias de hoje. 
 
P.S. Aprendi hoje a postar, sempre salvava a mensagem ao invés de enviar. Ô dó. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Oi, JA! 

Você toca num ponto realmente muito importante: a cautela para não se deixar levar por 
idealismo/romantismo/ingenuidade de acreditar que qualquer sonho é possível. Por isso é 
fundamental a noção de sonho possível, de espaço possível de atuação. Na maioria das vezes 
encontramos obstáculos para fazer as coisas como queremos, sejam eles materiais, políticos ou 
de outras inúmeras possíveis ordens. 

Mas sonhar uma mudança também é parte daquilo que nos move para buscar alguma 
transformação, uma evolução. Na teoria é "fácil" e empolgante, mas na prática... bem, na prática 
temos de ser realistas, e muitas vezes o espaço possível que temos parece muito menor do que o 
espaço que gostaríamos de ter. Então, nem sempre conseguimos fazer alguma ação 
verdadeiramente transformadora, não é mesmo? Comumente repetimos os velhos modelos... 

Pessoalmente, o que acho mais importante é a vonatde interior de achar os espaços possíveis e 
de fazer o possível. Acredito na possibilidade de muitos espaços possíveis se "esbarrarem", se 
ampliando mutuamente.E assim seguir em busca de um projeto de vida que tenha sentido. 

Muito bom você tocar nesse ponto, porque o pé no chão não pode faltar nunca. Mas a 
possibilidade de transformação pode estar presente (ou latente) em muitas pequenas ações.  

Eu gostei muito quando descobri a convergência de Senge com Freire. Senge está no meio das 
grandes corporações, com um discurso diferente, propondo que elas mudem, ou melhor, que 
seus dirigentes pensem sistemicamente, que se responsabilizem pelos impactos que suas 
empresas geram, que se co-responsabilizem pelo mundo. É um sonho. Eu achei muito bacana 
quando ele escreveu (está no texto dele disponível em Documentos), relatando as importâncias 
que via na pedagogia crítica de Freire: se isso é ser revolucionário, então que sejamos.  

Acho que no fundo também estamos todos impregnados de uma cultura que considera o sonho, 
as igualdades, a denúncia da injustiça, uma "subversão". Quando isso é apenas e tão somente a 
vontade de que todos os seres humanos sejam tratados como iguais.  

 E nós, administradores, arquitetos, engenheiros, comunicadores, sociólogos, psicólogos e outras 
formações que não lembro agora deste grupo, estamos aqui podendo pensar sobre essas 
questões, levando tudo isso de alguma forma para o nosso cotidiano. 
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Olá a todos! 
Um pouco atrasadinha devido a intensa e curta semana anterior.. RS 
A cada semana, a cada foco de discussão, percebo o quão infinitos são esses fóruns... Cada colega  traz uma 
contribuição, o que poderia gerar vários fóruns dos fóruns...  
Quando penso na função da educação, uma série de questões me veem à cabeça como: O que significa 
"preparar para a vida" e "preparar para o mercado de trabalho?" O que a Escola significa para as pessoas? 
Qual o rumo do crescimento do número de escolas e  profissionalizações cada vez mais especializadas? 
Onde a formação humana se enquadra nessa realidade, ou seja, quais os valores humanos que as escolas 
desenvolvem atualmente? Até que ponto as escolas, reféns do capitalismo, tem como referência a concepção 
de mercado, no qual seu papel se restrinja  a formar cada vez mais pessoas que sabem-fazer e fazer o mais 
rápido possível, pois somente assim a geração de lucro será maior em um mercado cada vez mais 
competitivo? 
Não tenho a pretensão de discutir o capitalismo, mas sim, o papel da escola  no contexto atual do mundo. E 
nesse contexto, acredito que um dos grandes desafios da educação se encontra na formação dos valores 
humanos, considerando o indivíduo, como um ser inacabado, como propõe Paulo Freire, protagonista, livre 
e com uma infinidades de talentos que podem ser revelados, “sujeito da própria história”, fazendo com que a 
escola signifique  para as pessoas um espaço de troca e construção coletiva, pois só dessa forma, o aluno se 
perceberá como um protagonista e não apenas um “depósito” de informações e conhecimentos. Para isso, 
entendo a importância da escola de conhecer e respeitar verdadeiramente as diferenças e os históricos 
individuais de cada aluno, de forma que estes tragam contribuições para a construção da aprendizagem 
coletiva.  
Complementando, destaco um trecho de “Gaiolas e asas” de Rubem Alves, que diz “...Escolas que são 
gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do vôo. Pássaros engaiolados são pássaros sob 
controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-las para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 
dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o vôo. Escolas que são asas não amam 
pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em vôo. Existem para dar aos pássaros coragem para 
voar. Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos pássaros. O vôo não pode 
ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 
Fazendo um paralelo entre os trechos dos textos de Dowbor  “....O grande desafio da educação é o de 
mobilizar as suas forças para reconstruir uma convergência entre o potencial tecnológico e os interesses 
humanos...”, e Freire “...O futuro não nos faz. Nós é que nos refazemos na luta para fazê-lo...”, percebo uma 
necessidade da escola se desconstruir constantemente, para assim, poder contribuir na construção de um 
futuro possível, para que ela deixe de ser “uma gaiola e possa encorajar o vôo”. 
Para essa desconstrução e construção se faz necessário que a escola tenha sempre como base a ética 
educacional, que menciona Freire, que “exige competências que trazem em sua essência qualidades como 
criticidade, respeito, aceitação do novo, bom senso, humildade, tolerância, rigorosidade, curiosidade, 
alegria, esperança, comprometimento, generosidade, amorosidade, escuta, autoridade, liberdade, 
simplicidade, bem-querer e diálogo.” A partir disso, voltamos novamente a discussão sobre o papel do 
gestor enquanto responsável no processo de se apropriar e disseminar essa ética educacional. 
Tentarei ser mais disciplinada nessa semana...rs 
Beijos a todos 
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 JA e Lucila... 
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 Pego carona na conversa de vocês sobre o real, o ideal, o possível... 

 Sou meio pé no chão – por conta da marca de nascimento – mas, felizmente depois dos 1/3 
vividos, aprendi a “sair do chão”... por graça do ascendente...   

É comum pensarmos, querermos grandes coisas, grandes conquistas. Afinal a Summerhill, a 
Team Academy, a Escola da Ponte... todas elas diferenciadas, quando chegaram ao nosso 
conhecimento estavam consolidadas. Não participamos do projeto inicial. 

Tenho convicção de que muita coisa boa está sendo feita agora, neste momento, em longínquas 
salas de aula por este país continental afora. Quantas professoras e professores guerreiros 
atuando em inúmeros projetos de alfabetização aparecem, vez por outra, na mídia. Em princípio 
pode parecer pouco, pequeno perto do universo. Estas ações fazem diferença na vida das 
pessoas e cria-se um círculo saudável de transformações. Quantos alunos beneficiados por 
ações sociais importantes não se tornam agentes, monitores dos projetos dos quais são oriundos.

Estes dias ouvi um relato/entrevista do Prof. James White, da FEA/USP. Ele falava 
tranquilamente sobre o novo (?) modelo de educação continuada cada vez mais consolidado na 
universidade. Todos os que estão interessados em aprender, estão vivos, no jogo, vão de cinco 
em cinco anos, em média, buscar novos conhecimentos, atualizando saberes, competências. 
Educação continuada, extensão, especialização... Modelo que a USP já disponibiliza para outros 
países. São muitos os estudantes das Américas e Europa, segundo ele, que vêem ao Brasil em 
busca do que a USP oferece por meio de convênios, intercâmbios. 

 Pois é... é isto e os 33 milhões de analfabetos funcionais... Oh país difícil. 

 Bj, E  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Olá a todos! 

Sobre a função da educação, embora tenhamos vários caminhos de análise, a forma que gosto 
mais de enxergar, é o de desenvolver o potencial humano.  

Isso é o que faz sentido para mim, pois vai além da questão da profissão, além da "cidadania", 
além das artes, filosofia, matemática... Reflete o conceito de que é isto tudo, mas também a 
possibilidade de expressão do que temos de mais precioso dentro de nós. E isso certamente não 
está envolvido só com uma coisa, mas com a totalidade do ser.  

Coloco cidadania entre aspas porque reflito o quanto eu mesma sou cidadã para que a unidade 
em que trabalho seja. Para que a comunidade em que trabalho passe a ser mais dona de sua 
vida, mais protagonista de sua história. Quanto nós mesmos precisamos abandonar daquele 
egoísmo presente em nossas vidas para nos importarmos e buscarmos soluções para problemas 
de toda a sociedade? 

Portanto, sobre referências para pensar a educação hoje, destaco: 

# fluidez dos conceitos  

# celeridade das mudanças científicas e tecnológicas  
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# senso planetário - não destruirmos tudo pela arrogância e ganância; 

# senso de comunidade - haverá chance de sobrevivência da espécie, da instituição, do país, do 
planeta, se tivermos noção do espaço conjunto em que vivemos e o influenciarmos 
positivamente, não apenas fazendo o que entendemos certo, mas levando outros a respeitarem e 
fazerem o positivo para o maior número de seres vivos.  

Há dois sociólogos que são referência para mim como provocação maravilhosa de reflexão: 
Pierre Bourdieu e Zygmunt Baumann.  

Beijos. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: JO  

Data de publicação: 12 de 
Maio de 2009 21:25 
Status: Publicado 

 

Lucila, mais uma que não foi.. que vergonha, eu que já fui até FATI rs...  

============================= 

Olá colegas, boa noite. Fugindo um pouco dos atuais e mais citados pensadores, quero pontuar 
que são muitas as referências as quais podemos recorer para a reflexão sobre a educação. 
Podemos por exemplo recorer aos primórdios dos pensadores gregos, onde  já teremos 
excelentes materiais de Platão, Aristóteles entre outros. Alias podemos dizer que foi o berço da 
educação, claro, desconsiderando-se a distância entre os períodos e a evolução do ser humano. 
Atualmente assisti um documentário que gostaria de sugerir. "Pro dia nascer feliz". Retrata de 
forma triste, mas ao mesmo tom poética a deficiência de nosso sistema educacional, mas 
deixando uma ponta de esperança tanto no início, quanto no final, em uma das alunos que deseja 
ser poetisa, artista... 

Abraços e boas leituras e filmes 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Why he talk so fast??? hehehe 

Adorei o vídeo...  

Passei toda minha fase escolar sofrendo para decorar história do Brasil e do mundo. 
Não gostava de geografia e menos ainda de história. Era um sofrimento, noites em 
claro na véspera das provas, um "decoreba" terrível para tirar a bela "nota" na 
prova... E que no dia seguinte já não lembrava praticamente mais nada. 

Agora, recentemente na minha vida adulta, foi que tive a oportunidade de viajar para 
alguns países da Europa, Austrália, EUA, América do Sul... E, então, finalmente 
eu aprendi história e geografia... Foi diferente, dispertou um significado pra mim, 
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vivenciei a história! 

Concordo com Ken, o real aprendizado acontece quando uma pessoa quer 
aprender, quando cria um significado pra ela, quando ela quer e ao ritmo 
que ela desejar! 

Fantástico!!! 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: AM 

Data de publicação: 15 de 
Maio de 2009 01:31 
Status: Publicado 

 

JA achei fantástico o seu raciocínio! 

Também acredito que economia, política, filosofia, desenvolvimento social (...) são 
conceitos e entendimentos necessários para se falar em educação. Acredito que todos 
caminham juntos! 

Quando você fala que somos capitalista/positivista/individualista isso é perfeito!!! É a mais 
pura verdade... 

Quando começo a refletir sobre as desigualdades sociais e/ou sobre a questão 
como por exemplo a que o Dowbor coloca "o grande desafio da educação é o de 
moblizar as suas forças para reconstruir uma convergência entre o potencial 
tecnológico e os interesses humanos"; procuro buscar possíveis soluções... 

E como, então, teríamos um mundo mais igualitário, sem esses contrastes profundos 
que encontramos atualmente na sociedade?   

Penso que o primeiro passo seja a seguinte pergunta: O quanto estou disposta a 
abdicar de minha vida?  

Porque se eu tenho muito e outro alguém tem pouco... A conta não fechará se não 
abdicar de alguma(s) coisa(s) em agum momento! 

E é exatamente aí que lembramos... Somos capitalistas, positivistas e 
individualistas!!! E, portanto, é muito difícil abdicarmos de nossas conquistas.  

Preferimos contratar vigilância particular, blindar nossos carros, manter nossas casas 
na praia fechadas para serem usadas apenas em finais de semana de 
verão (enquanto conscientemente sabemos que tem gente durmindo em pontes)... 
Enfim, preferimos até nos tornar reféns desse tipo de situação. Mas abdicar, repartir, 
bem... Isso é muito difícil! 

Então qual é a solução? Frear o desejo capitalista de consumir mais e mais e mais? 
Como? Desenvolvimento econômico, produtivo? Para que mais pessoas tenham 
oportunidades?  

P.S. Anotei também inclusive alguns autores para ler! :)
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: AM  

Data de publicação: 15 de 
Maio de 2009 01:37 
Status: Publicado 

 

Ah e esqueci de dizer... Infelizmente eu também não sei qual é a resposta! :( 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Função da Educação 
Mensagem: RE: Função da Educação 
Autor: AM  

Data de publicação: 15 de 
Maio de 2009 02:23 
Status: Publicado 

 

Acredito que a educação começa bem antes da escola, inicia-se já na família, desde 
quando nascemos... 

A função da educação pra mim é um despertar/encorajar o ser humano a ir se 
formando como um ser: ético, moral, relacional, que opera competências, habilidades 
e atitudes para a solução de atividades/problemas/desafios do seu dia-a-dia, 
incluindo o dia-a-dia profissional. 

Neste contexto, penso que o papel da escola é atuar numa formação comportamental 
ética paralelamente à formação técnica. Além da atuação na formação de seres 
empreendedores. 

Deve atuar no máximo possível com as situações do mundo real aproximando a 
teoria da prática. E penso ser fundamental despertar a curiosidade, criatividade, a 
politização, a criticidade... Enfim, discutir a visão de mundo! 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Fórum “Chaves e Nós” 
 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: Chaves e Nós 
Autor: Ariadiny Maciel  

Data de publicação: 17 de 
Abril de 2009 11:45 
Status: Publicado 

 

O que facilita a prática da gestão educacional, na direção da pedagogia crítica? O 
que a dificulta? 

 

   Responder Cotação Marcar como Não lido

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: LUCILA SCIOTTI  

Data de publicação: 28 de 
Abril de 2009 10:40 
Status: Publicado 

 

Numa reflexão inicial, percebo que o o que facilita em grande parte a prática que se pretende 
ético-crítica é a clareza dos valores institucionais, e seu alinhamento aos valores individuais. Na 
medida em que valores institucionais e individuais estiverem em sintonia, não haverá um 
"esforço-para-carregar-um-peso". Havera´um esforço, sim, na sua reflexão, compreensão, 
assimilação e aplicação na prática, mas com a fluidez própria de uma ação que surge da vontade, 
da crença, do propósito real. 

De outro lado, um nó frequente pode ser a nossa humanidade, representada por nossas 
fraquezas e fragilidades. Não somos e não seremos perfeitos. Então, para sermos coerentes, é 
preciso vigilância individual, para que se alcance, o máximo possível, a coerência entre o que se 
pensa, se fala e se faz. Outros possíveis nós poderão ser as incoerências e 
contradições encontradas no ambiente profissional. Elas estararão sempre "por aí", porque 
resultam dessa "humanidade coletiva" que é o encontro de tantas pessoas diferentes, tantas 
cabeças, tantas referências (muitas vezes opostas) de que é formado o espaço coletivo. Para 
mim, prevalece a proposta de Freire, de buscarmos o espaço possível de atuação. Acredito que 
sempre, em qualquer circunstância, deverá haver uma possibilidade de ação que, mesmo 
parecendo pequena ou isolada, poderá se converter em referência ou semente. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: V  

Data de publicação: 28 de 
Abril de 2009 19:09 
Status: Publicado 

 

O aspecto da crítica na direção pedagógica é algo fundamental para estarmos 
sempre num movimento de constante melhoria. Na prática a crítica facilita a 
percepção de como somos efetivamente, com pontos fracos e pontos fortes. 
Muitas vezes no processo de crítica observamos apenas os pontos fracos e 
relegamos ao segundo plano os pontos fortes e isto é um equivoco, pois a análise 
crítica deve apontar caminhos para a solução das questões que a nossa dinâmica 
profissional nos impõe. Assim a visão do todo com seus eventuais erros e acertos 
são importantes no processo de decisão de uma direção pedagógica.  

Nos estudos que fiz a respeito da qualidade notei que a percepção de qualidade 
sempre muda conforme as pessoas têm contato com um determinado serviço. O 
que supera nossas expectativas num primeiro momento, pela novidade, pela 
surpresa, pelo esmero deixa de ter este status nos contatos subseqüentes. A 
partir do segundo contato com um serviço em diante esperamos que no mínimo 
que tudo que foi apresentado no primeiro momento seja realizado, ou seja, 
tornam-se aspectos básicos. Desta forma para superarmos a expectativa de um 
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aluno temos que fazer constantes melhorias, mesmo que pequenas, sendo que o 
acúmulo de pequenas melhorias ao longo do tempo resulta em resultados 
expressivos.  

Como gestores educacionais tendemos a sermos perfeccionistas sempre em 
busca da melhor qualidade em nossa atuação, assim a crítica feita de modo 
sistêmico, analítico e que gere uma ação ou plano efetivos é um valioso 
instrumento de facilitação da direção pedagógica.  

A visão crítica também facilita aguçarmos nossa percepção do que ocorre no 
processo de formação de pessoas, quando os docentes estão atuando junto aos 
alunos. Muitas vezes as aulas têm seus percalços e perceber estes se torna 
importante para que ocorra uma mudança de rumos para que os objetivos 
inicialmente planejados tenham êxito.  

As aulas devem ser objeto de constante crítica dos diretores pedagógicos, pois é 
nestes momentos que todos os esforços de uma instituição se cristalizam. Neste 
momento podemos fazer algumas reflexões, tais como: As pessoas estão 
acumulando conhecimentos fragmentados ou estão desenvolvendo uma 
competência? Estamos formando adequadamente as pessoas? A forma da aula 
propicia efetiva aprendizagem dos alunos? E os questionamentos podem 
continuar e se tornar um exercício constante.  

O que dificulta na questão da crítica é a resistência das pessoas em assumir que 
têm além dos pontos fortes todos têm seus pontos fracos. É como se fosse um 
processo de defesa onde assumir uma eventual falha condenasse as pessoas a 
pesadas penas. Na prática encobrir um ponto fraco é perder parte da visão do 
todo o que pode gerar diagnósticos equivocados. Neste momento a ética e a 
crítica são indispensáveis na direção pedagógica.  

O que transmito para minha equipe é que nem tudo esta bem e nem tudo esta 
ruim. A percepção que esta tudo bem é uma atitude arriscada, pois sempre 
temos como melhorar nossa atuação, pois se estagnarmos em breve problemas 
maiores poderão surgir fruto da nossa inércia. Tudo ruim é quando só focamos e 
enaltecemos os pontos fracos. Não devemos negar os nossos pontos fracos, 
porém algo de positivo sempre existe e este fator serve de base para 
suplantarmos nossas deficiências.  
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acreditarmos que as pequenas ações não trazem resultados. 

