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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como temática a gestão em educação a distância na sua relação com cursos de 
formação de professores. Visa contribuir para uma reflexão sobre os processos de gestão dos cursos 
em Educação a Distância (EaD) com o uso das TIC, por meio de análises  de pressupostos adotados 
pela gestão nessa modalidade de ensino que, de maneira geral, tem base nas teorias clássico-
burocrática da administração empresarial, mostrando-se ancorada em seus princípios, sob uma 
orientação que tem solidificado as estruturas de gestão desses cursos no Ensino Superior público 
brasileiro. Neste sentido, seu objetivo principal é analisar os desafios mais frequentes nos processos 
de gestão dos cursos de licenciatura da UAB-MEC, vinculados ao NECAD-UEPA, examinando as 
construções de possibilidades que são elaboradas, visando à superação desses desafios e de buscar 
ferramentas que possam contribuir para alavancar mudanças no processo de formação de 
professores provenientes do Ensino Superior público, e que respondam às demandas originadas dos 
avanços tecnológicos, científicos e culturais da sociedade contemporânea. Tem como pressuposto, 
que o significado do papel da gestão educacional está na relação direta de sua grande influência na 
qualidade da formação dos alunos, o que implica em um sistema de gestão que vai além da 
racionalidade administrativa, capaz de promover a formação de um ser criativo-crítico-reflexivo, a 
contribuir na busca de sua cidadania. Como procedimento, a pesquisa analisou o sistema de gestão 
NECAD-UAB-UEPA, realizando entrevistas por meio de questionários, conversas informais e 
observação de web-aulas, envolvendo sujeitos da capital e de nove (9) dos onze (11) polos do interior 
do Estado do Pará, no sentido de apreender a relação teoria-prática desenvolvida pelas equipes 
gerenciais e demais atores, sob à luz da “Organização que Aprende” e do pensamento sistêmico, 
concebidos pela “Quinta Disciplina”, de Peter Senge, dentre outras concepções da área educacional. 
A abordagem qualitativa tornou-se imposta pela necessidade de responder aos objetivos da 
investigação. Como resultados, foram evidenciados, no sistema como um todo, “pontos de 
alavancagem”, decorrentes de padrões identificados perante os desafios que envolvem: uma gestão 
atrelada aos princípios do modelo clássico-burocrático; um processo ensino-aprendizagem apoiado 
no paradigma cartesiano; uma concepção de EaD com centralidade nas TIC e o baixo índice de 
interatividade entre os atores. Esses marcos são fortalecidos pelas nuances das políticas nacionais 
de EaD de formação de professores, em que os cursos da UAB-UEPA estão submersos. Em 
contrapartida, práticas iniciadas, ainda que não sustentadas, evidenciaram formas de ensino-
aprendizagem em EaD, consideradas de caráter inovador, por serem contextualizadas no  polo de 
origem e desenvolvidas por equipe de alunos, nas áreas de Química, Arte, Tecnologia na Educação e 
Educação Infantil, dignas de serem pesquisadas. Além disso, alguns coordenadores, como 
autocríticos do seu próprio sistema gerencial, mostraram aberturas em direção a um ângulo 
importante atribuído ao novo papel do gestor, que consiste em cultivar nas pessoas a capacidade de 
aprender conjuntamente, o que revela uma recepção para incorporar forças sistêmicas capazes de 
gerar mudanças substantivas, a expandir o potencial de suas equipes. Os pontos identificados no 
sistema NECAD-UAB-UEPA, fornecem subsídios à superação de seus desafios e podem contribuir 
para uma nova concepção de gestão em EaD com o uso das TIC, na perspectiva de ressignificar os 
processos de ensinar, aprender e gerir em EaD, com vistas à formação de educadores com 
competência técnica e política, no sentido de atingir as demandas sociais contemporâneas e os 
avanços futuros. 