Todas as vezes que  paramos para buscar alternativas vem sempre a questão : como fazer?  

Cada um fazendo no seu nível de competência, de relações e na prática de seu dia a dia. 

Como eu disse para o L, se possível, onde for possível e quando for possível. 
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Reproduzo abaixo o texto de Daniel Jorge Quintas Magalhães , do site  da Escola Secundária 
Fernão de Magalhães http://adsl.esb3-fernaomagalães.edu.pt  de Portugal :-) 

Como podem ver, lá como cá....... 

Abraços ! 

A EDUCAÇÃO COMO PROJECTO ANTROPOLÓGICO 

Por Daniel Jorge Quintos Magalhães  

Hoje, quando continuamos a procurar rumos para a nossa educação, as ideias e experiências dos 
autores da escola nova, mesmo que contenham algumas concepções ultrapassadas ou ingénuas, 
podem continuar a servir-nos como fonte de prazer literário e de inspiração pedagógica. 

 A “escola nova”, “escola activa” ou “escola progressiva” são denominações de um movimento próprio 
do sec XX, o chamado “movimento da pedagogia nova” que se inspirou em pedagogos e filósofos do 
sec XVIII e XIX como Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), Froebel (1782-1852), Nietzsche 
(1844-1900), Tolstoi (1828-1940), William James (1842-1910) etc. Este movimento na Europa foi 
defendido, entre outros por, Edouard Claparède (1873-1940) e Maria Montessori (1870-1952) e o 
educador Ferrière (1879-1960). Os grandes nomes nos EUA foram, John Dewey (1859-1952) e 
William Kilpatrick (1871-1965). Foi este movimento que, nos inícios do Sec XX e na sequência de uma 
interpretação reducionista da herança de Rousseau, impôs o pressuposto pedagógico da soberania 
da criança. Na origem do movimento esteve, o amadurecimento de certas ideias pós renascentistas 
(protesto contra um ensino demasiado livresco e desligado do real, métodos escolares demasiado 
rígidos), propostas de novas orientações pedagógicas (a educação deve ser activa, realista e intuitiva 
deve despertar curiosidades ao aluno, apresentar-lhe a matéria de modo atraente, tendências 
naturalistas, revalorização do individuo, novas concepções filosóficas.  

A educação é o desenvolvimento natural, progressivo e harmonioso de todas as faculdades do ser 
humano, constitui o crescimento e o desenvolvimento orgânico por meio da actividade, visa 
desenvolver as faculdades naturais, proporcionando ao aluno momentos de experiência necessários 
para o exercício e aplicação das suas capacidades, em oposição à educação tradicional. Um conceito 
essencial do movimento aparece especialmente em Dewey, para ele, as escolas deviam deixar de ser 
meros locais de transmissão de conhecimento e tornar-se pequenas comunidades. Foi o primeiro a 
formular o novo ideal pedagógico, afirmando que o ensino deveria dar-se pela acção e não pela 
instrução. O suíço Claparède defendia a ideia da escola “sob medida”, mais preocupada em adaptar-
se a cada criança do que encaixar todos no mesmo molde. Ferrière e outros pedagogos, como o 
belga Decroly (1871-1932), insistiam que o interesse e as actividades dos alunos exerciam um grande 
papel na construção de uma escola activa. Platão valorizava os métodos de debate e conversação 
como formas de alcançar o conhecimento. O pedagogo Roger Cousinet (1881-1973) desenvolveu o 
método de trabalho em equipas, defendia a liberdade no ensino e no trabalho colectivo, substituindo a 
aprendizagem individual, propôs que o mobiliário escolar fosse despregado do chão para que os 
alunos pudessem formar grupos em classe e ficar um de frente para o outro. Os métodos foram-se 
aperfeiçoando e levaram para a sala de aula a rádio, a televisão o vídeo o computador e as máquinas 
... 

Mais recentemente, os sete saberes para a educação do futuro de E. Morin, tendo em conta o 
pensamento complexo num contexto de globalização, apontam-nos para uma revisão das práticas 
pedagógicas da actualidade, alertando os educadores para a necessidade de enfrentar os desafios 
contemporâneos com talento e sensibilidade. Em 1996, a UNESCO já havia empreendido um grande 
esforço de repensar o papel da educação no contexto das actividades humanas, por intermédio da 
Comissão Mundial para a Educação do sec. XXI, presidida por Jacques Delors, que elaborou um 
amplo relatório, aponta como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade 
de uma aprendizagem ao longo da vida em que a prática pedagógica deve preocupar-se em 
desenvolver quatro aprendizagens fundamentais que serão para cada indivíduo os pilares do 
conhecimento e da formação. Para o próximo milénio: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a viver juntos e aprender a ser. 

Assim é importante levar o aluno a perceber a educação como uma experiência global de vida, tanto 
no plano cognitivo como no prático, enquanto pessoa e membro da sociedade. O aprender a 
conhecer indica o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da 
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ignorância. O aprender a fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo na 
busca de acertar, não é suficiente preparar-se com cuidados para se inserir no mercado de trabalho. 
A rápida evolução por que passam as profissões pede que o indivíduo esteja apto a enfrentar novas 
situações de emprego e a trabalhar em equipa desenvolvendo espírito cooperativo e de humildade 
valores necessários ao trabalho colectivo. O aprender a conviver traz o dasafio da convivência que 
apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento e 
finalmente o aprender a ser, que talvez seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o 
objectivo de viver. 

As sociedades modernas têm que aprender a conviver com os diversos grupos sociais que 
frequentam a escola valorizando as suas culturas, respeitando as suas características próprias, os 
seus padrões e as suas riquezas. Sumerhill, a escola libertária acreditava de um modo tão generoso 
quanto ingénuo na possibilidade de redenção das sociedades humanas através da transformação das 
escolas, idealizando um espaço de generosidades e de transgressão que nos permitiu compreender 
como as escolas poderiam ser diferentes na forma de pensar a educação como um projecto 
antropológico, de redefinir as suas finalidades sociais e de se realizarem como espaços educativos 
subordinados a uma outra dignidade ontológica, existencial e moral. 

A sociedade moderna está em constante turbulência. Cada geração que nasce encontra um mundo 
diferente. O indivíduo precisa de estar cada vez mais preparado para lidar com os novos problemas 
que surgem nessa sociedade. Todavia, as escolas também precisam de se adaptar a essa nova 
realidade. A educação não poderá continuar a ser, mera transmissão de conhecimentos dando 
respostas às várias questões formuladas, mas aquela que coloca interrogações, despertando para a 
necessidade de aprender a aprender exigindo uma permanente atitude de descoberta. A experiência 
e não a verdade, é o que dá sentido à educação. Educamos para transformar o que sabemos, não 
para transmitir o que é sabido. O objectivo da educação não é o de somente transmitir 
conhecimentos, mas criar um espírito para toda a vida, onde ensinar é viver em transformações 
consigo próprio e com os outros (Morin, 2001). 

Paulo Freire, em a Pedagogia do Oprimido, afirma que ninguém educa ninguém, nem ninguém 
aprende sozinho, aprendemos através do mundo. Já em Pedagogia da Autonomia, Freire diz que 
ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção ou 
construção. Face aos novos desafios cada vez mais se recorre ao pensamento complexo em direcção 
à formação integral e à cultura gerante isto é, aprender a aprender pelo desenvolvimento de 
capacidades numa atitude prospectiva. A cultura geral torna-se obsoleta, não é suficiente saber-se as 
matérias, é preciso formar um indivíduo que seja capaz de encontrar soluções para alguns problemas 
que, provavelmente, ainda nem existem. A escola tem que abordar a realidade e solucionar os 
problemas na prática. 

A verdadeira dimensão do desafio educativo do futuro prende-se com duas noções fundamentais - a 
educação permanente e a cidade educativa. Esta nova concepção ampliada de educação deverá 
fazer com que todos possam descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial criativo – revelar o 
tesouro escondido em cada um de nós, supondo que se ultrapasse a visão puramente instrumental da 
educação, considerada como a via obrigatória para obter certos resultados (saber fazer, aquisição de 
capacidades diversas…) e se passe a considerá-la em toda a sua plenitude - realização da pessoa 
que, na sua totalidade, aprende a ser. O ensino aprendizagem voltado apenas para a absorção de 
conhecimento e que tem sido objecto de preocupação constante de quem ensina deverá dar lugar ao 
ensinar a pensar, saber comunicar-se e pesquisar, ter raciocínio lógico, fazer sínteses e elaborações 
teóricas, ser independente e autónomo, ou seja ser socialmente competente. É necessário tornar 
agradável o acto de compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que não seja 
efémero, para que se mantenha ao longo do tempo e para que valorize a curiosidade, a autonomia e 
a atenção permanente. 

A educação consiste em transmitir normas de comportamento técnico-científica (instrução) e moral 
(formação do carácter) que podem ser compartilhadas por todos os membros da sociedade. Assim, o 
aluno deverá trabalhar de forma integrada com a ideia da diversidade, tornando-se necessário educar 
para os obstáculos à compreensão humana, combatendo o egocentrismo, o etnocentrismo e o 
sociocentrismo que procuram colocar em posição secundária aspectos importantes para a vida das 
pessoas e das sociedades. As escolas deviam deixar de ser meros locais de transmissão de 
conhecimento e tornarem-se pequenas comunidades (John Dewey). 

A aprendizagem é promovida quando ela se parece mais com o esforço de uma equipa do que com 
uma competição individual. A boa aprendizagem - semelhante ao bom trabalho – é colaborativa e 
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social, não competitiva e isolada. Trabalhar com os outros aumenta o envolvimento na aprendizagem. 
Compartilhar as próprias ideias e responder às reacções dos outros melhora o pensamento e 
aprofunda o entendimento. Este modo de ensinar, entronca-se melhor nos actuais saberes dos 
alunos, com uma cultura fortemente plural e mediatizada. O espaço da sala de aula deve mudar 
frequentemente. O arranjo espacial deve articular-se com o tipo de aula, sendo aconselhável que a 
turma se transforme o mais possível em grupo cooperativo de trabalho. Não podem ser esquecidos, 
no entanto os alunos, com dificuldades de integração, susceptíveis de terem mais problemas no 
trabalho grupal. O aluno não deverá estar passivo, mas antes sentir-se cúmplice da sua 
aprendizagem. Tradicionalmente era dado ao aluno a incumbência quase exclusiva da aquisição 
previa dos objectivos que se referem às capacidades, competências e estratégias perante a tarefa 
escolar sendo dado ao professor a responsabilidade de transmitir aos alunos os conteúdos. Hoje 
vivemos uma nova dimensão desta problemática passando o aluno e a sua aprendizagem a estar no 
centro da acção pedagógica.  

Assim, não basta o professor transmitir os conteúdos, tem de igual modo que ensinar a aprender, 
dotando-o de estratégias de aprendizagem na abordagem de actividades cognitivas, metacognitivas e 
motivacionais tendo em conta a sua utilização estratégica. Esta articulação implica claramente um 
processo de ensino em que se transita do controlo externo e centrado no professor para uma auto-
regulação interna da aprendizagem e centrada no aluno. 

Adicionar Pesquisar RSS
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OPS...  Colegas,  desculpem nossa falha.... 

o site correto é http://adsl.esb3-fernaomagalhaes.edu.pt  (vale a pena conhecer e comparar com 
nossas escolas....   :-)  ) 

Abraços! 
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Nesta etapa da nossa caminhada e, aprendendo muito com os demais colegas, por meio de suas 
reflexões, me veio a seguinte questão em relação à prática da gestão educacional (apenas para 
apimentar esta discussão): será que se alternássemos as palavras "gestão educacional" para 
"educacional gestão" não encontraríamos mais facilidades do que dificuldades na forma de 
conduzir as ações que estão contidas nestas palavras? Fica aí esta dúvida, para pensarmos 
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juntos.  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: AG  

Data de publicação: 30 de 
Abril de 2009 20:55 
Status: Publicado 

 

Olá pessoal, 

Falar sobre educação e contextualizá-la no mundo atual é um desafio imenso.Qual é o papel da 
educação hoje? Temos muitas perguntas e poucas respostas. Vamos considerar o processo de 
transformação da sociedade, das tecnologias e as novas exigências do mundo produtivo, 
interativo e globalizado. Há necessidade premente de sobrevivência dos ambientes naturais, 
biológicos e humanos. A educação deve lidar com a perspectiva de atuação considerando a 
pessoa inserida neste contexto, atuar em todos estes níveis ou dimensões ou rapidamente 
deixará de cumprir seu papel de agente catalizador e transformador  tão esperado pela 
sociedade, pelas comunidades, pelas pessoas e grupos. A educação está com passos curtos e 
lentos. "Como transformar a escola de hoje em um espaço articulador e produtor de 
conhecimento, aberto à comunidade e integrado ao mundo? Como preparar a escola para 
realizar a gestão de informações, conhecimentos e tecnologias disponíveis? (ALMEIDA, 2003). 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: P 

Data de publicação: 3 de Maio 
de 2009 02:49 
Status: Publicado 

 

Se a condição essencial para o florescimento do pensamento crítico é a existência 
de uma atmosfera democrática, penso que o processo de construção da política 
educacional da instituição quando aglutina crenças e convicções, respeita as 
diferenças existentes entre seus atores, num esforço de reflexão e investigação 
coletiva, a prática da gestão educacional está facilitada. 

Da mesma forma que, se pensarmos na escola pública, os percalços da gestão 
democrática são evidentes exatamente por não possuir uma política educacional 
que trate a escola como espaço democrático. Nesse âmbito, faz mister romper 
com as tendências fragmentadas e desarticuladas de suas práticas, para criar a 
identidade numa capilaridade imensa, tendo como ponto de partida o 
planejamento participativo em rede. Assim, neste contexto, a gestão educacional 
encontra muitas dificuldades. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: T 

Data de publicação: 3 de Maio 
de 2009 17:50 
Status: Publicado 

 

O que facilita a prática da gestão educacional: 

- A construção coletiva de um objetivo comum para a escola/organização considerando o seu 
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papel na educação da comunidade, do município, do estado, do país. 

- O reconhecimento da comunidade onde a escola está inserida, da rede de relações político-
sociais, dos desafios, da história, etc. 

- A busca pelo aprendizagado individual e coletivo. 

O que dificulta: 

- Segredos, mentiras, corrupção, desrespeito, autoritarismo e violência.  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: I  

Data de publicação: 3 de Maio 
de 2009 19:56 
Status: Publicado 

 

Penso que chaves e nós estão na mesma questão, falamos do contexto que estamos inseridos e 
da nossa sociedade de informação. Neste sentido Castells (1999) aponta que as novas 
tecnologias " não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem 
desenvolvidos", assim pela priemira vez a força humana é uma fonte direta de produção onde 
criadores e usuários podem tornar-se a mesma coisa e vivemos isso nesta sala de aula virtual, 
tranpor para o nosso dia a dia esta participação paritária, democrática de diferentes conceitos e 
pontos de vistas que constrói novas possibilidades e referências de vida, de sonho, etc... essa é a 
chave e esse é o nó...é a nossa travessia. E para finalizar quero homenagear Augusto Boal, que 
faleceu neste final de semana reproduzo uma frase dele que gosto muito " cidadão não é aquele 
que vive em sociedade, mas aquele que a transforma". 

Abraços... 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: R 

Data de publicação: 4 de Maio 
de 2009 17:06 
Data da última modificação: 
13 de Maio de 2009 18:26 
Status: Publicado 

 

Gostaria de acrescentar à lista dos facilitadiores "Ambiente institucional que favorece o diálogo 
aberto para a construção/busca coletiva de seus objetivos". 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: M  

Data de publicação: 5 de Maio 
de 2009 11:36 
Status: Publicado 

 

Durante uma aula que tive hoje, um professor explanou sobre as mudanças de 
comportamento da sociedade brasileira nos últimos 100 anos e dos homens e 
mulheres a quem as devemos. Esse assunto me fez voltar à reflexão do que é 
necessário para que nós, alunos, possamos (e devemos) promover de mudança. 
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Entendo que um dos elementos facilitadores da gestão educacional na direção da 
pedagogia crítica é a compreensão do outro, de sua idiossincrasia, afinal, do que 
o indivíduo é composto, sua essência, o que enseja seu espírito critico. Nesse 
contexto, o aprender sobre o outro passa a uma necessidade constante, 
permanente, cuja compreensão gera mudança e esta, novas compreensões. 

E ai reside ao que me parece, a maior das dificuldades para uma gestão 
educacional direcionada à crítica responsável e, com ela a uma pedagogia calcada 
na crítica: Reconhecer no coletivo, cada indivíduo e prover ações que despertem 
neste indivíduos motivos para a realização plena de seu potencial. 

abç 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: JA 

Data de publicação: 5 de Maio 
de 2009 21:58 
Status: Publicado 

 

Entendo que a pedagogia crítica facilita a prática da gestão educacional, mas dá a 
impressão que dificulta.  

Penso que ela ajuda porque esclarece, desvela a realidade, mostra interesses e expõe 
ideologias. Dá a impressão que dificulta porque o simples saber não nos coloca em posição 
de solucionar os problemas expostos, por conseqüência, o efeito pode ser contrário à 
intenção já que o reconhecimento das dificuldades tende a desmobilizar nossas intenções e 
nos fazer desistir. Contudo, considerando que a solução fica mais distante quanto mais 
ignorante somos a despeito do problema, a pedagogia critica em análise final só ajuda a 
nossa prática na gestão educacional, mesmo que isso seja “desconfortável”. O que 
certamente é.  

Complementando a resposta, destaco pontos importantes para potencializar nossa reflexão 
e ação.  

É fundamental reconhecer a nossa influência para mudar a comunidade através de nossas 
ações e suas decorrências sociais e políticas. O momento que vivemos é especialmente 
positivo para essa tomada de consciência. Não percamos a oportunidade.  

É necessário sermos ágeis para reconhecer os poderes e interesses envolvidos em todos os 
aspectos de nossa atividade profissional, essa conscientização nos coloca em uma posição 
mais franca em relação aos nossos valores. Segue dai a necessidade de desligar o “piloto-
automático” e assumir uma posição política, cientes que em geral essa atitude gera alguns 
desconfortos e por esta razão, devemos nos acostumar com eles. 

É necessário combatermos o fatalismo e entendermos que o meio nos influencia, mas não 
nos determina. Para mim esta é a mais dura e desconfortável lição.  

Vale ainda discutir a amplitude e as possibilidades da educação, que no meu entender não 
pode ser tomada como a redentora de todos os problemas que a civilização nos impõe. 
Assumamos a nossa parcela de responsabilidade e saibamos viver sem o peso de uma 
incumbência impossível de ser assumida.  

Por fim reforço o que já foi dito, a pedagogia crítica só nos ajuda. O que dificulta mesmo é 
saber-se humano diante de tamanho desafio.
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P, já que ninguém discorda de nada neste fórum, o que pode ser uma benção e uma praga 
ao mesmo tempo, vou discordar de você só para marcar nossa postura crítica :-) 

Apesar de reconhecer que a democracia é o melhor sistema de organização política que 
conseguimos desenvolver, não creio que ela seja por si uma condição necessária para o 
desenvolvimento ou florescimento do pensamento crítico. Penso que num sistema autoritário 
também existe o pensamento crítico, por vezes até mais forte que na democracia. O que 
acontece é que num sistema onde a liberdade não possa ser decarada, a crítica fica 
escondida ou resumida a um pequeno grupo. Ou seja, entendo que pensamento crítico é 
inerente ao ser humano, esteja ele no regime que estiver. 

Faço uma ressalva quanto a generalização de que a escola pública careça de “espaços 
democráticos”. Deve carecer em diversos lugares mas em vários casos, dão exemplo.  

Conheci diretores que foram eleitos em colegiado e soube de decisões tomadas após serem 
exaustivamente discutidas pelos professores, gestores e equipe operacional. Talvez essa 
seja uma realidade estatisticamente irrelevante mas nestes casos específicos, os 
profissionais da "rede" dão lição de democracia. O que não quer dizer melhor resultado. 
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I, se eu não discordar de você pelo menos uma vez neste espaço, não me reconheço.  

Não acredito que “pela primeira vez a força humana é uma fonte direta de produção onde 
criadores e usuários podem tornar-se a mesma coisa.”  

Creio que antes da Revolução Industrial isso era bastante comum. Os produtores, criadores e 
usuários eram os mesmos, sendo impossível identificar qual papel cabia a quem. No mundo pré 
capitalista essa questão sequer devia existir. 

Suspeito que em comunidades rurais perdidas pelo interior, especialmente em (minicípio), temos 
uma miscelânea de papéis bastante grande, contrariando sua colocação. 

Imagino que esse seja um dilema da modernidade e neste sentido, podemos exagerar e dizer 
que éramos felizes e não sabíamos. 

Discutir educação pode ser muito divertido, principalmente quando se tem alguém para infernizar 
:-) 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Oi, JA! Tô aqui na minha sala, te ouvindo.... Vou pensar alto um pouco ... Fui rever algo que 
escrevi na minha dissertação de mestrado:  

"É importante ressaltar que o espaço da prática educacional não é um espaço ilimitado, no 
qual damos vazão às nossas utopias. Trata-se de um espaço com limites impostos por fatores 
políticos, culturais,  materiais, humanos e morais, entre outros. É também um espaço 
carregado de contradições, de ambigüidades e de paradoxos. Portanto, não é uma zona de 
conforto, ao contrário. Traz em seu âmago o desconforto resultante entre o ideal e a utopia, 
entre a imagem construída no sonho desejado, e o real, quadro contraditório e incoerente 
resultante das concepções e tensões que envolvem instituições e pessoas que nelas circulam." 

É isso nosso dia-a-dia, não é? Temos as metas a cumprir, as pessoas a orientar, os 
documentos a dar conta. Tem que abrir evento, cumprimentar alunos, falar com o prefeito, 
dar conta da relação com o chefe.  

Temos as situações para as quais não há manual: como me comporto na reunião "X"? Posso 
falar a minha opinião francamente? Melhor ficar moita? Posso discordar abertamente? Posso 
dizer que tudo isso é uma bobagem? Como vou trabalhar em busca dos meus ideais? Como é 
que eu tenho uma ação ético-crítica nessas horas?  

Eu já me vi em um sem-número de situações desconfortáveis, das quais saí frustrada por não 
ter me posicionado mais enfaticamente, ou por ter me sentido oprimida, ou por ter me sentido 
vencida, ou por me achar meio boba mesmo. Mas em outras situações me expressei 
livremente, sugeri a partir do que acreditava, me senti vitoriosa, pelo menos naquele  
momento específico. 

E assim foi e assim vai sendo e assim será. Com recuos e avanços. Eu acho que tem hora que 
temos de recuar mesmo, talvez porque as forças contrárias sejam maiores, talvez porque não 
haja ainda o amadurecimento necessário, ou por outros mil motivos. 

Pode se chamar de pedagogia crítica ou de outro nome, pode ser outra corrente de 
pensamento, mas, afinal,  não devemos definir o que faz sentido pra cada um de nós? Eu me 
encontrei nos ensinamentos do Paulo Freire, que para mim são um princípio orientador para a 
vida, não só para a atuação na educação. Eu leio, releio e penso: puxa, mas isso é incrível! 
Ele era mesmo um ser iluminado!! 

O como chegar eu não sei. Eu vou buscando os espaços possíveis de atuação. Como eu posso 
atuar com a faxineira, com a secretária, com minha família, com os amigos, com meus 
colaboradores diretos, tentando alcançar certa coerência - sempre relativa, não somos anjos. 

E aí acontece algo bom de um lado, outro de outro, e de repente a gente percebe que lembra 
mais das práticas boas do que das que fracassaram...

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Olá a todos!  
Hoje, lendo as contribuições nesse fórum, cheguei à conclusão de que uma grande 
contribuição que essa caminhada me proporcionou, além de poder aprender muito 
com todos, foi aliviar a minha solidão. Acho que a função de gestão, independente de 
que setor, empresa, é muitas vezes solitária. Apesar das diversas opiniões que cada 
um traz, ficou evidente que muitos valores, ansiedades, medos, desconfortos, 
vontades, questionamentos, sonhos, concepções, enfim, muitas coisas são comuns 
entre nós. E por muitas vezes, quando li o que os colegas escreveram, senti como se 
alguém estivesse lendo meus pensamentos. E isso foi extremamente confortante. E 
me tocou profundamente as últimas falas aqui postadas pelo JA e pela Lucila. 
Ontem, para realizar as atividades da 3ª semana, fiquei me perguntando sobre o que 
dificulta e o que facilita a prática da gestão educacional na direção da pedagogia 
crítica. Num primeiro momento, me vieram várias questões que dificultam como 
burocracia, centralização, egocentrismo, legislações ultrapassadas, e muitas outras, 
mas antes de ir para o que facilita, cheguei à conclusão de que todas as chaves e nós 
estão em nós mesmos, (tem até um trocadilho que pensei que daria uma bom 
poema...”nós em nós”...rs). Eu mesma, por diversas vezes fico pensando o quanto sou 
limitada pelo mundo e suas restrições, mas, na verdade, eu ajudo a criá-las... Então, se 
pretendo contribuir para transformações positivas no mundo, primeiro preciso 
promover as inovações em meu próprio interior. Acredito que só conseguiremos 
caminhar quando estivermos verdadeiramente  “presentes”, entendendo a importância 
das nossas ações no todo que nos cerca. 
Então, no meu entendimento, o que dificulta é a ausência de presença, e o que facilita 
é a presença.  
Gostaria de compartilhar um trecho de um filme que assisti, trata-se de uma carta 
escrita por Stuart à sua mãe Zuzu Angel, que foi uma das precursoras de moda no 
Brasil. A história do filme não está pautada apenas em moda, uma das minhas leituras 
do filme está ligada diretamente à relação humana e o quanto cada pessoa é capaz de 
mover transformações. A partir dessa leitura, me deparei com a minha urgência em 
sair da zona de conforto, me despir de pré-julgamentos e vaidades, e repensar minha 
atuação enquanto protagonista da minha história com o mundo em minha volta. 
Segue o trecho da carta: 
“Somente no homem, Deus pode existir. Não há homem pobre ou insignificante que 
pareça ser, que não tenha uma missão. Todo homem por si só, influencia a natureza 
do futuro. Através de nossas vidas, nós criamos ações, que resultam na multiplicação 
de reações. Esse poder, que todos nós possuímos, esse poder de mudar o curso da 
história, é o poder de Deus. Confrontando com essa responsabilidade divina, eu me 
curvo diante de Deus dentro de mim. ” 
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Nossa, as idéias estão borbulhando depois de tanto material reflexivo e das discussões que 
começam a ficar mais calorosas... justo no final... ah que pena... JA, você devia ter começado 
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antes essas provocações....rs.  

 Lucila, concordo quando você coloca no texto que “todo gestor tem a opção de definir claramente 
qual caminho quer trilhar e qual modelo de relacionamento deseja estabelecer. Tal opção é 
unicamente sua, não depende de nada e nem de ninguém, e é reveladora de seu caráter” (p.2), 
mas acho que toda decisão também é influenciada por outros fatores, como o que eu chamaria 
de recursos internos disponíveis, que podem ser caracterizados pelas influências que recebemos, 
sejam elas positivas ou negativas. Os bloqueios pode ser um exemplo, nessa linha. Isto pode 
definir um estado (às vezes momentâneo) da pessoa, do gestor, não necessariamente o seu 
caráter.  

 Mas o que mais me chamou a atenção no material foi o resgate do lado humano, principalmente 
na figura do gestor, pois nada impede de conseguirmos atingirmos nossas metas sendo afetivos 
e respeitando nossos colaboradores, motivando sempre e cada vez mais a equipe e superando 
objetivos. Acho que é também dessa sensibilidade que a C tratou na sua contribuição.  

 No debate, quando Lucila fala de sentir-se oprimida em determinadas situações, lembrei-me 
(inevitavelmente) de Freire quando pontua que devemos fazer o que é possível em determinado 
momento da história... Talvez não consigamos mudar a realidade de alguns gestores, mas não 
podemos nos furtar de plantar uma sementinha e depositar ali a nossa contribuição.  

 Acho que quando começamos a trabalhar com os conceitos e propostas da “pedagogia crítica”, é 
natural ficarmos angustiados e querermos mudar a realidade da noite para o dia, pior ainda é 
perder o controle, rebelar-se... Tomar consciência (do limite, da opressão, das necessidades 
suprimidas, etc.) não é algo fácil, dói, desconforta, além disso, nos tira do nosso conforto e do 
nosso individualismo e nos remete a uma outra posição, pois adquirimos responsabilidades 
maiores, como agentes de transformação social (seja na sala de aula, no nosso ambiente 
administrativo, na comunidade, na família, etc.).  

 E também quero comentar que às vezes dá medo de errar nas nossas decisões e ações como 
gestores, mas acho que essa insegurança diminui a medida em que conseguimos objetivar nossa 
visão de homem e de mundo, os nossos ideais aliado ao que se espera de nós, e nunca, nunca 
abrirmos não do nosso espaço (que é sempre conquistado e não dado), e assumirmos a nossa 
titularidade.  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Lucila, acho que você resumiu tudo o que sentimos sobre os dilemas de uma atuação 
crítica/reflexiva em poucas palavras. E não é só no trabalho mas também em casa, na 
rua, no nervoso do trânsito e em todos os lugares. 
 
Além do grande convívio que este fórum nos proporcionou até agora, serviu para que 
eu olhasse para Paulo Freire (seus textos) sem o preconceito que eu trazia. Porque ter 
preconceito contra o que Paulo Freire escreve? Não sei responder com exatidão, acho 
que foi de tanto falarem dele na Unicamp. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Status: Publicado 

 

Provavelmente por não ser da área de Educação, e ter formação em Arquitetura, o que 
eu ouvia sobre Paulo Freire era que ele havia criado um método revolucionário de 
alfabetização, que havia sido perseguido pelo regime militar, que era muito 
reconhecido fora do Brasil. Mas eu não tinha lido um livro de Paulo Freire até 2001. 
E fui descobrindo uma proposta muito humana, libertadora. Ainda hoje resistem 
observações que o desqualificam (começam por dizer que ele era comunista, da forma 
mais pejorativa possível), como ocorreu com um artigo que saiu na revista Veja o ano 
passado. Mas, para além do contexto político de quando foi publicado "Pedagogia do 
Oprimido", suas palavras nos levam à reflexão sobre a nossa presença no mundo. 
Uma coisa básica, no sentido da construção da nossa base de ações. Sobre quais bases 
nos assentamos?  

E lendo Presença, do Peter Senge e outros autores, vejo ali mais convergências entre 
as presenças sugeridas pelos dois autores. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Querido JA, até que enfim vc apareceu..tava achando esquisito.... 

Mas vc pode acreditar (sei que isso não será muito possível) que é mesmo pela 
primeira vez  que criadores e usuários estão na mesma posição...pegarei apenas um 
dos aspectos (tem vários, vou pegar só um tá?)para exemplificar : o de gênero...nas 
sociedades anteriores que vc se refere a produção estava na mão dos homens, 
patriarcalmente (com algumas exceções) a sociedade era estabelecida, por isso 
criadores e usuários não eram a mesma coisa, o mundo era culturalmente, 
socialmente, economicamente diferenciado para homens e mulheres.  

Os movimentos sociais e culturais, principalmente dos anos 60, impuseram novos 
olhares e terminaram deixando por trás deles uma alta produtividade histórica, 
pois questionaram as bases profundas e seculares da sociedade, rechaçaram os 
valores estabelecidos como patriarcalismo, tradicionalismos religiosos, 
nacionalismos e prepararam o cenário para uma ruptura fundamental na 
sociedade. Provavelmente no feudalismo esse nosso grupo seria masculino, no 
entanto veja vc quem coordena é uma mulher...talvez e aí posso concordar com 
vc a forma da minha escrita não tenha permitido um olhar sobre o que chamei de 
fonte direta de produção...não apenas a base econômica tem a força humana 
como fonte direta de produção, mas o conhecimento e a informação tb 
(principalmente na nossa sociedade).  

Na verdade, para todas as sociedades o conhecimento e a informação foram 
centrais. O que é novo hoje são as tecnologias da informação com as quais 
lidamos, elas estão transformando o próprio tecido social, permitindo a formação 
de novas formas de organização e interação social, cultural e econômica através 
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das redes de informação e é essa questão que torna usuário e criador a mesma 
coisa.  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Somando a tudo o que foi dito até agora, nessa construção e deconstrução (afinal, 
lendo, relendo e refletindo sobre nossas trocas aqui, o mais certo mesmo é que busco  
me colocar diariamente na figura de aprendiz, em construção, por excelência). E Ops, 
quando perco o prumo, tento balizar novamente e voltar ao centro, ou quase ao 
centro, afinal nessa busca diária é difícil dizer que somos radicalmente centrados. 

Numa das palestras que tivemos com o grupo Gestor, lembro-me do Professor Cortela 
falando sobre o 'Ser em construção" que somos. Até ganhamos um livro, muito 
bacana, de autoria dele e que força este conceito.  

Gostei do que li, pois humaniza, fala das nossas fraquezas, das nossas idas e vindas, 
como colocado e exemplificado pela Lucila.  

Se não assumirmos isso (o tal Ser em construção que somos) acabamos criando 
"caricaturas de gente", "Caricaturas de Gestores". E acabamos nos categorizando 
como Super-Heróis, Super-Gestores. E isso dá medo. 

Aliás, dias atrás, li um artigo muito bacana sobre isso escrito por Peirce (Um dos 
fundadores do Pragmatismo e da Semiótica), onde ele dizia dos esterióticos que 
criamos. 

Como Semiologista que era, neste artigo, ele tratava dos esteriótipos físicos, de 
linguagem, e de comportanto que construimos ao longo das nossas vidas, e que faz 
parte do nosso imaginário hoje. Toda essa construção nos faz criar parâmetros, 
muitas vezes equivocados, de codificação e decodificação de tudo e todos a nossa 
volta, a partir da construção dos nossos valores pessoais ou sociais...(e por aí vai...) 

Neste contexto, ele nos chama atenção para as caricaturas que criamos que reforça o 
nosso pré-conceito em olhar tudo a nossa volta, inclusive nós mesmos, dentre desse 
tomo, caminhando para uma análise mais sistêmica...  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Boa tarde! 

Tenho a certeza de que poderia ficar horas ouvindo vocês. A primeira de muitas 
coisas boas desta experiência é a descoberta. Que bom descobrir em todos vocês 
coisas que eu não sabia. Que bom aprender com vocês. 

O que facilita: Gostar de gente, estar no jogo, abolir a neutralidade, isenção. Ter 
conhecimento prévio de que a escola pode muito, mas não tudo e que é um projeto 
coletivo, construído a partir da boa escuta. 

Lembrei do Prof. Fusari com quem estudei currículo, quando trabalhava no Paula 
Souza: "a melhor definição para uma boa escola é aquela interessada em que o aluno 
aprenda". 

O que dificulta: A "terceirização" que a sociedade, as famílias, as 
instituições determinaram para a escola e a resistência a integrar a busca conjunta de 
um modelo eficiente. Ficar de fora por descrença no modelo ou não reconhecimento 
do papel de cada um ou porque está pagando. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: W  

Data de publicação: 7 de 
Maio de 2009 19:30 
Status: Publicado 

 

Voltando a responder a pergunta proposta... 

O que facilita: o acolhimento irrestrito, uma postura mediadora, e uma constante 
revisão do que está sendo apresentado e suas conexões com o grupo e o com o mundo 
- desenvolvimento ativo do pensamento sistêmico. 

O que dificulta: Além de todos os antônimos do que apresentei acima, eu diria que 
o olhar e prática "ensimesmada", a falta de uma proposta e prática de um diálogo 
amplo e a arrogância hierárquica (professor-aluno) já nos fizeram vítimas, de alguma 
forma, desse sistema que agora temos a possibilidade de rever, dia-a-dia, em nossas 
práticas. Aqui considero não apenas a sala de aula, propriamente dita, para todas as 
relações e pontes (muito bem citadas aqui) que as cercam. 

Abraços,   
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Olá, 

Penso que o que facilita a prática da gestão educacional, como diz Paulo Freire é 
termos a  "consciência de que somos seres inacabados", o diálogo aberto, postura 
ética, aceitação do novo e sobretudo o respeito aos saberes das pessoas. 

O que dificulta? 

Autoritarismo, discriminação e intolerência. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: JA  

Data de publicação: 8 de 
Maio de 2009 22:07 
Status: Publicado 

 

I, ainda bem que você respondeu, assim posso discordar novamente.  
A diferenciação por gênero nunca foi favorável apenas aos homens, nosso planeta 
sempre teve uma designação feminina, Terra. A "entidade" que nos mantém vivos, 
sadios e respirando tem uma designação feminina, Natureza. 
O livro Poder do Mito explora muito bem essa questão, a Mãe-Terra é a senhora de 
toda a criação e em muitas sociedades mitológicas, a mulher é quem representa a 
vida. Não me lembro de detalhes do livro mas arrisco dizer que o cristianismo pode 
ter contribuido para a mudança na forma de olhar para o sexo feminino. 
Sendo A revolução uma palavra feminina e tendo você o seu currículo de 
contestação..... 
Eu discordo só para convidá-la a falar (é a saudade), em geral concordo com tudo o 
que diz.  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: JO  

Data de publicação: 12 de 
Maio de 2009 21:37 
Status: Publicado 

 

Lucila, mais um que não foi.. eh tristeza.. antes tarde do que nunca rs.. 

====================================== 

Olá colegas, boa tarde. 

Antes de entrar diretamente nas questões deste fórum, acho importante pegar carona 
nas colocações de nossa colega AG e dizer que acreidto que mais importante do que 
pensar os desafios de uma gestão educadora crítica é, antes de mais nada, 
compreender o universo em que estamos inseridos hoje. 
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É comum ouvirmos colocações equivocadas de que a educação atualmente é 
complicada, que os alunos não querem saber de nada e outros chavões do tipo. O que 
sinto é que na verdade, as concepções de tempo e valores estão ainda muito 
amarradas ao passado. Como é possível tentarmos levar conhecimento para um jovem 
de hoje, se nem mesmo entendemos sua liguagem, quais links podem nos conectar 
com ele e o que para ele realmente é importante para que reconheça valores 
agregados? 