 

Palavras-chave: Gestão em Educação a Distância. Organização que Aprende. Quinta Disciplina. 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Formação de Educadores. Demandas 
Contemporâneas. 
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ABSTRACT 

 

The central issue on this research is the management in distance education courses in relation to 
teacher’s workshop. It aims to contribute to a reflection on the management processes of courses in 
Distance Education (DE) with the use of ICT, through analysis of assumptions adopted by 
management in this type of education that, in general, are based on the classical-bureau cratic 
theories of business administration, being anchored in its principles, a policy that has solidified the 
management structures of these courses in higher education in Brazil. In this sense, the main 
objective is to analyze the most frequent challenges in the management processes of undergraduate 
programs of UAB-MEC, linked to NECAD-UEPA - examining the constructions of possibilities that are 
developed in order to over come these challenges and seek tools that may contribute to leverage 
changes in the formation of teachers from the public Higher Education, and meet the demands arising 
from technological, scientific and cultural developments of contemporary society. It is assumed that 
the significance of the role of management in education is in direct relation to their great influence on 
the quality of students' education, which implies a management system that goes beyond the 
administrative rationale, able to promote the formation of a creative, critical and reflective human 
being, to contribute to the search for his citizenship. As a procedure, the research examined the 
management system NECAD-UAB-UEPA, conducting interviews using questionnaires, informal 
conversations and watching web-classes involving subjects from the Capital City and from nine (9) out 
of the eleven (11) centers inside the Pará State, in order to grasp the relation between theory and 
practice developed by management teams and other agents, under the light of the "Learning 
organization " and systemic thinking, designed by the "Fifth Discipline " by Peter Senge, among other 
principles in the education field. The qualitative approach became imposed by the need to respond to 
the objectives of the investigation. As a result, the signs were in the system as a whole, "leverage 
points" arising from patterns identified for challenges involving: one linked to the management 
principles of the classical-bureaucratic model, a teaching-learning process supported by the cartesian 
paradigm, a design of distance learning centered in ICT and low level of interactivity between the 
agents. These milestones are strengthened by the nuances of the country policies for distance 
education teacher’s worshop, in which courses of UAB - UEPA are inserted. In contrast, practices 
begun, though not with a basis, demonstrated ways of teaching and learning in distance education, 
that were considered to have an innovative nature, being contextualized in the center of its origin and 
developed by a team of students in the fields of Chemistry , Arts, and Technology in Education, as 
well as Children Education, worthy of being surveyed . In addition, some coordinators, as self-critical 
of their own management system, showed openings toward a major angle assigned to the new role of 
the manager, which consists of cultivating, in people, the ability to learn together, which reveals a 
reception to incorporate systemic forces able to generate substantial changes to expand the potential 
of their teams. The points are identified in the system NECAD- UAB-UEPA, providing subsidies to 
overcome these challenges and contributing to a new management design in distance education, 
using ICT, in the perspective to reframe the processes of teaching, learning and managing in distance 
education, aiming at training educators to have technical and political expertise, in order to achieve 
contemporary demands and future advances. 

 

Keywords: Management in Distance Education. Learning Organization. Fifth Discipline. Information 
and Communication Technologies (ICT). Teacher’s Workshop. Contemporary Demands 
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INTRODUÇÃO 

As rápidas transformações no campo científico-tecnológico que estão 

ocorrendo a nossa volta, em um contexto de globalização, trazem uma série de 

necessidades e desafios para a sociedade em geral, e para o campo da gestão e da 

educação, em particular, dentre elas, àquelas voltadas para a formação de pessoas 

com um perfil bastante diferente daquele demandado pela  Era Industrial. Nessa Era 

predominavam exigências pautadas no desenvolvimento de habilidades como ler, 

escrever e realizar questões de aritmética básica. Essas habilidades, quase sempre, 

eram suficientes para empregar o homem na indústria e no comércio. Contudo, 

mesmo que se entenda as transformações científicas e tecnológicas como um 

processo complexo em que estão presentes mecanismos que moldam ações de 

sujeitos individuais e coletivos nos espaços de produção, circulação e consumo de 

bens, na sociedade contemporânea, ainda é possível conviver com sistemas 

atrasados e/ou de exclusão, nos quais, além da ausência de acesso a bens de 

consumo, a efetivação de modelos de educação, no caso do Brasil, cujos processos 

e práticas educacionais continuam reproduzindo modelos compatíveis com os 

daquela Era, recorrendo à técnicas de treinamento, que embora dê conta de 

soluções gerais não incentivam atos de pensar criticamente, tampouco a criatividade 

dos sujeitos (Almeida, 2001, Bustamante, 2009).  