Para comprovarmos isso, basta nos remetermos a nossa adolescencia e nos 
perguntarmos:  "Eu possuia um universo cultural mais amplo e uma visão de mundo 
crítica maior do que a dos jovens de hoje?" 

Neste sentido acredito que a grande facilidade hoje rumo a uma gestão educacional e 
pegadogia crítica seja realmente a questão do fluxo das informações. As pessoas tem 
acesso a informação e, se bem conduzidas, nossas aulas podem ser enriquecedoras e 
contando com contribuição de todos. 

O grande nó que percebo realemente é um certo esvaziamento cultural, pois ao 
contrário do que poderíamos supor, volume de informações não significa 
conhecimento, pois é preciso utilizá-lo e transformá-lo para tal. Precisamos realmente 
conseguir desatar este nó e fazer valer a pena o frenético e cada vez mais dinâmico 
universo informacional e desta forma, realmente conseguirmos construir um espaço 
de reflexão pedagógica crítica que possa modificar realmente e contribuir para o 
desenvolvimento do corpo docente e discente. 

Abraços 

JO 

 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: J  

Data de publicação: 13 de 
Maio de 2009 17:16 
Status: Publicado 

 

Olá a Todos 

Antes tarde do que nunca....rsrsrsr  

Lendo toas as discussões, talvez eu seja repetitiva. 

Concordo com a colocação do W, quando diz que o que facilita é o acolhimento 
irrestrito, é se fazer efetivamente presente. 

O que dificulta?  
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O não se se fazer e estar presente com o grupo, além de autoritarismo, alienação, 
arrogância ... 

Até mais! 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: AM  

Data de publicação: 15 de 
Maio de 2009 02:53 
Status: Publicado 

 

Lucila todos os textos seus que tive oportunidade de ler achei muito bons:  

 Gestão de pessoas (que aliás já tinha lido antes dessa Caminhada, porque 
a C compartilhou comigo!)  

 O futuro como intenção da ação educacional 

Mas esta resposta super simples e direta que você deixou aqui... Pra mim foi a 
mais significante, a melhor de todas! 

Simplesmente resume muitos dos anseios, angústias, 
incertezas e questionamentos que tive desde que assumi uma função gerencial. 
Mas principalmente, trás a certeza e a recompensa de que apesar de todos os 
contratempos, as boas lembranças são as que ficam!  

Gostei muito :) 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: AM 

Data de publicação: 15 de 
Maio de 2009 03:03 
Status: Publicado 

 

C a sua resposta me emocionou... E muito!
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 

 

 
Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: AM  

Data de publicação: 15 de 
Maio de 2009 03:06 
Status: Publicado 

 

JD excelente o que escreveu... Compartilho de muito e aprendi um bocado!  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Linha de discussão: Chaves e Nós 
Mensagem: RE: Chaves e Nós 
Autor: AM  

Data de publicação: 15 de 
Maio de 2009 03:21 
Status: Publicado 

 

Facilita: inclusão/sentimento de pertencer, construção coletiva, reconhecimento, 
confiança, diálogos apreciativos, transparência, pró‐atividade, bom senso, feedback, 
atitudes positivas e encorajadoras, aceitação de erro (próprio e do 
outro), possibilidade da autonomia, responsabilidade, democracia, aprendizado, 
rever/revisitar, bom humor! 

Dificulta: desrespeito, injustiça, falsidades, vaidades, “vontades” de ter razão, 
indiferença, dificuldade em aceitar imperfeições (própria e do outro), 
contradições/distanciamento entre o discurso e a prática, desarticulação, falta de 
investimento, burocracia, diretrizes ultrapassadas. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido 
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Fórum “Relatos de experiências e práticas” 
 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: Relatos de experiência e práticas 
Autor: LUCILA SCIOTTI  

Data de publicação: 26 de 
Março de 2009 16:13 
Status: Publicado 

 

Quais experiências ou práticas vividas você gostaria de nos contar? 
 

   Responder Cotação Marcar como Não lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: LUCILA SCIOTTI  

Data de publicação: 24 de 
Abril de 2009 13:20 
Status: Publicado 

 

Uma prática em especial com a qual acredito ter havido um aprendizado coletivo de fato, na 
minha experiência de gestora, foi o processo de discussão e contribuição para a Proposta 
Pedagógica do Senac. Se não me engano isso ocorreu em 2003. Eu era diretora da Faculdade 
de Moda. Minha opção foi envolver todo o grupo de funcionários na questão, independentemente 
de sua função ou formação. Organizamos primeiramente grupos de trabalho por setores. Ao final, 
houve a organização de uma discussão coletiva, que reuniu todos os funcionários: docentes da 
Educação Superior, docentes de cursos livres e técnicos, técnicos e apoios, funcionários do setor 
administrativo, secretaria, biblioteca, enfim, TODOS.  

Foi uma experiência riquíssima pelas oportunidades de dar voz a todos, considearndo que todos 
poderiam ter contribuições a dar. Revelou conhecimentos individuias que não estavam visíveis. E 
ficou explícita a satisfação de funcionários considerados "menos especializados", que com muito 
prazer deram suas opiniões. 

Naquele momento, a Proposta Pedagógica passou a ter muito sentido como um documento 
norteador. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
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Autor: D 

Data de publicação: 25 de 
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Status: Publicado 

 

Em relação também, à Proposta Pedagógica, considero que foi minha maior imersão em 
Educação, pois eu estava iniciando minhas atividades no Senac e, sendo presenteado com a 
oportunidade de participar daquele momento. Ressalto aqui também, a importância do PDE, 
como um dos principais instrumentos norteadores das minhas colaborações naquela tão 
importante construção. 

Tenho orgulho em reconhecer algumas frases construidas com tantos outros colegas da 
época, no atual texto da Proposta Pedagógica. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
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Autor: F  
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Temos o costume de participar bastante das coisas da comunidade em que atuamos, e assim 
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acontece também com a área ambiental. 

Participamos da Rede Ambiental de Araraquara, juntamente com vários parceiros, e entre outras 
ações, conseguimos aprovar no Orçamento Participativo uma verba para parte do trabalho de 
revitalização do Córrego Marivan. Seguindo essa mesma linha, os alunos de uma das turmas de 
Ambiental foram participar das discussões da Audiência Pública sobre o Aterro Controlado de 
(município).  

Essa participação para coisas nas quais acreditamos é importante para sermos protagonistas do 
espaço onde vivemos, ao invés de eternamente vítimas dos desmandos alheios. Creio que parte 
de nossa função como educadores é essa. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: M  

Data de publicação: 28 de 
Abril de 2009 15:52 
Status: Publicado 

 

Uma das melhores experiências que pude participar foi a elaboração da Proposta de Trabalho da 
Unidade em 2005 quando, tão logo ter participado de um programa de Investigação Apreciativa 
promovido pela Educor, resolvemos aplicá-lo junto à equipe. Reunidos em um sábado, durante 
todo o dia, contamos com a participação de mais de, cem colaboradores, em todos os níveis. 
Nossa PTU de então nasceu alí e, ao longo do ano, inúmeras foram as iniciativas da equipe 
baseadas nas propostas e projetos escritos pelo grupo. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: JD  

Data de publicação: 29 de 
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Status: Publicado 

 

Uma das experiências mais gratificantes na minha atuação no Senac foi exercer a função de Téc. 
de Desenvolvimento Profissional. Trabalhei em uma Unidade grande e com bastante diversidade 
no portifólio. Mas o bom da história foi fazer o meio de campo, intermediar entre docentes, 
coordenadores, alunos, gerência, etc., e buscar formas de ajudar o aluno a realizar os seus 
objetivos e projetos. Aprendi nessa ocasião que o que de fato buscam os nossos alunos são 
sonhos: de conseguir um emprego, de ser promovido, de casar, de ter filhos, de comprar um 
carro ou uma casa, etc... e a nossa participação na vida dessas pessoas é algo muito grandioso... 
coisas que no dia-a-dia, muitas vezes não temos tempo para refletir dessa forma... 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
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Autor: E 
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Status: Publicado 

 

A minha opção, escolha de modelo de gestão, além de todos os princípios norteadores da 
administração geral aplicáveis a todas as atividades ou processos, é a da liderança educadora. 
Mais do que liderar e dar motivos, motivação para que as coisas aconteçam segundo as minhas 
crenças, princípios e os nossos do Senac, busco formar seguidores, como no twitter. Futuros 
líderes, já mediamente prontos ou em formação que tocam a vida independente da minha 
presença. Mudar, propor, sugerir, criar, alterar... não fazer todo dia do mesmo jeito, porque assim 
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está bom, vem dando certo ou pelo menos atendendo as minhas expectativas em grande parte. 

Nesta linha de pensamento e modelo de ação penso que “discursos podem arrastar multidões, 
mas bons exemplos convencem”. 

 A Pós em Movelaria tem demonstrado turma a turma o quanto tudo isso que temos tratado neste 
fórum é possível, factível... 

Ao final das duas primeiras turmas fizemos uma exposição bem cuidada, na Biblioteca do CAS, 
com dez protótipos bem resolvidos, coquetel, folder, empresas parceiras, banca para a 
apresentação dos TCC’s...tudo certinho... 

Esta Pós tem um projeto pedagógico aliado a um grupo de empresas moveleiras (via APL’s) na 
qual, a partir do segundo semestre, com o financiamento e alocação dos alunos nestas 
empresas, um protótipo é desenvolvido. Ao final do curso a empresa decide se o mesmo entra 
em produção, via cessão de direitos e pagamento, ou será dos alunos que o criaram, quase 
sempre em dupla. Contratos de sigilo industrial, acordos, termos de parceria, tudo juridicamente 
cuidado. 

 Bem, em novembro novamente chegou a hora da apresentação dos protótipos da terceira turma. 
A segunda mostra. 

Já tínhamos acordado que seria em casa mesmo, com alunos, professores e parceiros aqui no 
nosso pequeno auditório. 

Foi a melhor experiência pedagógica que vivi nos últimos anos. O depoimento de duas duplas 
cujo projeto e protótipo ali apresentado não haviam dado certo ou careceriam de ajustes ou nova 
versão. 

Lembro bem de uma dupla com muitos problemas: a fábrica não quis mais continuar com eles, os 
materiais pensados não existiam no mercado brasileiro, entre outros. Terminaram o protótipo no 
laboratório de desenho industrial do CAS – outro parceiro do curso – lindamente. Uma super idéia 
de uma cadeira que achamos vai chegar às lojas. O curso acabou e eles continuam trabalhando 
nela. 

Ouvindo jovens profissionais – designers e arquitetos na sua maioria – maduros o suficiente para 
não valorizar só o sucesso vi a concretização das nossas falas “o erro é processo, aprendemos a 
partir do erro”. Eles apresentaram o projeto mostrando como tinham feito, o que deu errado e 
como começariam de novo. 

 Termino com o convite redigido pelo Prof. Giorgio, o coordenador acadêmico e um dos mentores 
e desenvolvedores do projeto pedagógico do curso. 

“Hora de reafirmarmos os compromissos entre alunos, professores, empresas parceiras e 
instituição, junto a uma safra de projetos a qual evidencia empenho mútuo e amadurecimento das 
propostas e que permite antever lampejos de inquietação e atrevimento sempre oportunos 
quando o assunto é design” – Prof. Giorgio Giorgi Jr. 

Boa tarde a todos! 

  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Autor: MC  

Abril de 2009 17:59 
Status: Publicado 

 

Olá... 

Uma passagem que marcou muito minha trajetória no Senac (O L deve lembrar disso) foi quando 
passamos a trabalhar com a metodologia de projetos (Competências). Eu coordenava a área de 
Administração e Negócios da Unidade de (município) e no ano em que fui contratado no Senac 
como CLT ocorreu a mudança. Lembro que nós tínhamos duas turmas de Tecnicos em 
Contabilidade e o processo de mudança da metodologia foi árduo. Os alunos não entendiam e 
não compreendiam que não haveria "material pronto", que seriam eles os elementos 
fundamentais para a contrução do conhecimento (deles). 

Fui, por várias vezes, chamado em sala de aula (detalhe: as duas turmas numa única sala) para 
esclarecer algumas situações e sempre havia a tentativa, nestes momentos, dos alunos exigindo 
material, dizendo que a metodologia não daria certo, que o Senac estava caminhando para outro 
lado... enfim... acredito que todos nós em algum momento, passou por isso. 

De qualquer forma, aprendi muito com essa situação onde, na época, de carta-convite passei a 
ser coordenador de área e assumir esse grande desafio. Foi gratificante e trago essa experiência 
da "mudança" comigo até hoje, onde entendo que "tudo é possível". 

Abraços 

MC 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Quero destacar dois momentos em especiais: um pedagógico e o outro 
administrativo. 
 
1. Pedagógico 
Elaboração da proposta Pedagógica, o PDE, a sala de aula, Projetos, etc. 

Uma educação que exercita o ato de pensar, com todos os seus riscos, além da 
própria ausência de pensamento, tem como efeito o comprometimento, o tomar 
decisões e se responsabilizar por elas. Um trabalho além da sala de aula. 
Uma ação pedagógica inovadora! 

Foi a partir deste aprendizado que consegui despertar a motivação dos alunos para 
expressar seus sentimentos, ler, pensar, escrever e mudar a partir do 
reconhecimento como sujeito-de-sua-história. Quero citar um alunos de TST que 
chegou para fazer o Curso ainda sendo cortador de cana e que atualmente é o Gestor 
em Segurança, Saúde e exemplo de superação dentro da Usina. 

Dentro deste contexto, gosto muito do filme: "Escritores da Liberdade". (Freedom 
Writers, EUA, 2007). 

2. Administrativo 
Alinhamento Senac São Paulo – 2004. 

Abraços, 
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P 

Para estar a frente de seu tempo e inovar o ato de administrar as Unidades adequado 
à um novo cenário e, para além de alinhar suas ações, também adotar uma atitude 
de trabalho participativo numa construção coletiva, otimizando recursos, conjugando 
esforços e favorecendo o intercâmbio de experiências para o crescimento comum. 
Um ato de capacitar, integrar e mobilizar seus talentos. Momento rico de 
aprendizado que me acompanha no desenvolvimento da Gestão na Unidade.  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Gostaria de relatar a primeira experiência como gestora/coordenadora do grupo de 
educação corporativa. A nossa equipe (JM, FT, AM, SR, ER, CI, MT, e outros que 
passaram por lá) era nova de Senac, nova de idade, todos tinham vinte e poucos, e 
nova de profissão. Não tínhamos vícios, não tínhamos o histórico de Senac, não 
sabíamos o que poderia ser aprovado ou não, estávamos livres para 
criar. Vivenciamos aprendizados intensos em nossas reuniões de diálogo, alguns com 
ajuda da Cris D'Arce, outros por nossa conta. E o melhor, nós nos divertimos 
muito. Vivenciamos como funciona um grupo/equipe que aprende.  

Procuro resgatar este espírito de "novidade" que nos ajuda a inovar, criar e aprender. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Olá 

São muitas as experiências em 14 anos que me lembro e que contribuiram para o meu 
desenvolvimento profissional e que envolveram diferentes setores como corpo docente, alunos, 
direção, administrativo, comunidade, etc. Mas uma experiência que muito me ensinou foi 
descobrir o possível dentro de um contexto complexo, que envolve muitas negociações com 
gentes diferentes, limites de estruturas, etc... Esta experiência foi a primeira ptu em (município). 
Para a elaboração da ptu cada técnico fazia o planejamento de sua área e depois apresentava 
para os demais técnicos e para o administrativo e o processo de elaboração passava a ser 
coletiva, tínhamos o objetivo definido como resultado finaceiro, produção e tinhamos que 
conjuntamente definir cortes e possibilidades em relação a infraestrutura, ao cenário e a uo que 
gostaríamos de ter. Pude perceber e colocar em prática um planejamento em que a utilização da 
TA (teoria da atividade, minha pesquisa de mestrado) podia direcionar cada passo da elaboração, 
perceber que as ações individuais precisavam estar conectadas ao objeto coletivo tranformando-
as em uma atividade coletiva. Foi muito inovador e mostrou uma nova forma de trabalho para a 
equipe, e, para mim a possibilidade de trazer para meu diai a dia a pesquisa acadêmica. 

É isso. 

Um abraço 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Minha historia na Instituição é uma história dinâmica de aprendizado contínuo e extremamente 
enriquecedor. A experiência mais marcante nestes anos foi assumir o papel de gestora numa 
Unidade onde eu ja havia desempenhado diversos papéis e passar a articular questões 
estratégicas com aqueles que anteriormente eram meus pares. 

O trabalho foi sinuoso e extremamente delicado, pois por vezes pode se confundir o papel e 
extrapolar os limites, mas o resultado foi muito significativo. Aprendi a lidar com meus próprios 
limites, flexibilizar minhas atuações e encaminhar questões de forma compartilhada e impessoal. 
Uma experiência ímpar nesta longa historia! 

obrigada 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Olá! 
São muitas experiências gratificantes que já vivenciei na minha história com o Senac,  mas, como estamos 
falando sobre gestão educacional, gostaria de compartilhar duas que vivi em minha experiência como 
gerente de unidade.  
Em 2006, iniciei minha carreira como gestora no Senac, quando assumi a unidade de Jundiaí. Sabia que teria 
que me apropriar de todas as especificidades da unidade e da região. Contudo, a minha grande preocupação 
se encontrava na equipe. Perguntei-me como poderia conhecer as pessoas de forma que esse processo 
pudesse ser tranqüilo, afinal,  sabia que todos estavam apreensivos, o que é natural em uma troca de 
gerência. Então, me lembrei do curso de Investigação Apreciativa, que tinha feito pela Educor, e achei que 
seria oportuno utilizar alguns conceitos desse programa. Agendei  3 horários para falar com a equipe e  a 
unidade se dividiu em 3 grupos. Realizamos uma dinâmica em que cada pessoa era apresentada pelo seu 
colega. A apresentação tinha que contemplar um momento de sucesso na vida daquela pessoa e os seus 
sonhos em relação ao Senac de (município). Achei que as pessoas se sentiram a vontade para participar, e 
acho que num curto espaço de tempo, consegui conhecer muitas particularidades de cada um, 
principalmente, o que cada um tinha de melhor. Hoje, consigo perceber que esse início possibilitou o 
trabalho integrado que tenho com minha equipe hoje.  
Outra experiência que vivi, foi em uma das várias formaturas do Programa de Aprendizagem que participei. 
Aqui temos um trabalho diferenciado, no qual atendemos jovens extremamente carentes, através de uma 
parceria com a prefeitura municipal e ministério do trabalho. Por conta desse público, todas as formaturas 
são emocionantes, porque percebo a transformação que proporcionamos na vida desses jovens. Mas, uma 
em específico me marcou. Ao final da solenidade, a mãe de um aluno pediu para me dar um abraço, e falou 
que eu precisava saber o quanto ela estava grata ao Senac porque o Programa tinha mudado não só a vida de 
seu filho, mas de toda a família. Que em uma reunião de pais, uma dinâmica utilizada fez com que seu 
marido refletisse sobre o seu alcoolismo, e que pouco tempo depois, ele deixou de beber. A felicidade 
daquela mãe me marcou pelo resto da vida. Com esse simples relato, pude perceber que o trabalho que 
realizamos tem uma dimensão de importância e de alcance muito maior do que eu imaginava.  
Acho que as duas experiências me fizeram refletir sobre o meu papel como gestora perante minha equipe e 
perante a comunidade. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11374_1&nav=discussion_board_entry&nav=discussion_board_entry&action=collect_forward&origRequestId=42CE7A757A144229FF9D88E5A0A3ECD9.root_1259754159009&conf_id=_4180_1&message_id=_170735_1&formCBs=_170735_1&formCBs=_177548_1&formCBs=_177721_1&formCBs=_178415_1&formCBs=_178635_1&formCBs=_178956_1&formCBs=_178971_1&formCBs=_178993_1&formCBs=_180054_1&formCBs=_179483_1&formCBs=_179541_1&formCBs=_179571_1&formCBs=_179955_1&formCBs=_180003_1&formCBs=_180063_1&formCBs=_180178_1&formCBs=_180372_1&formCBs=_180863_1&formCBs=_180864_1&formCBs=_180865_1&formCBs=_180146_1&formCBs=_180176_1&formCBs=_180257_1&formCBs=_180505_1&formCBs=_180819_1&formCBs=_180860_1&formCBs=_180897_1&formCBs=_181086_1&formCBs=_181392_1&formCBs=_180569_1&formCBs=_180582_1&formCBs=_180684_1&formCBs=_180825_1&formCBs=_183117_1&formCBs=_180599_1&formCBs=_180618_1&formCBs=_181412_1&formCBs=_181943_1&formCBs=_182387_1&formCBs=_183120_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11374_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board_entry&message_id=_179955_1�
javascript:replyInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11374_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board_entry&inWindow=true&message_id=_179955_1');�
javascript:quoteInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11374_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board_entry&inWindow=true&message_id=_179955_1');�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11374_1&nav=discussion_board_entry&nav=discussion_board_entry&action=collect_forward&origRequestId=42CE7A757A144229FF9D88E5A0A3ECD9.root_1259754159009&conf_id=_4180_1&message_id=_170735_1&formCBs=_170735_1&formCBs=_177548_1&formCBs=_177721_1&formCBs=_178415_1&formCBs=_178635_1&formCBs=_178956_1&formCBs=_178971_1&formCBs=_178993_1&formCBs=_180054_1&formCBs=_179483_1&formCBs=_179541_1&formCBs=_179571_1&formCBs=_179955_1&formCBs=_180003_1&formCBs=_180063_1&formCBs=_180178_1&formCBs=_180372_1&formCBs=_180863_1&formCBs=_180864_1&formCBs=_180865_1&formCBs=_180146_1&formCBs=_180176_1&formCBs=_180257_1&formCBs=_180505_1&formCBs=_180819_1&formCBs=_180860_1&formCBs=_180897_1&formCBs=_181086_1&formCBs=_181392_1&formCBs=_180569_1&formCBs=_180582_1&formCBs=_180684_1&formCBs=_180825_1&formCBs=_183117_1&formCBs=_180599_1&formCBs=_180618_1&formCBs=_181412_1&formCBs=_181943_1&formCBs=_182387_1&formCBs=_183120_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11374_1&nav=discussion_board_entry&nav=discussion_board_entry&action=collect_forward&origRequestId=42CE7A757A144229FF9D88E5A0A3ECD9.root_1259754159009&conf_id=_4180_1&message_id=_170735_1&formCBs=_170735_1&formCBs=_177548_1&formCBs=_177721_1&formCBs=_178415_1&formCBs=_178635_1&formCBs=_178956_1&formCBs=_178971_1&formCBs=_178993_1&formCBs=_180054_1&formCBs=_179483_1&formCBs=_179541_1&formCBs=_179571_1&formCBs=_179955_1&formCBs=_180003_1&formCBs=_180063_1&formCBs=_180178_1&formCBs=_180372_1&formCBs=_180863_1&formCBs=_180864_1&formCBs=_180865_1&formCBs=_180146_1&formCBs=_180176_1&formCBs=_180257_1&formCBs=_180505_1&formCBs=_180819_1&formCBs=_180860_1&formCBs=_180897_1&formCBs=_181086_1&formCBs=_181392_1&formCBs=_180569_1&formCBs=_180582_1&formCBs=_180684_1&formCBs=_180825_1&formCBs=_183117_1&formCBs=_180599_1&formCBs=_180618_1&formCBs=_181412_1&formCBs=_181943_1&formCBs=_182387_1&formCBs=_183120_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11374_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board_entry&message_id=_180003_1�
javascript:replyInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11374_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board_entry&inWindow=true&message_id=_180003_1');�
javascript:quoteInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11374_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board_entry&inWindow=true&message_id=_180003_1');�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11374_1&nav=discussion_board_entry&nav=discussion_board_entry&action=collect_forward&origRequestId=42CE7A757A144229FF9D88E5A0A3ECD9.root_1259754159009&conf_id=_4180_1&message_id=_170735_1&formCBs=_170735_1&formCBs=_177548_1&formCBs=_177721_1&formCBs=_178415_1&formCBs=_178635_1&formCBs=_178956_1&formCBs=_178971_1&formCBs=_178993_1&formCBs=_180054_1&formCBs=_179483_1&formCBs=_179541_1&formCBs=_179571_1&formCBs=_179955_1&formCBs=_180003_1&formCBs=_180063_1&formCBs=_180178_1&formCBs=_180372_1&formCBs=_180863_1&formCBs=_180864_1&formCBs=_180865_1&formCBs=_180146_1&formCBs=_180176_1&formCBs=_180257_1&formCBs=_180505_1&formCBs=_180819_1&formCBs=_180860_1&formCBs=_180897_1&formCBs=_181086_1&formCBs=_181392_1&formCBs=_180569_1&formCBs=_180582_1&formCBs=_180684_1&formCBs=_180825_1&formCBs=_183117_1&formCBs=_180599_1&formCBs=_180618_1&formCBs=_181412_1&formCBs=_181943_1&formCBs=_182387_1&formCBs=_183120_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11374_1&nav=discussion_board_entry&nav=discussion_board_entry&action=collect_forward&origRequestId=42CE7A757A144229FF9D88E5A0A3ECD9.root_1259754159009&conf_id=_4180_1&message_id=_170735_1&formCBs=_170735_1&formCBs=_177548_1&formCBs=_177721_1&formCBs=_178415_1&formCBs=_178635_1&formCBs=_178956_1&formCBs=_178971_1&formCBs=_178993_1&formCBs=_180054_1&formCBs=_179483_1&formCBs=_179541_1&formCBs=_179571_1&formCBs=_179955_1&formCBs=_180003_1&formCBs=_180063_1&formCBs=_180178_1&formCBs=_180372_1&formCBs=_180863_1&formCBs=_180864_1&formCBs=_180865_1&formCBs=_180146_1&formCBs=_180176_1&formCBs=_180257_1&formCBs=_180505_1&formCBs=_180819_1&formCBs=_180860_1&formCBs=_180897_1&formCBs=_181086_1&formCBs=_181392_1&formCBs=_180569_1&formCBs=_180582_1&formCBs=_180684_1&formCBs=_180825_1&formCBs=_183117_1&formCBs=_180599_1&formCBs=_180618_1&formCBs=_181412_1&formCBs=_181943_1&formCBs=_182387_1&formCBs=_183120_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�


74 
 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: L  

Data de publicação: 5 de Maio 
de 2009 20:02 
Status: Publicado 

 

MC e colegas, lembro e como lembro. Era tudo novidade, inclusive para nós. Os PDEs com salas 
cheias eram o grande suporte. Só queria ressaltar a alegria e o retorno no dia da formatura, com 
empresários (que cederam espaço para elaboração dos projetos) familiares e os alunos relatando 
o quanto foi importante os desafios propostos. O nosso mérito, e em especial o seu com a equipe 
de professores, em conseguir fazer esses alunos acreditarem que valeria a pena e  construir 
juntos com a turma, uma confiança no processo de desenvolvimento.(novas competências). 

Outro desafio, foi que alguns professores não entendiam e se negaram a participar de um 
processo mais livre de construção, alguns até por convicções religiosas, eu só sei que foi tudo um 
grande desafio. 

Essa mudança nos deixa mais próximo da realidade do mercado e os alunos mais próximos do 
emprego. 

Muitos momentos são marcantes nesses 30 anos de SENAC e normalmente tenho saudades dos 
momentos que foi necessário um amplo trabalho em equipe para irmos em frente. ( se é que em 
algum momento eles não são importantes) 

Até, 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Vou contar algumas experiências que considero as melhores, mas se no percurso aparecer 
alguma daquelas que procuramos esconder, juro que conto também. 

Hoje quero contar o início do trabalho aqui em (município), depois de olhar e conversar muito nos 
primeiros meses de trabalho, resolvi começar com um world café, todos nós conhecemos a 
metodologia. A participação foi massiva, +- 200 funcionários, de todas as funções e de todos os 
tipos de contrato. 

O material produzido em duas horas foi muito rico e fundamental para que cada um pudesse 
entender que a sua participação é que produziria um trabalho que seria num curto espaço de 
tempo reconhecido pela comunidade como de excelente qualidade. 

Todos os novos desafios delineados foi hora do grupo propor soluções e assim começarmos a 
caminhada que completa dois anos no próximo mês de agosto. 

Três tópicos apareceram e foram trabalhados ao longo do tempo: aspectos pedagógicos, clima 
organizacional e atendimento ao cliente. 

Depois conto mais... Até, 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Um episódio profissional foi especialmente educativo para mim. Até hoje revejo minha atuação a 
fim de compreender melhor o nosso corpo discente e nossa forma de agir em conjunto com ele. 

Na primeira vez que tive o prazer de conviver com alunos do curso Técnico Ator, programa que 
me esforcei muito para levar à unidade onde estava na época, deparei-me com um conflito 
causado por dificuldade de relacionamento entre docentes. Uma de nossas docentes manifestou 
sua insatisfação em trabalhar naquela equipe porque um colega, conhecido de outros tempos, 
era uma pessoa pela qual não nutria nenhuma simpatia. 

Apesar de haver ligação entre as disciplinas dela e dele, insisti para que ela se mantivesse na 
docência e relevasse o histórico entre ambos. A despeito de minhas considerações a postura da 
docente era a clássica “ou ele ou eu”. 

Investiguei com alguns alunos sobre a atitude do docente, descobri que não havia problemas com 
sua atuação e decidi pela sua manutenção e pela saída dela, se assim ela entendesse correto. 

No mesmo dia em que comuniquei minha decisão para a motivadora de tal dilema, nossos alunos 
assumiram uma posição bastante forte em defesa da mesma. Solicitavam veementemente e sua 
manutenção em detrimento do docente que até então, percebia o movimento sem qualquer 
manifestação.  

Conversei com o docente e sem qualquer possibilidade de entender as questões pessoas que 
envolviam nossos alunos,fui no mesmo dia à sala, juntamente com a Técnica da área, para 
resolver o conflito. O que imaginei fácil e simples tornou-se difícil e desconfortável. 

Os mesmos alunos que anteriormente defendiam a manutenção dos dois docentes, diante da 
escolha eminente, optaram pela profissional, diferente da que eu havia imaginado. Meu 
aprendizado efetivo começou naquele encontro na sala de aula.  

Confesso que demorei um longo tempo para compreender o juízo que os alunos adotaram para 
decidir com quem ficar. Se eu julguei que a docente era quem deveria sair pois se sentia 
incomodada, os alunos seguiram um pensamento totalmente diverso do meu e se apegaram à 
relação, à confiança que a docente passava e a segurança que ela dava ao grupo. Essas 
questões que sequer foram pensadas por mim naquele momento, faziam todo o sentido para 
aquele grupo de alunos.  

Não consegui tomar uma decisão naquele momento. O conflito entre o que eu imaginava justo e 
o que os alunos entendiam por correto não foi digerido imediatamente. Pedi um dia aos alunos 
para refletir sobre nossa conversa e, após uma boa noite de sono e algum tempo de reflexão com 
a Técnica da área, entendemos que educação só se faz através do relacionamento e que em 
alguns casos, nosso pragmatismo e referências passadas não possuem qualquer valor.  

Optamos por atender o pedido de nossos alunos, mantivemos a docente e desligamos daquela 
turma o docente. Nossos alunos nos agradeceram muito, como era de se esperar. 

Com o passar do tempo e o ocorrido já quase esquecido, vez por outra indagava os alunos sobre 
a opção que fizeram. Eles nunca depreciaram o docente desligado e nunca fizeram qualquer 
menção sobre a superioridade técnica de um ou de outro, citavam apenas a importância do 
relacionamento construído e a importância deste para seu sucesso educacional. 

Nunca vou saber ao certo se minha decisão foi acertada ou não. O que percebi é que o curso não 
sofreu nenhuma evasão, os alunos se apresentaram juntos em diversos espetáculos e sempre 
tiveram ótima avaliação de todos os nossos docentes e dos jornais que noticiavam os eventos. 

Apesar de não saber o que teria ocorrido se tivese imposto minha verdade, quero acreditar que 
acertei ao privilegiar o relacionamento entre professor e aluno, dando a ele tanta importância 
quanto damos ao currículo, ao modelo pedagógico e a didática. O relacionamento pode, em 
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alguns casos e principalmente para as pessoas mais sensíveis como os artistas, ser muito mais 
importante que qualquer técnica ou recurso didático. 

No mesmo sentido e para que essa vivência tenha impacto em nossa prática e caiba neste fórum, 
defendo que o relacionamento que nós gestores construímos com nossa equipe é o que dá 
segurança à caminhada que traçamos. Sem essa confiança nossa equipe se divide, se acovarda 
e deixa de realizar.  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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JA, não vai ser dessa vez que vou discordar de você, aqui na Unidade com uma conversa mensal com todos 
os representantes de classe, que nos avaliam permanentemente, temos apanhados muito das nossas certezas. 
Abs 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Segunda parte do meu relado de experiência: Para questões pedagógicas, surgiram algumas indicações: 1. 
Na última sexta-feira do mês, não temos aula, o encontro do gerente, técnicos, coordenadores e docentes é 
uma oportunidade para conversas sobre os nossos desafios com a formação profissional dos nossos alunos. 
2. Na primeira quarta feira do mês, os representantes de classes e seus suplentes encontram-se com a equipe 
técnica, e dão uma nota de 0 a 10 para o curso fazendo considerações sobre o curso e sobre o SENAC. A 
devolutiva é feita ao longo do mês e ou na próximo encontro. 3. Como uma ajuda dos ceus a Unidade foi 
equipada com computadores e data-show em todas as salas e laboratórios. Tinhamos 5 equipamentos para 
35 salas. 4. A leitura dos planos de cursos com todos os docentes foi considerada tarefa número um nos 
encontros dos docentes por área/curso. 5. Os docentes carta-convite (PF)foram contratados apenas em 
situações eventuais, não mais para "repartir" um determinado módulo. Os docentes carta-convite (PJ) são 
muito bem-vindos desde que atuem em outras instituições/empresas. 6.O PDE está sendo considerado 
obrigatório para os docentes. 

Depois conto sobre o que chamamos de "clima organizacional". 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Quando eu decidi criar um ambiente virtual para  a pesquisa no Doutorado, com a participação dos gerentes 
das UOs, tive muitas dúvidas. Primeiro, pela relação de chefe do grupo. Um convite poderia ser interpretado 
como uma obrigação. A relação de chefe está posta, e será mesmo um fator de interferência, não há como 
fugir disso. Mas no meu íntimo eu desejava que ela não fosse a principal razão da participação.  

Depois, fiquei pensando em como organizar as atividades. Eu não queria simplesmente mandar um 
questionário para cada um, pedir que respondessem, compilar as respostas e tal. Eu achei que eu precisava 
me expor, contar o que estava (está) na minha cabeça como referências, como questões que me instigam e 
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me movem, trocar isso com o grupo, buscar a criação de um espaço de aprendizagem coletiva mesmo. 

Tinha minhas idéias do que fazer, mas não tinha todas as atividades prontas. Pedi ajuda pra Regina, do TAE, 
que se colocou à minha disposição desde setembro de 2008 !!(como diria meu filho, demorou! rs) 

A Regina me explicou como usar o Blackboard, as possibilidades, os recursos, deu total apoio, sua equipe 
idem. A Regina também me emostrou os recursos do Power Point no Windows Vista, pra dar uns efeitos, 
etc.  

Quando a Caminhada foi pro ar, eu só tinha prontas as atividades da 1ª semana. Eu tinha na minha cabeça 
um roteiro, as idéias, as referências a dar. Durante a 1ªsemana fui trabalhando as atividades da 2ª semana, 
pesquisando o que e como fazer, e assim sucessivamente.  

Não foi simples decidir o que falar e como apresentar as referências teóricas. Mas um ponto que pra mim se 
tornou muito importante foi a minha intenção de dar um novo significado às referências e orientações que 
estão contidas nos nossos documentos. Ao ler a Proposta Pedagógica, percebi que ela não traz explícitas as 
suas fontes, como Paulo Freire e Jacques Delors. Eu considero essa informação muito importante para 
gestores educacionais. O mesmo se deu com nosso modelo de gestão, que se referencia muito na 
Aprendizagem Organizacional. Não deveríamos entender melhor essas concepções que estão na base dos 
documentos, ou em parte deles? 

Falamos de tantas coisa (aprender a aprender, por exemplo) e muitas vezes ficamos no vácuo, no sentido de 
ter essa falta de informação (teoria) que é esclarecedora, que dá sentido e história.  

Fui construindo as atividades ao longo, certamente incentivada pela participação de vocês. A medida de 
cada coisa, eu não tinha. Seria muito texto? Vocês teriam tempo de ler? Achariam interessante? Achariam 
babaca? Como eu devo participar no fórum? Comentar tudo o que aparece, ou ficar numa posição mais 
discreta, a fim de que as próprias pessoas "dominem" o espaço? 

Bem, relato aqui um momento de profundo aprendizado com meus colaboradores, no qual tive a 
oportunidade de organizar minhas idéias e expô-las, no qual pude exercitar minha capacidade de mediadora 
e de usar um ambiente virtual de aprendizagem que está à nossa disposição, mas que exploramos pouco.  
Obrigada a todos vocês, valeu muito!!! 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: JA  

Data de publicação: 6 de Maio de 
2009 20:07 
Status: Publicado 

 

L, coloca rápido o resto do seu relato porque está me ajudando a montar as estratégias da unidade de 
(município) para trabalhar com docentes e coordenadores. 
Depois te pago um café pelos royalties (é assim que escreve?). 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: LUCILA SCIOTTI  

Data de publicação: 7 de Maio de 
2009 11:00 
Status: Publicado 

 

Que tal organizarmos uma reunião de "práticas na rede"? O L poderia apresentar sua organização de 
trabalho. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: W  

Data de publicação: 7 de Maio de 
2009 15:25 
Status: Publicado 

 

Gente, 

Tenho sempre como premissas a fluidez, envolvimento de todo o grupo em temas emergentes da unidade e 
integração (troca de experiências).  