A despeito dessa especificidade brasileira, esta pesquisa versa sobre o 

processo de gestão no campo educacional, o qual tem sido apontada como fator 

essencial à promoção e implementação de novos paradigmas de educação (Vieira, 

2003b, Alonso, 2007) e, tem como foco a gestão de cursos de formação de 

professores na modalidade da Educação a Distância (EaD) com o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Embora situe-se em um contexto 

analítico sócio-histórico de políticas, ações e/ou concepções, volta-se para um caso 

de estudo específico, a experiência de uma universidade situada na Amazônia 

brasileira.  

Entender essa experiência, há que se considerar a existência de várias ações 

em gestão educacional que ainda se sustentam em modelos baseados na ideologia 

tayloriana, mesmo que, muitas vezes evoquem ideias e matrizes de novas correntes. 

Tais modelos reduzem suas práticas e processos de uma racionalidade técnica, 
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quase sempre, desconsiderando as demandas sociais vigentes. Contudo, no 

contexto desse campo prático e epistemológico, outras perspectivas teórico-

conceituais são trazidas ao debate e passam a fundamentar teorias de 

administração, que se voltam para concepções de paradigmas pós-modernos e 

apontam à novas formas de gerir, aprender e pensar (Alonso, 2007, Lima, 2003, 

Vieira, 2003b). Dessa forma,  

Há que se considerar as mudanças decorrentes do desenvolvimento científico 
e que alteram a compreensão anterior sobre o trabalho educacional. A escola 
terá de propor o seu trabalho partindo de novas bases, revendo a sua 
estrutura em função das novas necessidades sociais e da compreensão que 
se tem hoje do processo de ensino e aprendizagem (Alonso, 2003a, p.31). 

 

E ainda, deter-se sobre o que a literatura brasileira tem mostrado em relação 

a utilização das TIC por instituições educacionais brasileiras, que em sua maioria, 

são inseridas para promover uma formação que atende os apelos da Era industrial, 

uma vez que as TIC são usadas apenas para facilitar a reprodução mais rápida dos 

conteúdos, consequentemente resultando em pouca contribuição para o 

desenvolvimento de capacidades necessárias aos desafios da atual Era do 

Conhecimento (Almeida, 2005, Valente, 2009).  

Dessa forma, o uso das TIC na Educação, quase sempre, reproduz edições 

de modelos pedagógicos considerados inadequados, porque apenas colocam uma 

roupagem digital em velhos métodos de ensino, muitas vezes repaginados com 

recursos multimídia, em que as metodologias utilizadas são incapazes de 

ultrapassar os áridos processos de reprodução e repetição que resultam em treinos 

para encontrar respostas certas (Almeida, 2005, Valente, 2009). 

O advento da informática na escola pública brasileira foi um dos pontos de 

partida  à busca de avanços para a educação como um todo, direcionando seu foco 

às políticas de formação de professores e à identificação de novos paradigmas para 

implementar o uso das TIC, em face de desafios e demandas da sociedade 

contemporânea, visando elevar a qualidade de ensino e contribuir para mudanças 

no seu contexto social, permeado de grandes problemas (Almeida, 2005, Valente, 

2009, Flores & Martins, 2015).  
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Por ocasião do lançamento do  primeiro grande programa de incorporação da 

informática na educação brasileira, em 1985 – o EDUCOM1, as enunciações davam 

conta de que se tratava de um programa concebido com base em um amplo 

processo de pesquisas, reflexões e abordagens criticas.  Sua concepção fora 

influenciada pela experiência de dois grandes países, França e Estados Unidos, não 

como uma cópia desses modelos, porque de acordo com Almeida & Valente (1997), 

neles as questões de caráter pedagógico estavam fundamentadas em uma 

abordagem comportamentalista, enquanto que o EDUCOM tinha como norte uma 

mudança pedagógica que enfatizasse a construção do conhecimento. Em relação ao 

modelo desses dois países, o programa brasileiro foi considerado inovador, à 

medida que, ao buscar embasamento em concepções construcionistas e enfatizar a 

produção de conhecimentos, se afastava da abordagem comportamentalista, 

configurada como instrucionista2, na busca de entender que,  

O grande desafio era a mudança da abordagem educacional: transformar 

uma educação centrada no ensino, na transmissão da informação, para uma 

educação em que o aluno pudesse realizar atividades através do computador, 

e assim, aprender (Almeida & Valente, 1997, p. 9). 

 

No entanto, o programa brasileiro mesmo focado na formação do professor e 

ter visado produzir um novo contexto social que mostrasse mudanças a partir da 

educação, incluindo nesse processo o uso das TIC com novas abordagens, a escola 

pública não dava respostas perante aos impactos almejados e, necessitava, 

portanto, elevar o nível de sua qualidade de ensino. Ou seja, 

 

                                                           
1 O projeto EDUCOM foi originado do primeiro e segundo Seminário de Nacional de Informática em 

Educação, realizados em 1981 e 1982, respectivamente, na Universidade de Brasília e na 
Universidade Federal da Bahia. Este projeto foi elaborado sob a decisão de uma comunidade de 
pesquisadores “de que as políticas a serem implantadas deveriam ser fundamentadas em 
pesquisas pautadas em experiências concretas, usando a escola  pública (...) Essas foram as bases 
do projeto EDUCOM,  realizado em cinco universidades: UFPe, UFMG, UFRJ, UFRGS e 
UNICAMP” (Almeida & Valente, 1997, p. 8). 

2Refere-se à primeira concepção de uso do computador na educação que tem base em posições 
comportamentalistas, pautada em critérios da instrução programada, conforme a máquina de 
ensinar de Skinner. Contrapõe-se ao Construcionismo – concepção de uso do computador na 
educação criada por Seymour Papert. Tem bases na Inteligência Artificial articulada à Teoria 
Psicogenética de Jean Piaget, as ideias de Paulo Freire e Jonh Dewey (Almeida, 2005). 
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Embora a mudança pedagógica tenha sido objetivo de todas as ações dos 

projetos de informática na educação, os resultados obtidos não foram 

suficientes para sensibilizar ou alterar o sistema educacional como um todo. 

(...) possibilitando-nos entender e discutir grandes questões da área 

(Almeida & Valente, 1997, p. 9). 

 

De acordo com estudos e reflexões de Almeida & Valente (1997), no períodos  

dos anos de 1987 a 1989, outras ações oficiais, voltadas para a formação do 

professor para o uso das TIC foram realizadas pela Universidade de Campinas 

(UNICAMP) – os cursos de especialização FORMAR I e FORMAR II, na tentativa de 

rever as lacunas do EDUCOM, porém, conforme indicam suas pesquisas, não 

lograram os resultados esperados.  

Posteriormente, nos anos de 1997, houve uma ação de abrangência nacional 

voltada para formação do professor, considerada dentre todos os grandes 

programas, como de fundamental importância no processo de introdução das TIC na 

educação, dado a esse caráter abrangente e por ser considerado como  “resultado 

do acúmulo de diferentes iniciativas que se iniciaram na década de 1970, com as 

primeiras pesquisas realizadas nessa área em universidades brasileiras” (Flores & 

Martins, 2015, p. 113). Trata-se do Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), que visava a formação, 

não só para o processo de inclusão digital de alunos e professores da escola 

pública, mas, principalmente, de elevar a qualidade do ensino público, pautando-se 

na busca de abordagens e metodologias inovadoras que pudessem contribuir para a 

formação de seres mais pensantes e críticos.  

O PROINFO, como parte integrante de implementação das políticas 

governamentais,  foi elaborado e acompanhado por especialistas da educação 

brasileira em TIC. Integraram a Comissão, pesquisadores da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) o que, de 

acordo com estudiosos dessa área de conhecimento, imprimia uma nova 

configuração e diferenciação em relação a vários outros programas gerenciados 

pelo MEC (Almeida &Valente, 1997). Dessa forma, essa diferenciação estava 

http://www.ufrgs.br/
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assentada na origem de um programa construído com a participação de uma 

comunidade de pesquisadores, que, atentos aos determinantes advindos de 

políticas públicas,  buscavam integrar as TIC à formação de professores com bases 

em novos paradigmas de ciência e de educação. (Almeida &Valente, 1997). 

Porém, apesar de ser considerado um programa pedagogicamente 

avançado, os impactos esperados não foram alcançados, segundo muitas pesquisas 

já realizadas neste sentido, tais como o estudo feito em Minas Gerais pela 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) - “Diagnóstico do uso educacional das 

tecnologias oferecidas pelo PROINFO em escolas municipais”, que além de estudar 

19 escolas municipais, mostra os resultados da pesquisa bibliográfica, referente a 9 

(nove) trabalhos, dentre teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre a 

avaliação do PROINFO, provenientes de várias universidades, dentre Federais, PUC 

e UERJ, investigadas por pesquisadores de várias regiões do Paiś, entre 2007 e 

2011. Essas pesquisas que estudaram os efeitos e consequências deste programa,   

dão indicadores de que o ProInfo encontra muitas dificuldades em sua 

implementação e demonstram que os avanços em relação às tecnologias 

educacionais são poucos e nada otimistas, mesmo depois da reestruturação 

ocorrida em 2007. Segundo se verificou nas pesquisas, o governo fez 

investimentos em equipamentos, mas não suficientes na capacitação dos 

professores (Flores & Martins, p. 122, 2015).  