Destaco aqui algumas iniciativas que deram e estão dando bons frutos: 

- World café. Utilizei essa técnica como primeira reunião geral, quando cheguei a Santana. Fizemos no dia 
22/12 com a participação de todos. Aqui temos o compromisso de gestão do grupo da unidade e também do 
Núcleo de Idiomas. A experiência foi muito bacana.Tenho a experiência registrada em CD. Caso queiram 
conhecer a experiência, é só me pedir que envio os relatos e como pensamos nessas estratégia. 

Anteriormente já havia utilizado essa mesma técnica num encontro empresarial (GAC), em 2007. Foi muito 
bacana também. Neste caso, o desafio era diferente. Criar relacionamento e fortalecer o nosso contato com o 
empresariado local. O resultado foi positivo e colhemos frutos durante um bom tempo; 

- Criação de grupos multifuncionais. Sempre que temos assuntos emergentes e que merecem um 
envolvimento de um grupo de trabalho, proponho a criação de um grupo multifuncional. Um exemplo. 
Temos uma necessidade premente de melhorar a satisfação do cliente e a qualidade dos serviços prestados 
na unidade. Criamos um grupo, onde participam representantes de diversos setores da unidade (atendimento, 
secretaria, técnico, comunicação, biblioteca, administrativo) olhando para este mesmo desafio: aumentar a 
qualidade dos nossos serviços. O grupo começa fazendo uma leitura e levantamento de cenário atual e onde 
queremos chegar. Desenhamos, conjuntamente, um plano de ação e começamos a operá-lo, sempre 
verificando a aderência e medindo o retorno (tenho este material detalhado comigo, e posso compartilhar 
com os colegas, caso queiram). Neste mesmo modelo, temos um outro grupo que analisa as despesas da 
unidade e onde podemos otimizar e por aí vai...Utilizamos essa metodololgia sempre que temos um novo 
desafio e a necessidade de vários olhares para evoluir nessa gestão. 

- Temos reuniões semanais com o grupo gestor, onde participam não apenas os técnicos como o 
administrativo, comunicação e atendimento. Aqui, o objetivo é alinhar, analisar o cenário atual e propor 
planos de ação de curto prazo. 

- Temos um outro grupo que está discutindo a receita do Núcleo de Idiomas, nos últimos três anos e as 
possibilidade de criarmos ações para potencializarmos este retorno. Neste grupo, além dos atores internos, 
representantes da GO e GD também participam.   

A idéia, como disse acima, é que todos da unidade (mais diversos setores e variadas relações hierárquicas) 
sejam envolvidos e  possam dar sua contribuição e exercer um papel de protagonista no dia-a-dia do nosso 
trabalho. 

... 

Abraços, 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Apesar dos 14 anos de “firma”, minha experiência na gestão é relativamente recente. Há cinco 
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anos estou na FAU e posso dizer que cada dia é um desafio. Cheio de erros, acertos e de muito 
crescimento. Como já destacado anteriormente, sou da área de comunicação e no primeiro ano 
na Unidade só pensava em processos, processos, processos. Tudo precisava estar redondo, 
perfeito. Fazíamos inúmeras reuniões de alinhamento e esclarecimentos de dúvidas. Ótimo! Mas 
depois de um ano me dei conta do quanto estava ausente. Ausente com os alunos, com os 
docentes, com a equipe, com a comunidade... Eles queriam me conhecer, falar comigo, dar 
sugestões e isso passava despercebido em meio a um turbilhão de expectativas.  

Quando tive consciência disso, comecei a observar os públicos da Unidade e o trabalho foi sendo 
construído. No caso dos alunos, como a unidade desenvolve poucos cursos é perfeitamente 
possível conhecer (quase) todos eles. Passei a participar da abertura dos cursos técnicos e de 
pós-graduação, me apresentando e me colocando à inteira disposição. Para minha surpresa, os 
alunos subiam para conversar comigo muito mais sobre suas conquistas e pedir orientações do 
que fazer reclamações. Nos corredores era possível conversar sobre as impressões que estavam 
tendo do curso e do Senac. Passei também a me sentir parte do mundo deles. 

Com os docentes, iniciamos um processo de dois encontros (gerais) por ano. Fazemos um café 
da manhã, no sábado, com a presença de toda a equipe da unidade e de nossos docentes. 
Fazemos um convite, a presença não é obrigatória e temos um número grande de adesões. 
Nestas reuniões discutimos pontos importantes como Proposta Pedagógica, Política de 
Concessão de Bolsas de Estudos, Valores da Marca, PDE, entre outros, com o objetivo de trazer 
o nosso docente (principalmente o carta convite) para o Senac, para que se sinta, de verdade, 
parte desta grande Organização. Iniciamos em 2008 também um trabalho de envio de um boletim 
mensal sobre os principais assuntos da unidade, com um espaço dedicado às produções e 
contribuições de nossos docentes e o enviamos para um mailing com o nome de todos os 
profissionais atuais, além de um e-mail com foto e mini currículo que é enviado à Unidade assim 
que um novo colega chega. 

Com os funcionários fiz uma reunião geral onde “ditei” um personagem e todos tinham que 
desenhá-lo, segundo seus próprios entendimentos, sem olhar o outro. Ao final pedi que 
trocassem os desenhos e perguntei: Há algum desenho igual? E a resposta foi negativa, 
obviamente. A intenção era mostrar que apesar de todos ouvirem a mesma coisa, cada um 
entende da sua maneira, segundo os seus próprios conceitos e crenças e que assim deveríamos 
nos preparar para respeitar os limites de cada um. Depois desta reunião iniciamos um processo 
chamado Imersão, onde cada setor fazia uma reunião de apresentação de suas atividades e as 
conseqüências do trabalho de cada um para o andamento dos processos. Os funcionários se 
sentiram confiantes, valorizados e conseguiram, sem nenhum conflito, expor a necessidade do 
trabalho integrado para que a Unidade atingisse os objetivos traçados por todos. Houve ainda 
dois momentos de integração quando fizemos visitas técnicas em uma empresa de beleza e outra 
têxtil, para termos um pouco mais de contato com a realidade da área em que trabalhamos, além 
de duas turmas fechadas do curso Gerenciamento do Tempo onde estabelecemos os 
desperdiçadores de tempo ocorridos na unidade e em grupos discutimos soluções para que o 
Grupo da Qualidade colocasse em prática, de acordo com a viabilidade. 

Com a comunidade, esquentamos o relacionamento em 2009 com a consolidação da Rede 
Social. Participamos de eventos e inaugurações locais, onde em uma delas recebemos um grupo 
de portugueses que visitaram a Unidade e levaram muitas possibilidades de projetos em conjunto 
para serem discutidas fora do país. Daqui saíram surpresos com a representatividade do Senac e 
cheio de ideias, ora pois!  

Procuramos ainda o envolvimento deste público em todas as ações de responsabilidade social e 
ambiental da Unidade, além da proposta de um trabalho conjunto com as Unidades da Região 
para uma comunicação dirigida ao grande núcleo de condomínios que vêm surgindo na Vila 
Romana. 

Enfim, hoje já estamos discutindo o planejamento 2010. Fizemos um cronograma interno a fim de 
desenvolvermos um planejamento essencialmente compartilhado, baseado em informações 
assertivas, construído por todos os setores e contemplando nossos públicos. Para isso, toda a 
equipe gestora passa por um processo de feedback (constante), treinamentos específicos como 
EPB, PTU e Planejamento, além de workshops ministrados pelas GOs e GDs para a criação de 
uma Matriz GE. Posso dizer que a equipe da FAU é uma equipe mais autônoma, confiante, 
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segura de suas ações e consciente do tamanho de seu papel na Instituição e da necessidade de 
sua agilidade e flexibilidade para lidar com um ambiente de mudanças tão rápidas. E tudo isso 
pelo esforço, competência e vontade de cada um. 

E, como somos seres inacabados, continuamos aprendendo, refletindo, rediscutindo e 
replanejando nossas ações... 

Isso parece mais um desabafo do que relato de experiências, não é? Desculpe pelo tamanho e 
obrigada àqueles que chegaram até aqui. 

Um beijo, 
DM 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: MB  
Anexo: Voluntariado Corporativo.WMV (2,533 Mb)  

Data de publicação: 7 de Maio de 
2009 17:45 
Data da última modificação: 7 de 
Maio de 2009 17:53 
Status: Publicado 

 

São tantas as oportunidades de aprendizagem, tanto temos falado das relações além do muro da escola, 
quero registrar um vídeo do trabalho do Grupo de Voluntários da Unidade de (município). E que muito 
contribui para a melhoria do clima organizacional. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: J  

Data de publicação: 7 de Maio de 
2009 19:40 
Status: Publicado 

 

Olá Pessoal !  

Ler os relatos de vocês é muito interessante, pois como sou " novinha" de função... tudo é muito 
enriquecedor.  

Nos meus 14 anos de Senac tenho alguns relatos a compartilhar, pois inciei no Senac no Atendimento e fui 
passando por diversos setores até chegar onde estou...  

Com certeza a participação na construção da Proposta Pedagógica foi um marco, primeiro pq meu gerente 
na época , M, estimulava a partcipação do grupo e aproveitei o assunto fiz o meu TCC na faculdade, foi 
muito proveitoso e pude ampliar ainda mais a reflexão e discussão do tema.  

Outro relato que não poderia deixar de contar, foi a minha mudança de (município) para São Paulo depois de 
09anos na mesma unidade, fui trabalhar em unidade de São Paulo em janeiro de 2005 momento que maioria 
dos nossos colegas aqui lembram bem " mudanças'... Chegava para trabalhar em uma unidade onde 
particamente não conhecia ningém somente o gerente e pude resgatar e desenvolver uma habilidade minha 
que estava um pouco esquecida ou adormecida, que era a de gestão de pessoas... pois que chegava na 
equipe era eu e precisa me aproximar do grupo, conhece-los...para inciciar o meu desafio naquele 
momento!  

É isso que tenho para contar ! 

Abraços  
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   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: JD 

Data de publicação: 8 de Maio de 
2009 09:19 
Status: Publicado 

 

Ola DM, 

Que bonito processo de construção! Gostei muito do que escreveu e não fazia idéia desse trabalho 
desenvolvido... puxa vida... precisamos nos conhecer mais mesmo, trocar informações, misturar idéias... 
caso contrário, continuaremos um bando de competende esquisofrênicos... rs... 

E que caminhada heim Lucila... 

Abraços, 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: JA  

Data de publicação: 8 de Maio de 
2009 21:43 
Status: Publicado 

 

Ótima idéia. Sugiro fazermos isso pessoalmente ou usando esta ferramenta. O Luiz conta sua experiência 
usando o recurso do vídeo e slide, nós conversamos via fórum. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: JA  

Data de publicação: 8 de Maio de 
2009 21:47 
Status: Publicado 

 

DM, gostei muito do seu relato, colhi idéias muito boas e positivas. Obrigado pela ajuda. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: L  

Data de publicação: 9 de Maio de 
2009 00:13 
Status: Publicado 

 

Oi gente, não podemos deixar essa experiência parar por aqui, podem contar comigo naquilo em que eu 
puder colaborar... quantas experiências e práticas enriquecedoras. 

Sempre fico pensando depois de alguns anos de SENAC (30) porque trocamos tão pouco as nossas 
experiências do dia-a-dia... penso que chegou a hora de mudarmos essa realidade. 

Abraços 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Terceira parte: Vou deixar a questão do clima organizacional para uma quarta parte. Na questão do 
atendimento ao cliente e comunicação (interna e externa) o World Café apresentou uma série de processos 
que precisam melhorar. 1) Deixamos de cancelar cursos livres com carga-horária de até 30 horas. O volume 
de cancelamento era assustador. Com essa atitude montamos um número muito pequeno de turmas com 
ponto de equilibrio abaixo do previsto e reduzimos o retrabalho dos setores de atendimento e administrativo 
significativamente. 2) Aumentei o número de atendentes pois o volume de trabalho apresentava claramente 
que a falta de funcionários era o nosso principal problema. 3) o setor de atendimento deixou de ser o "quebra 
galho" para todos os outros setores, estando voltado muito mais para as questões internas do que para os 
clientes externos. 4) Passamos a ligar para todos os alunos dos cursos livres após a realização de 1/3 da sua 
duração para perguntas sobre o atendimento das expectativas estarem sendo atendidas ou não.5) Nos cursos 
técnicos a ligação acontece depois de 01 mês de curso. 6) As reuniões com agência de publicidade e 
assessoria de imprensa acontecem com gerente, técnicos e representante de comunicação. 7) Uma reunião 
semanal com gerente, técnicos, coordenadores e um representante de cada setor fez toda diferença no 
processo de comunicação interna. 8)A supervisora do atendimento foi um ganho significativo, o mesmo vale 
para o apoio na GCR na organização do setor de atendimento. 9) Reduzimos de forma dramática as 
reclamações através do CANAL ABERTO, principalmente na questão de orgarganização dos cursos e 
atendimentos tefônico e pessoal na Unidade. 

Acho que essas foram as principais questões, Até... 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Vale ressaltar duas questões que deixei de citar nos processos pedagógicos. Antes do World Café (vale 
ressaltar que o MC esteve por aqui coordenando o trabalho e eu fiquei de participante) fizemos uma 
pesquisa (avaliação) em todas as salas de aula e a nota média dos nossos cursos foi (de 01 a 10) nota 4. Logo 
na sequência iniciamos o trabalho com representantes de classe e suplentes, hoje a nossa média está entre 8 e 
9, dependendo dos horários manhã, tarde ou noite. O medo do contato com os alunos de início foi muito 
grande. Os alunos demonstraram um grande interesse em colaborar com processos de melhoria. Hoje as 
principais reclamações são estruturais e muito menos de questões pedagógicas (falta de cantina, 
estacionamento e a questão do ar condicionado) o que me deixa muito feliz. E eu sinto que o clima de 
aprendizagem e troca é muito favorável entre a gerência, alunos, técnicos, coordenadores e demais 
funcionários. O encontro é realizado na primeira quarta-feira do mês nos intervalos das aulas nos períodos 
manhã, tarde e noite. 

A segunda questão é que na última sexta-feira do mês temos um encontro com todos envolvidos no processo 
pedagógico. Nesse dia não temos aula. Dividimos a reunião em duas partes, na primeira faço apresentação 
das principais inormações e eventos do mês , na segunda o grupo se divide por curso/sub-área para 
discussões e trocadas especificas. O JD já esteve por aqui abordando o tema: avaliação. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Agora termino  e deixo vocês em paz, pois aja paciência comigo. Em relação ao clima organizacional 
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precisei estar muito presente principalmente no primeiro ano. Com o setor técnico estive por um tempo 
muito grande, reuniões semanais que discutiam em clima nem sempre muito gentil as questões de mudança 
dos paradigmas, de processos hierárquicos, respeito com os subordinados e o papel do lider. 

Coloquei minha intenção em mudar o clima organizacional e me propus a ajudá-los naquilo que fosse 
possível para trocar e conversarmos sobre as nossas dificuldades. 

Uma consultora indicada pela GEP esteve na unidade em duas ocasiões para tratar ao longo de um dia, com 
toda a equipe, (menos docentes) sobre a questão de desenvolvimento do trabalho em equipe. 

As reuniões semanais com a equipe estratégica, a reunião mensal com professores e o encontro mensal com 
representantes classe e suplentes ajudaram a democratizar as informações e essa deixou de ser um 
instrumento de pressão. 

Era tudo isso que eu queria muito dividir com vocês e procurei fazê-lo. Abs e obrigado pela paciência.  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: AM  

Data de publicação: 9 de Maio de 
2009 14:36 
Status: Publicado 

 

Consegui retornar à Caminhada apenas hoje! Estou relendo todo o material para colocar minha contribuição, 
compartilhar meu ponto de vista, aprender! E não resisti em responder "logo de cara" essa pergunta, 
porque entendo que é esta a mais importante de todas! Não podemos deixar essa experiência tão rica 
acabar aqui. Vamos continuar as trocas, continuar a conhecer nossos colegas de trabalho, compartilhar, 
compartilhar, compartilhar... Durante essa caminhada aprendi muito e tive muitos insights... Algumas 
questões já até compartilhei com a equipe e acredito que os nossos relacionamentos só melhoraram... Mas 
enfim, continuo a falar sobre isso lá no fórum "Análise da Caminha". 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: JA 

Data de publicação: 10 de Maio 
de 2009 19:16 
Status: Publicado 

 

L. Já dei Crtl+C nos seus textos e já colei tudo no word. Vou copiar sem vergonha porque gostei bastante do 
seu relato. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: P 

Data de publicação: 11 de Maio 
de 2009 17:55 
Status: Publicado 

 

Tô dentro. É só dizer o dia e a ferramenta que vamos trabalhar. Um destaque que gostaria fazer é de que 
estamos "somando" e não "trocando" experiências, não é mesmno? 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Linha de discussão: Relatos de experiência e práticas 
Mensagem: RE: Relatos de experiência e práticas 
Autor: S  

Data de publicação: 11 de Maio 
de 2009 18:38 
Status: Publicado 

 

Em 14 anos vividos no Senac, também posso dizer que foram inúmeras as experiências. 

Uma das experiências que considero muito rica, foi a partir da mudança na LDB e dos planos de curso do 
Senac, onde foi necessário a mobilização e sensibilização das equipes e principalmente do corpo docente 
para o alinhamento na nova forma de atuação.  Com o planejamento coletivo foi possível percebermos na 
prática o quanto ganhamos em termos de qualidade nos cursos e na formação dos nossos alunos. 

Outra experiência, que não poderia deixar de falar, foi quando assumi a função de gerente e me deparei 
com uma equipe quase que 100% nova na instituição ou na função e com problemas de relacionamento.  A 
partir  daí,  tomei  consciência  do  desafio  que  tinha  pela  frente  e  do  importante  papel  que  teria  que 
desempenhar no desenvolvimento e integração da equipe na perspectiva de uma gestão educadora, além 
das outras “variáveis”que tinha que dar conta. Que difícil!!! 

O  primeiro  passo  foi  conhecer  os  objetivos  de  cada  um,  entender  o  nível  de  conhecimento  (  foco  no 
trabalho Senac ) que cada pessoa da equipe se encontrava  e iniciar o processo de integração na busca por 
objetivos comuns. 

Começamos  com  reuniões  semanais, onde  cada pessoa  colocava  suas  idéias, problemas e  sugestões de 
melhorias  nos  processos  e  nas  relações.  Muitos  conflitos  foram  resolvidos/minimizados  com  essa 
dinâmica.  A  equipe  começou  a  perceber  que  tínhamos  que  trabalhar  em  conjunto  e  não  havia  outra 
maneira, tínhamos dialogar. 

No segundo momento de maturidade do grupo, as reuniões passaram a ser temáticas, onde discutimos os 
diversos assuntos do  cotidiano da unidade. Exemplo: organização dos eventos  ( pontos  fortes e pontos 
fracos), planos de cursos, política de bolsas, procedimentos administrativos, atendimento ao cliente, etc. 
Dependendo do tema escolhido pelo grupo, o setor responsável prepara a reunião. 

Aprendi nesse processo todo a flexibilizar as minhas ações na busca do aprendizado coletivo. 

Hoje,  a  equipe  consegue  conversar mais  abertamente  e  tem  percebido  o  quanto  o  trabalho  integrado 
reflete  na  qualidade  dos  nossos  serviços  que  é  Educação.  Foi  um  primeiro  passo,  nossa  caminhada 
continua... 

Vou aproveitar as experiências do L. 

Abraços a todos. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Agora a última...  Meu relato de experiência saudoso da época de coordenação de TI.... 

============================================== 

Olá amigos. 
 
Uma das práticas mais fantásticas que já vivenciei ocorreu nos primórdios da instalação da metodologia da 
pedagogia por projetos no Senac. Se não me falha a memória, ocorreu no primeiro semestre de 2002.. 

Onde parecia mais improvável, surgiu a luz, ou seja, nós, na época, coordenadores e docentes de TI, 
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pareciamos a equipe mais distantes do universo pedagógico devido a natureza técnica da área, mas numa 
ação de envolvimento pessoal e de desafio coletivo, a unidade  reuniu e capacitou toda equipe que 
comprometeu-se, e os resultados foram apresentados num evento no hotel fazenda mazzaropi em Taubaté. 
Foi emocionante assistir os cases realizados pelos nossos alunos do curso Técnico em Informática e 
apresentados pelas unidades. Acredito que foi um momento inspirador para todos nós e o começo de uma 
bela história para todas as áreas, pois fomos os pioneiros nesta implantãção. 

Abs  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Lendo todas as experiências relatadas pelos colegas, identifiquei algo em comum: o diálogo aberto para a 
resolução dos conflitos e construção de objetivos coletivos. 

Na minha prática como gestora, também observo que sempre aprendo muito e contribuo para o crescimento 
da equipe nos momentos em que nos reunimos para conversar, rever processos, conceitos, (re)estabelecer 
objetivos, metas e ações. 

Há momentos institucionais marcantes como também citado pelos colegas que foi a discussão e a 
implantação da Proposta Pedagógica, momento em todos tiverem que repensar e fazer uma nova prática 
educacional. 

No meu dia a dia, procuro estar presente e o busco fazer de forma sistematizada. Gostaria de destacar duas 
práticas: 

Uma vez por semana, faço reunião com os gestores de equipes, momento que aproveitamos para avaliar o 
curso de nossas ações, resultados e, quando preciso, acertar o passo. A ata dessa reunião é encaminhada para 
toda a equipe da TIT. 

Uma vez por mês, faço reunião com um representante (sempre muda, pois há um rodízio) de cada setor, para 
conhecer as dificuldades e/ou boas práticas adotadas por eles. Essas reuniões são especialmente ricas porque 
cada um tem a oportunidade de conhecer o trabalho de todos os setores, bem como tomam 
conhecimento/consciência de que suas ações refletem na ação do outro. Dessa conversa, saímos com um 
plano de ação para cada “problema” apresentado, com um responsável (em geral, por aquele que apresentou 
o problema) por buscar uma solução, o que geralmente envolve a necessidade dele conversar com colegas de 
outros setores e um prazo (negociado) para a conclusão da atividade. Após a reunião, é feita uma ata com os 
pontos discutidos e as propostas de soluções/práticas, que também é encaminhada para toda a equipe.  

Noto que todos saem das reuniões felizes por fazerem parte de algo maior e entendendo quão importante é o 
trabalho que realizam para que a Unidade atinja seus objetivos. Também muitos conflitos foram resolvidos 
com esses encontros. 

Em outros momentos, busco ouvir anseios de funcionários, docentes e alunos e, sempre que necessário, 
reúno-me com grupos específicos para discutir determinados assuntos, reavaliar, retroceder, dar um passo à 
frente.  

Já terminando meu longo relato, achei muito legal o espaço e a oportunidade de contarmos o que fazemos e 
aprender com os colegas.  

Um grande abraço a todos 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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DM o seu relato foi a perfeita tradução da função da educação: inspirador, 
encorajador, lindo... Parabéns!!! 

Vou utilizá-lo como referência para alinhavar o meu relato!
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Vou compartilhar com vocês minha primeira experiência como gestora, a atual! 

Inspirei-me no modelo de relato que a DM nos deixou, pois, descobri (com prazer!) 
que temos muitas ações em comum. 

O principal desafio que me foi colocado era melhorar a relação com os Conselheiros, 
que aqui só pra facilitar são três! (rs). Pensei, pensei e pensei como faria isso... 
Decidi que deveria em primeiro lugar conhecê-los, apresentá-los nossas 
atividades/ações, evidenciando a missão do Senac e mostrando o 
desenvolvimento/vantagens que o Senac proporciona ao comércio. Agendei a reunião 
e o que constatei foi que eles reclamavam muito por puro desconhecimento. Não 
conheciam (ou não acompanhavam!) práticas institucionais, como por exemplo: 
Programa Aprendizagem, Educação para o Trabalho. Verbalizaram que queriam ver o 
Senac (município) se destacando, queriam ver a unidade no vídeo Senac Notícias... 
Pude, enfim, perceber que tão somente que o que eles queriam era FAZER PARTE!  

Atualmente, enviamos mensalmente (alguns dias antes das reuniões de conselho) o 
documento “Senac Notícias (município)” que é um relatório mensal do que aconteceu 
na unidade: programação, eventos, reuniões, negociações, projetos, atendimento 
corporativo... Enfim, contamos ali tudo mesmo! Tem sido uma excelente prática, eles 
gostam muito de “acompanhar” o dia-a-dia, contribuem com sugestões, solicitam 
ações (e inacreditavelmente até fizeram elogios em reunião de conselho! Uau! rs). E 
o documento ainda serve para compartilhar nossas ações com todo o Grupo 
(município) e GO2, além de ser um registro que fica para a posteridade. 

Quando iniciei a gestão me preocupava muito com os processos, fluxos, tudo tinha de 
estar “redondo” e alinhado com as diretrizes institucionais (resquícios de vir de uma 
gerência funcional, de ser extremamente perfeccionista e exigente comigo mesma e 
com o outro e até insegurança mesmo da primeira experiência). Checava tudo, 
questionava tudo, cobrava prazos, queria sempre um prazo mais curto, mais rápido... 
Fui relaxando aos poucos... E percebendo que nem tudo deveria ser tratado “a ferro e 
fogo”, por uma questão muito simples: as pessoas não respondem assim. Aprendi 
que trabalhar com gente é exercer a flexibilidade, a paciência, aprendi “na marra” 
que é importante respeitar o tempo do outro (e finalmente entender que raramente 
esse tempo será igual ao meu!). Aceitar que muitas vezes posso acertar, 
mas em outras também vou errar... E principalmente, gostar de gente, estabelecer 
diálogos apreciativos que nos aproximem.  

http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11374_1&nav=discussion_board_entry&nav=discussion_board_entry&action=collect_forward&origRequestId=42CE7A757A144229FF9D88E5A0A3ECD9.root_1259754159009&conf_id=_4180_1&message_id=_170735_1&formCBs=_170735_1&formCBs=_177548_1&formCBs=_177721_1&formCBs=_178415_1&formCBs=_178635_1&formCBs=_178956_1&formCBs=_178971_1&formCBs=_178993_1&formCBs=_180054_1&formCBs=_179483_1&formCBs=_179541_1&formCBs=_179571_1&formCBs=_179955_1&formCBs=_180003_1&formCBs=_180063_1&formCBs=_180178_1&formCBs=_180372_1&formCBs=_180863_1&formCBs=_180864_1&formCBs=_180865_1&formCBs=_180146_1&formCBs=_180176_1&formCBs=_180257_1&formCBs=_180505_1&formCBs=_180819_1&formCBs=_180860_1&formCBs=_180897_1&formCBs=_181086_1&formCBs=_181392_1&formCBs=_180569_1&formCBs=_180582_1&formCBs=_180684_1&formCBs=_180825_1&formCBs=_183117_1&formCBs=_180599_1&formCBs=_180618_1&formCBs=_181412_1&formCBs=_181943_1&formCBs=_182387_1&formCBs=_183120_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11374_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board_entry&message_id=_183117_1�
javascript:replyInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11374_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board_entry&inWindow=true&message_id=_183117_1');�
javascript:quoteInWindow('message?action=reply&do=reply&type=message&conf_id=_4180_1&forum_id=_11374_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board_entry&inWindow=true&message_id=_183117_1');�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11374_1&nav=discussion_board_entry&nav=discussion_board_entry&action=collect_forward&origRequestId=42CE7A757A144229FF9D88E5A0A3ECD9.root_1259754159009&conf_id=_4180_1&message_id=_170735_1&formCBs=_170735_1&formCBs=_177548_1&formCBs=_177721_1&formCBs=_178415_1&formCBs=_178635_1&formCBs=_178956_1&formCBs=_178971_1&formCBs=_178993_1&formCBs=_180054_1&formCBs=_179483_1&formCBs=_179541_1&formCBs=_179571_1&formCBs=_179955_1&formCBs=_180003_1&formCBs=_180063_1&formCBs=_180178_1&formCBs=_180372_1&formCBs=_180863_1&formCBs=_180864_1&formCBs=_180865_1&formCBs=_180146_1&formCBs=_180176_1&formCBs=_180257_1&formCBs=_180505_1&formCBs=_180819_1&formCBs=_180860_1&formCBs=_180897_1&formCBs=_181086_1&formCBs=_181392_1&formCBs=_180569_1&formCBs=_180582_1&formCBs=_180684_1&formCBs=_180825_1&formCBs=_183117_1&formCBs=_180599_1&formCBs=_180618_1&formCBs=_181412_1&formCBs=_181943_1&formCBs=_182387_1&formCBs=_183120_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?forum_id=_11374_1&nav=discussion_board_entry&nav=discussion_board_entry&action=collect_forward&origRequestId=42CE7A757A144229FF9D88E5A0A3ECD9.root_1259754159009&conf_id=_4180_1&message_id=_170735_1&formCBs=_170735_1&formCBs=_177548_1&formCBs=_177721_1&formCBs=_178415_1&formCBs=_178635_1&formCBs=_178956_1&formCBs=_178971_1&formCBs=_178993_1&formCBs=_180054_1&formCBs=_179483_1&formCBs=_179541_1&formCBs=_179571_1&formCBs=_179955_1&formCBs=_180003_1&formCBs=_180063_1&formCBs=_180178_1&formCBs=_180372_1&formCBs=_180863_1&formCBs=_180864_1&formCBs=_180865_1&formCBs=_180146_1&formCBs=_180176_1&formCBs=_180257_1&formCBs=_180505_1&formCBs=_180819_1&formCBs=_180860_1&formCBs=_180897_1&formCBs=_181086_1&formCBs=_181392_1&formCBs=_180569_1&formCBs=_180582_1&formCBs=_180684_1&formCBs=_180825_1&formCBs=_183117_1&formCBs=_180599_1&formCBs=_180618_1&formCBs=_181412_1&formCBs=_181943_1&formCBs=_182387_1&formCBs=_183120_1&course_id=_2511_1&type=msg&old_tr_id=layer_1&�
http://www.blackboard.sp.senac.br/webapps/discussionboard/do/message?action=list_messages&conf_id=_4180_1&forum_id=_11374_1&course_id=_2511_1&nav=discussion_board_entry&message_id=_183120_1�


87 
 

Visitei algumas unidades para conhecer modelos de trabalho, fazer benchmark e 
encantei-me com o modelo que conheci em Taubaté! Foi um modelo que muito me 
inspirou para criar algumas ações aqui em (município). 

Iniciamos, então, o “Jeito Senac (município) de se Comunicar”, começamos em uma 
reunião com todos os funcionários para levantar as práticas realizadas e os pontos de 
melhoria que identificávamos. A partir desse rico material, criamos o Plano de Ação. 
O primeiro passo foi nos conhecermos profundamente. Foram feitas reuniões de 
apresentação de cada setor (cada setor apresentava seu trabalho, sua rotina, 
responsabilidades, particularidades, interação com os demais setores, entre outros). 
A equipe ficou integrada, os fluxos de trabalho foram aprimorados, redesenhados, 
compartilhados, processos foram definidos... 

Começávamos, enfim, a formar um time coeso, alinhado, pró-ativo, motivado por um 
significado, uma meta coletiva! 

Algumas práticas atuais:  

•         realização de duas reuniões pedagógicas por ano para tratar de assuntos 
importantes como: Proposta Pedagógica, Planos de Curso e de Aula, Práticas 
avaliativas, troca de Boas Práticas... 

•         atuação junto aos representantes de sala, visitas mensais nas salas de aula 

•         reuniões mensais informativas dos docentes coordenadores com a equipe de 
atendimento para repasse de informações sobre os cursos/argumentos de 
vendas 

•         reunião mensal da técnica com os docentes coordenadores para alinhamento 
e gestão da programação 

•         reuniões com a equipe estratégica: representantes dos setores técnico, 
supervisão educacional, corporativo, administrativo, secretaria, comunicação, 
atendimento, biblioteca, concessão de bolsas e gerência. 

•         realização de momentos de integração entre alunos dos diferentes cursos e 
até funcionários, como: trote solidário, festa junina. 

•         realização de atividades sociais e voluntárias: dia de esportes em 
creche/asilo, incentivo a doações de sangue, arrecadação de vidros para 
campanha de amamentação, campanhas sociais, criação e revitalização de 
bibliotecas em bairros de periferia.    

Ainda em 2007, inauguramos o atendimento corporativo, com a contratação da 
consultora de negócios. Área que hoje já representa um terço das receitas da 
unidade! 

Desde 2005, a unidade vem num crescente de resultados superavitários, tendo 
alcançado em 2007 seu melhor resultado até hoje (250 mil superavitários, resultado 
156% superior ao ano de 2006). 

E por falar em receita/resultado, em 2008 cometemos um super erro (ou 
apreciativamente falando o maior aprendizado!). Descobri em fevereiro que tínhamos 
colocado na PTU os valores (receitas e despesas) integrais de cursos técnicos que 
iniciariam em 2008, mas que acabariam em 2009/2010. Conheci, então, minha 
primeira grande decepção gerencial! Como sofri... Aliás, durante o ano todo, porque 
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os relatórios financeiros chegavam todos os meses só para lembrar o erro (rs). 
Felizmente chegou a volta e por meio da equipe, trabalho árduo. Não 
coincidentemente 2008 foi também o ano no qual a equipe materializou o espírito de 
time e, alavancamos! Fechamos o ano batendo a receita de 2007. Foi uma satisfação 
incrível... 

Este ano, mais desafios. Ingressamos no ensino superior, com a pós-graduação. E já 
estamos bem contentes com os resultados...  

A região reconhece o Senac (município) como uma instituição competente e que 
agrega valor, somos convidados a participar dos principais eventos da cidade, em 
2008 fomos convidados a integrar a Câmara Setorial de Instituições Educacionais da 
Associação Comercial de Santos, em 2009 passamos a integrar o Conselho Gestor da 
APA Marinha de Santos (Área de Proteção Ambiental), atualmente estamos buscando 
fazer parte do CAP - Conselho de Autoridade Portuária (que é um dos principais 
conselhos da região). Além da satisfação em ter quase todas as Prefeituras Municipais 
de nossa região como clientes no atendimento corporativo. 

Sou movida a novidades, a alcançar metas, a buscar novos desafios e procuro passar 
essa inspiração para a equipe.  

E concordando com Paulo Freire somos de fato seres inacabados... Por aqui vamos 
continuar a aprender, refletir, rever, planejar, errar, acertar, inovar e, principalmente 
CONSTRUIR! 

Certamente isso transcendeu de relato de experiência para desabafo (rs), saibam que 
foi muito bom desabafar com vocês! ☺
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Fórum “Análise da Caminhada” 
 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: Análise da caminhada 
Autor: LUCILA SCIOTTI  

Data de publicação: 26 de 
Março de 2009 16:11 
Status: Publicado 

 

Comente o que de principal emergiu, para você durante esta Caminhada. 
 

   Responder Cotação Marcar como Não lido

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: M  

Data de publicação: 5 de Maio 
de 2009 19:53 
Status: Publicado 

 

Pessoal, boa noite  

Ter participado deste grupo de opiniões me fez admirar ainda mais os colegas, fato que já tive 
oportunidade de externar pessoalmente à Lucila.  

A diversidade de inteligências que aqui se manifestaram, sem dúvida, coloca nosso grupo gestor 
em total evidência, nada deixando a desejar em face de qualquer Organização que se pretenda 
desenvolver pessoas. 

Nesta constante, a oportunidade de fazer parte deste grupo e desta discussão fez emergir uma 
sensação de pertencimento diferenciado. Me fez refletir o quanto podemos aprender uns com os 
outros, não somente em termos de gestão, mas em razão de humanidades. 

As formas que foram pensadas as equipes, o trabalho, a comunidade da qual fazemos parte e 
principalmente, os detalhes donde se pode buscar, sempre, novas alternativas para solucionar de 
forma criativa, problemas cotidianos, fez a diferença entre a participação e o “querer participar”, 
lendo tudo o que fora escrito e pensando muito, mas muito mesmo, em como expor meu 
pensamento acerca de cada tópico abordado para ser merecedor da leitura dos colegas. 

Assim, posso tranquilamente dizer que me sinto mais completo como gestor e como pessoa. 

Obrigado a todos 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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O JA fez um comentário sobre a questão que nesse fórum ninguem discorda de ninguém, e eu, 
achei muito pertinente sua colocação. Mas entendo que a experiência está sendo tão nova para o 
grupo que o tempo dos questionamentos e indagações ainda não chegou. Penso que nem vai 
chegar pelo tempo do trabalho proposto pela Lucila. 

Temos usado nosso tempo muito para questões de encaminhamentos, mesmo que com aspectos 
pedagógicos,  uma oportunidade de reflexão como essa estava mesmo precisando aparecer e 
pelo jeito foi muito bem-vinda. 

Quem sabe possamos continuar com algo parecido num espaço com essa finalidade e claro que 
ele será mais ou menos valorizado de acordo com a prioridade que tiver no contexto 
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organizacional. 

Abs 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: JD  

Data de publicação: 6 de Maio 
de 2009 18:44 
Status: Publicado 

 

Essa caminhada foi instigante... a medida em lia um texto, assistia a um vídeo ou analisava as colocações 
dos colegas - não como um estudo “formal” -, mas de forma reflexiva, as idéias foram aparecendo no meu 
dia a dia, nas minhas ações e decisões e na minha maneira de olhar as situações.  
  
Outra coisa que destaco é conhecer o ponto de vista do grupo. Um olhar do outro lado... que não é o do 
“refele” ou das questões providenciais... e olha que surpresa heim... que riqueza e que capital intelectual 
temos na firma...  

 Como não houve tempo de falar sobre tudo, guardei algumas colocações para discutir posteriormente com 
alguns participantes, acho que sou meio lerdo mesmo e levo tempo para refletir sobre determinados 
assuntos. Leio, paro, penso, reflito, elaboro, discordo... até sair alguma coisa... principalmente em se 
tratando dos textos sugeridos... é pano pra manga... mas gostei demais de ter participado.  