Ainda assim, grandes mudanças pedagógicas foram apreendidas pelo 

professor, provenientes de sua capacitação pelo PROINFO-MEC para o uso das TIC 

na escola. Uma das experiências que pode ser tomada como exemplo, foi a 

implementação do programa PROINFO para a Amazônia (1997), ministrado pela 

Universidade do Estado do Pará, (UEPA), no qual atuei como Coordenadora do 

Curso de Especialização Lato Sensu “Informática e Educação”, incluído no 

Programa de Pós-Graduação do Centro de Ciências Sociais e Educação (PROPED-

CCSE-UEPA), no qual foram capacitados os 66 primeiros professores-alunos, 

denominados “multiplicadores”, dos diversos Estados da região Norte, que foram, na 

etapa posterior do programa, os formadores dos novos professores que iriam 

trabalhar nos laboratórios de informática das escolas públicas de sua origem. Foram 

também os principais responsáveis pela elaboração, implementação e 
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gerenciamento de um projeto de uso das TIC na escola pública, em seus locais de 

origem.  

Contudo, os resultados da formação docente pelo PROINFO, mesmo que 

planejada de forma cuidadosa, mostraram que ela não foi consistente, conforme 

indicadores de várias monografias de alunos do Curso de Especialização, que 

reiteram as pesquisas já realizadas nesse sentido (Oliveira, 2008, Farias, 2006, 

Sena & Silva, 2004). Revelavam, que em geral, o professor tem priorizado em sua 

prática pedagógica a reprodução mais rápida e mais eficiente dos conteúdos e 

centrados na abordagem instrucionista, secundarizando as contribuições para o 

desenvolvimento das capacidades de formar um ser pensante, crítico e criativo, quer 

seja para o uso das TIC na modalidade presencial ou em relação à Educação a 

Distância (EaD). (Cruz, 2008, Oliveira, 2005, Almeida, 2005). 

Soma-se a essa questão, outra situação que, pela frequência com que se 

apresentava, passou a ser identificada como importante. Trata-se do fato de que 

esses alunos-professores, já conscientizados do seu papel para a atuação numa 

nova concepção de uso das TIC, denunciavam encontrar um ambiente educacional 

não receptivo à incorporação de tais mudanças. Eles relatavam que se sentiam 

isolados e até mesmo, muitas vezes, hostilizados pela administração escolar, que 

não demonstrava interesse quanto a valorização e inserção dessas novas 

possibilidades de utilizar o computador, considerando-as como perda de tempo e 

atropelo às atividades previamente estabelecidas. Dessa forma,  

Essa preparação deixa nas mãos do professor a responsabilidade pela 
mudança de sua prática, de modo a torná-la condizente com as demandas 
do alunado e com os desafios da evolução da ciência, da sociedade e da 
tecnologia. A consequência é inevitável: professores frustrados e 
desanimados diante dos inúmeros obstáculos, que enfrentam quando, 
movidos pelas novas ideias e concepções, se dispõe a iniciar um processo 
de mudança em seu trabalho docente, que por certo, terá implicações de 
diferentes ordens afetando a organização geral do trabalho escolar (Alonso, 
Almeida & Vieira, 2003, p.12).  

 

Concepções instrucionistas foram também observadas nas pesquisas 

voltadas à instituições de Ensino Superior realizadas por discentes do referido curso 

de especialização, que tinham como objeto de estudo a implementação de cursos de 

EaD com o uso das TIC (Cruz, 2008, Oliveira, 2005, Almeida, 2005). Nas 
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monografias apresentadas ao curso, ficou bem claro, que a investigação relacionada 

ao processo ensino-aprendizagem, identificou como uma constante a prática 

pedagógica centrada em uma abordagem instrucionista, voltada para o repasse on-

line de conteúdos, com “problemas” padronizados para serem resolvidos. E embora 

os alunos pudessem tirar suas dúvidas sobre essas questões com os tutores, para 

que os trabalhos fossem concluídos, o objetivo maior, era resolver exercícios 

repetidos, configurando-se como um treinamento para encontrar respostas certas.  