 Valeu, abraços,  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Autor: D  
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Olá, Lucila e demais colegas. 

Na análise que faço desta caminhada não poderia deixar de mencionar três pontos, os quais 
enriqueceram em muito o meu aprendizado na organização, a minha caminhada. O primeiro 
deles, foi aquele em que nos encontramos, em um ponto marcado por alguém, em um certo 
momento. Vê-se neste momento, que alguns vão chegando, se cumprimentando e falando um 
pouquinho de suas experiências, enquanto os demais colegas também vão chegando. Para mim, 
este foi um momento de muito aprendizado. Li todos os currículos ali postados. Fiz questão de 
cumprimentar a cada um de vocês, e parabenizá-los. Confesso que me senti orgulhoso em fazer 
parte deste grupo. 

Bem, iniciamos a caminhada, por vezes mais vagarosa, por outras, mais agitada. Afinal, não 
temos o mesmo ritmo. Mas isto é bom, nos dá o tempo certo para pensar, aproveitar e até 
despertar. E este momento foi o que mais me ensinou. Lendo, relendo e tentando entender um 
pouco mais sobre Educação e sobre as palavras de Paulo Freire, entre outros. 

Mas a Educação e a Gestão são, para mim, desafiantes da mesma forma. Não me vejo falando 
apenas de um destes temas, separadamente. E para completar minha análise, o terceiro 
momento de aprendizado, foi o fórum de Relatos de experiências e Práticas, que trouxe, além de 
lembranças, muita ferramenta para nossa Gestão Educacional. 
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E, como não poderia deixar de mencionar, fiz um Mestrado sobre Gestão, que entre Schumpeter, 
Pinchot, Drucker, entre outros, também visitei A Quinta Disciplina, de Peter Senge, e, destaco 
aqui, uma de suas citações, em que, para ele “o dogma era administrar, organizar e controlar”, 
diferenciando-se, em muito, da organização que aprende, em que “o novo ‘dogma’ serão visão, 
valores e modelos mentais” (SENGE, 1998, p. 208). 

Um abraço a todos, esperando que não estejamos terminamos nossa caminhada, pois há muito o 
que fazer, o que caminhar.  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: W 

Data de publicação: 7 de Maio 
de 2009 18:01 
Status: Publicado 

 

Muito bacana essa caminhada! 

Pudemos nos conhecer melhor, principalmente, como pensamos, agimos, nossas preferências, 
ideologias, nossas divergências, enfim, foi e está sendo um exercício de aprendizagem e acho 
que a caminhada só começou... 

Sugiro que tenhamos outras oportunidades de interação e que a distância não seja mais um 
obstáculo. A ferramenta utilizada por este exercício provou isso... 

Abraços,  

W 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: DM 

Data de publicação: 8 de Maio 
de 2009 11:43 
Status: Publicado 

 

É incrível quando podemos aplicar um trabalho “acadêmico” à nossa realidade. Coloco a palavra 
entre aspas porque cabe a nós mesmos utilizarmos todos os espaços de aprendizagem para 
transformar nossas produções em conteúdos realmente práticos e úteis (e não somente teóricos). 
Eu só tenho a dizer o quanto aprendi com todos vocês e quanta gente “nova” eu conheci, apesar 
de nos falarmos de longa data... 

Pude concluir de tudo o que discutimos que o Gestor Educacional é um ser humano, sujeito a 
erros e acertos e que não existe fórmula a não ser a consciência de nosso papel e a iniciativa de 
utilizarmos todas as ferramentas e informações disponíveis para que possamos protagonizar 
nossa mudança e nossas ações. 

Foi mais um momento que conquistamos e que não podemos perder jamais. 

Um beijo a todos, 
DM 

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: B 

Data de publicação: 9 de Maio 
de 2009 16:21 
Status: Publicado 
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Colegas. 

No dia a dia sinto-me confortável com a ação (muita!) e acabo por "negligenciar" pela destinação 
de mais momentos de reflexão, por isso, oportunidades como essa são especialmente 
significativas para mim. 

Elas me confortam quando confirmo as boas práticas no meu cotidiano, mas principalmente 
quando constato que como aprendente ainda preciso de muito tempo. Longevidade que quero 
muito rsrsrsrs. 

Desculpem-me por não ter participado mais intensamente e obrigado pela sábia companhia e 
pelas contribuições. 

E já que não fizemos aqui, em outros momentos, poderemos "tirar as diferenças" reclamadas pelo 
JA. 

Lucila, parabéns pela iniciativa. 

Um abraço a todos. 

B. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: I  

Data de publicação: 9 de Maio 
de 2009 20:12 
Status: Publicado 

 

Estar com vcs foi muito agradável, com pouco tempo de discussão tive uma grande oportunidade 
de conhecer o potencial do grupo de gestores do Senac, fiquei muito feliz em poder conhecê-los 
mais e melhor.  

Lucila quero agradecer deixando para vc uma passagem de grande sertão veredas que gosto 
muito e que tem muito a ver com seu trabalho e o risco que vc se propôs: 

O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: 

esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e 

depois desinquieta. O que ela quer da gente é 

coragem  

Valeu! 

Beijinhos para todos! 

(ROSA, 2001).  
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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 Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: G 

Data de publicação: 9 de Maio 
de 2009 22:05 
Data da última modificação: 9 
de Maio de 2009 22:24 
Status: Publicado 

 

Boa noite a todos. 

É com pesar e com leveza que entro nesse ambiente virtual/real.  

Com pesar, pois esse trabalho coincidiu com minhas férias e minha participação foi, assim, menor 
do que gostaria. Vi hoje o que eu perdi... 

E leveza, pois, passei o dia lendo e refletindo sobre todos os posts inseridos. Li absolutamente 
todos, de todas as quatro semanas. Vi aqui refletido o olhar delicado de vocês para esse tema, 
nosso compromisso, a educação. E entre colocações teóricas, filosóficas, semiológicas, 
sociológicas e até poéticas, achei muito bacana sentir, sensorialmente, a memória de cada um, 
com o jeito diverso que enriquece o mundo e, consequentemente, o Senac; com as 
idiossincracias que fazem parte dessa complexidade, que é a sociedade contemporâneo.  

Realmente foi um exercício teórico - e prático - brilhante. 

Parabenizo a Lucila pela possibilidade concreta que deu ao grupo de se mostrar, de forma 
transparente. 

E parabenizo o grupo pelas reflexões aqui colocadas. Agradeço por fazer parte desse grupo, com 
pessoas extremamente comprometidas e dedicadas, para além dos afazeres diários e das 
interrogações constantes que fazem parte desse nosso dia-a-dia pra lá de atribulado. Como o JA, 
brilhantemente colocou:  

Bem, como a maior parte já colocou aqui, só posso torcer para que essa caminhada continue... 

Além de divertida, essa caminhada é essencial. 

Abraços e parabéns a todos, 

G 

É necessário combatermos o fatalismo e entendermos que o meio nos influencia, mas não nos 
determina. 

Baita lição, hã? Serve pra tudo, ou pelo menos pra um monte de coisa. É só a gente se lembrar 
disso que a gente pode (sim/não/talvez) fazer um país. 

(Lembrei-me agora que essa frase, inclusive, já fez parte da história recente do Senac, quando a 
música Fulgás, da Marina Lima, nos embalou. Será que foi à toa ou será que podemos, de 
verdade, fazer um país?) 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Olá Parceiros! 
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Embora esteja me manifestando no último dia desta caminhada, o velho ditado vale: "antes tarde 
do que nunca"...  

Embora não tenha tido o privilégio (pelo menos nesta vida) de ser mãe, aproveitei neste dia tão 
especial - para mim também afinal sou uma excelente filha - para curtir este espaço fantástico 
criado pela Lucila. 

Infelizmente não me permiti participar, acho que porque fui devorada pelo dia-a-dia do trabalho, 
pelas excessivas reuniões e pelo deslocamento entre Vinhedo e SPaulo. Que pena... porque 
agora lendo todas as contribuições de vocês lamentei profundamente por não ter trocado 
algumas atividades mais estressantes por este momento tão rico de expressões e pensamentos. 
Gosto de falar, de manifestar meus sentimentos, gosto de gente e perdi esta chance, de novo, 
que pena... 

PARABÉNS a todos, acima de tudo pela tranquillidade com que se expuseram. Ver a I e o JA 
discordarem não me causou nenhuma estranheza, que certamente o contrário causaria. Mas no 
nosso convívio diário e em grupo essas divergências fazem toda a diferença. 

Como disseram vários colegas, tenho muito orgulho em fazer parte deste grupo. Foi muito 
interessante ver as manifestações humanas sobre o tema educação permitindo todas as ordens 
de sentimentos. 

Lu, espero que essa caminhada volte, em outro formato, com outra proposta e para outra 
finalidade, mas que volte... porque não perderei outra oportunidade como esta. 

Beijo no coração e parabéns a todos. 

AM 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: T  

Data de publicação: 10 de 
Maio de 2009 18:01 
Status: Publicado 

 

Mesmo virtualmente senti na caminhada de aprendizagem deste grupo uma conexão muito 
intensa e verdadeira. Foi possível perceber afeto, alegria, acolhimento, emoção. Ouvi risadas, 
barulhos de teclados, folhas de livros virando, músicas de fundo. Percebi comprometimento, 
reflexões, desabafos, seriedade, vontade de fazer diferente e fazer a diferença. Construímos um 
diálogo virtual sincero e riquíssimo com Paulo, Peter, Enrique, Manuel, JA, L, AM, MB, C, DM, JD, 
W, I, S, M..., com a mediação acolhedora e educadora da Lucila. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: P  

Data de publicação: 10 de 
Maio de 2009 23:58 
Status: Publicado 

 

Novos tempos, novas expectativas, novas práticas. Esta caminhada nos proporcionou um novo 
espaço de estudo e reflexão, de convergências e divergências num palco de transformações 
possíveis pela participação e interação de todos procurando cooperar e colaborar na construção 
do conhecimento. Muito rico este processo! 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: L  

Data de publicação: 11 de 
Maio de 2009 00:46 
Status: Publicado 

 

Com certeza o que mais me chamou atenção foi o quanto temos experiências ricas para trocar e 
o quanto temos aproveitado pouco dessa situação. Com certeza, também, o grupo é muito mais 
rico do que a soma das nossas qualidades. Num próximo encontro estaremos partindo de um 
lugar bem diferente daquele em que iniciamos essa caminhada. 

Foi rico, formidável e agora é caminhar por novos caminhos. Valeu pessoal!!!! Valeu Lucila e esse 
Doutorado vai fazer muito sucesso. 

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: C 

Data de publicação: 11 de 
Maio de 2009 13:20 
Status: Publicado 

 

Olá a todos! 
Quando comecei a escrever o meu relato, entendendo como a última atividade dessa caminhada, me bateu 
um sentimento de nostalgia. 
Mas aí, lendo o que os demais colegas postaram, percebi que essa atividade em específico chegava ao fim, 
mas que o que de fato emergiu, não poderia mais ser mudado. Então, cheguei à conclusão que não estava no 
fim e sim, no começo de algo. 
Confesso que, ao entrar na caminhada, fiquei insegura em relação a minha participação. Meu pré-julgamento 
me perguntava o que eu poderia contribuir, frente a um grupo com tanta coisa pra contar, com gerentes com 
bastante tempo de experiência, com mestres e doutorandos? Mas, percebi aqui um espaço tão democrático, 
aliado a isso, como é um trabalho interno que tenho feito, entendi que era o momento de me despir desses 
pré-julgamentos e, tomando como base Paulo Freire, me assumi como um ser inacabado, assim como todos 
os demais, e fiquei a vontade para caminhar. 
Hoje posso dizer que foi uma experiência riquíssima em todos os sentidos. Pude conhecer um pouco mais 
sobre os colegas, pude dialogar sobre questões que, na nossa correria cotidiana, não são discutidas e, 
principalmente, pude aprender aprender e aprender. 
No ano passado, a leitura do livro Presença me possibilitou algumas reflexões, muitas delas não muito 
confortáveis. Comecei a questionar o meu papel, ou melhor, minhas ações em relação a construção de 
transformações para um futuro que eu gostaria de ter, meus momentos de neutralidade. 
E nessa caminhada, percebi que podemos trabalhar, através da aprendizagem coletiva, a busca de caminhos 
que nos façam mais sentido em nossa proposta de trabalho.  
Portanto, o que me pergunto agora é o que podemos fazer para que esse espaço continue vivo? Para que 
possamos tomar como prática em nossa rotina cotidiana, a discussão de conceitos, idéias e valores, e não 
apenas a operação? Iniciamos com uma caminhada, não podemos partir para escaladas, mergulhos, enfim, 
propor outras atividades? 
O como eu ainda não sei, mas a vontade existe e é grande! RS 
Beijos a todos!  
Valeu! Foi ótimo caminhar com vocês!  

 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: E  

Data de publicação: 11 de 
Maio de 2009 18:00 
Status: Publicado 

 

Olá a todos! 

Também estou atrasada... e com um sentimento de despedida, achando que consegui pouco, 
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que valeria ter buscado tempo para mais... 

Foi a minha primeira vez... 

Amei descobrir/constatar que somos da mesma tribo. Amei encontrar as mesmas angústias, a 
mesma solidão, as mesmas incertezas e rumos. Em muitos relatos reli minha trajetória, revi 
experiências idênticas... 

Que bom conviver com pessoas que sabem, que se permitem expor. Troquei o piano, lá na 
adolescência, pelo curso de datilografia... aprendi uma vez em um escrito atribuído ao Rodin que 
os artistas fazem o seu trabalho sempre e todos os dias com paixão... Provavelmente ele não 
conviveu com educadores... conosco.  

Amo o que eu faço, amo o Senac e todos vocês. 

Obrigada Lu! 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: F  

Data de publicação: 11 de 
Maio de 2009 22:39 
Status: Publicado 

 

Olá a todos com ar de despedida... (engraçado, continuamos trabalhando juntos...) 

Muita coisa surgiu e ficou.  

Primeiro preciso dizer: Lucila, você é uma mulher corajosa. Porque mesmo sabendo o quão 
preparada e antenada você é, se posicionar desta forma para seu doutorado, expondo sua forma 
de ver e fazer, de pensar e sentir, de mostrar como media...precisa de coragem. Porque sempre 
temos a impressão de que seremos analisados, senão avaliados e julgados por um outro ou 
vários outros por conta do que vamos falar, mas essa possibilidade não te inibiu... 

E não seria justa comigo se não te contasse que é a segunda experiência hiper positiva que 
passo com educação a distância, embora já tenha participado de muita coisa assim. E a diferença 
nesses dois momentos de destaque foi a ação do mediador. A cada pouco via uma mensagem 
sua com alguma pergunta ou comentando o que o pessoal escrevia. Isso é animação do grupo, 
no sentido melhor do termo. Sei o quanto isso é importante para o meu aprendizado, por isso 
achei importante te contar. (a segunda experiência positiva que tive foi com o Wilson Azevedo, 
numa extensão universitária da UERJ, se não me engano) 

O mais que destaco é que Educação não é fácil. Como Viver não é fácil. E ambos são imprecisos. 
Mas certamente o que passamos aqui nos ajuda a enfrentar as incertezas com as quais nos 
deparamos o tempo todo. Agradeço a todos e a cada um pela partilha do que temos de mais 
nosso.  

E se tivermos outra oportunidade parecida, sugiro que tenhamos um tempinho a mais para curtir 
os textos e vídeos e para ler o que os colegas escrevem antes de trocarmos de tópico.  

Abraços! 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido
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Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: JO  

Data de publicação: 12 de 
Maio de 2009 20:51 
Status: Publicado 

 

Oi Lucila, não sei o que ocorreu com minha contribuição da análise que escrevi dia 08 e não foi.. 
Segue novamente.  Bjao e parabéns mais uma vez pela iniciativa e aos colegas pelas ricas 
contribuições... 

======================= 

Postado em 08/05 

Olá amigos boa noite. Estou aqui, lendo, re-lendo, pensando, remoendo, re-re-avaliando 
conceitos, posturas, solidão, aglomeração, convicções, convergênicas, divergências.. eta coisa 
boa sô... Com certeza crescemos muito com isso, mas pensar, cansa, dói. Não desanimemos, 
hoje é sexta, já já vamos tomar umas de leve pra relaxar. 
 
Acredito que qualquer troca sempre faz sentido.  Participar desta caminhada certamente foi muito 
vantajoso, pois nos nutriu muito mais do que contribuímos. 

Também concordo com alguns colegas, que o fórum traz uma certa impressão de que, todos só 
concordam com todos, pois trata-se de um primeiro momento de contribuições. Todos temos 
prazer e necessidade em expelir idéias, dizer o que pensamos, por isso enxergo que foi muito 
mais uma composição de painéis do que uma discussão acalorada.  

Passada essa primeira etapa de esvaziamento teórico/reflexivo, tenho certeza que, caso 
tenhamos nova oportunidade, ainda teremos muito a discutir, trocar e brigar (num bom sentido), 
visando enriquecimento e claro, buscando respostas, que podem não vir necessariamente. 

De qualquer maneira, a riqueza em conhecer o pensamento de cada colega aproxima, humaniza, 
compõe mais ainda este belo grupo. 
 
Parabéns Lucila pela iniciativa e parabéns aos colegas por todo conhecimento aqui depositado. E 
vamos em frente. 

JO, quase com o pé na rua... 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: R 

Data de publicação: 13 de 
Maio de 2009 18:20 
Status: Publicado 

 

Olá a Todos. 

Participar da Caminhada (para mim foi quase uma corrida, pois tentei conciliar a rotina de 
trabalho com as leituras e as reflexões) foi uma experiência agradável, à medida que puder 
conhecer melhor os colegar e "ouvi-los" sobre suas visões, concepções, o pensar alto 
e experiências.  

Sinto que mais aprendi do que contribuí, porque tenho a consciência de que as demandas do dia 
a dia acabaram por me absorver. E, certamente, percebi que é preciso dosar mais o tempo para 
poder conversar mais, compartilhar mais e refletir mais sobre questões de extrema importância 
que nos cercam diariamente. 

Pensar/aprender em conjunto é tão valioso, que também fico com a vontade de aproveitar esse 
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espaço para nos encontrarmos periodicamente. 

Um grande beijo a todos e à Lucila muito sucesso no seu doutorado. 
 

   Responder Cotação Marcar como Lido

 

 
Linha de discussão: Análise da caminhada 
Mensagem: RE: Análise da caminhada 
Autor: AM  

Data de publicação: 15 de 
Maio de 2009 03:32 
Status: Publicado 

 

Esta caminhada foi inspiradora e enriquecedora! 
É até difícil dizer o que de principal emergiu, pois os insights e aprendizados foram 
muitos. 
Vou destacar o “re-olhar” que pude fazer em mim e no outro. Revisitar minhas 
crenças, meu modelo mental, desconstruir e, então, poder construir algo maior (por 
conta de todas as contribuições que foram somadas com a minha visão) e melhor... 
Ah e sem dúvida a troca com todos vocês, conhecê-los melhor... Descobrir 
cada novidade e pensamentos de todos, mesmo daqueles com os quais converso e 
troco quase que diariamente! Isso também foi incrível!!!

 

   Responder Cotação Marcar como Não lido
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