As metodologias amparadas epistemologicamente nas abordagens 

instrucionistas têm se mostrado como um sistema fechado, por conceber o 

conhecimento como estático e acabado, deixando para segundo plano o estímulo 

aos processos de aprender, pautados no desenvolvimento das capacidades de 

refletir, levantar hipóteses, escolher alternativas e tomar decisões conscientes, 

enfim, que busquem uma formação com bases em novos paradigmas educacionais 

capazes de responder com mais intensidade às necessidades da Sociedade do 

Conhecimento (Fagundes, 1997).   

Por meio desse percurso sócio-histórico, pode-se avaliar, que há mais de 

duas décadas, no Brasil, a busca de soluções para a problemática relacionada à 

questões da formação do professor e da qualidade da escola pública, esteve focada 

na inserção das TIC e na atuação docente, associadas à busca de novos 

paradigmas, por meios dos quais pudesse  atingir a qualidade da educação pública. 

E as críticas sobre essa qualidade, acabavam centralizadas no desempenho 

docente. 

Com frequência, essas críticas dirigidas ao professor acabam por 

responsabilizá-lo pelos insucessos constatados nas avaliações oficiais, 

dissociando o trabalho docente do contexto e das condições em que ele se 

realiza, reduzindo a ação educativa da escola ao trabalho desenvolvido em 

sala de aula sob a responsabilidade estrita do professor (Alonso, Almeida & 

Vieira, 2007, p.13). 

 

Cabe uma reflexão  sobre esse contexto que centraliza no professor a maior  

responsabilidade para a qualidade da educação, que mesmo sob tantos esforços na 

elaboração e implementação dos programas governamentais, o nível da elevação da 

qualidade da escola pública não conseguiu atingir os impactos esperados.  
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Nesse sentido, esta tese foi estimulada, inicialmente, por inquietações 

causadas por abordagens que estavam na base da inserção da informática no 

campo da educação. Inspirou-se também em oportunidades de convivência com 

outras experiências que buscavam ultrapassar o instrucionismo, o tecnicismo e 

denunciar o efeito reprodutivista dos programas de formação de professores com o 

uso das TIC. Diante da reflexão sobre essa problemática, pude identificar o caráter 

reducionista deste debate, ao excluir o envolvimento da gestão, no campo 

educacional, conforme apontado por alguns autores, como agente essencial à 

promoção e implementação de novos paradigmas no contexto da educação (Alonso, 

2007, Vieira, 2003b):  

 

A implementação de transformações mais profundas na escola, que 
possibilitem uma melhor adequação às novas demandas sociais, 
proporcionando uma educação de qualidade, requer alteração na 
concepção de gestão das organizações educacionais. (Vieira, 2003b, p. 
55). 

  

Essa perspectiva associa-se àqueles pressupostos que indicam a 

necessidade da formação de um professor, independente da modalidade de 

educação, que atento aos desafios das demandas sociais contemporâneas, por 

meio de suas ações possa contribuir de forma efetiva para a formação de sujeitos 

humanos, plenos de suas responsabilidades e inseridos nos seus contextos sociais, 

uma vez que, “das escolas e dos professores está sendo requerida a ajuda aos 

alunos no desenvolvimento da qualidade do pensar, de habilidades e estratégias de 

pensamento autônomo, crítico e criativo” (Libâneo & Pimenta, 2011, p.95).  

Ao voltar-me para esse contexto, surge a preocupação com um novo 

programa de formação de professores, lançado pelo MEC a partir de 2007, a ser 

executado pelas universidades públicas, nos Cursos de  Licenciatura,  na 

modalidade EaD, com o uso das TIC, que se destina a suprir a demanda de 

professores para a Educação Básica, viabilizado pelo Sistema Universidade Aberta 

do Brasil (UAB)3. Já havia uma inquietação identificada, em relação a questão da 

                                                           
3 Dourado (2008) situa que a Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um programa da Diretoria de 

Educação a Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 

(CAPES) com parceria da Secretaria de Educação a Distância (SEED) do Ministério da Educação e 
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qualidade da formação de professores, nos cursos Lato Sensu implementados pela 

UEPA, de caráter presencial – a ausência da gestão nos programas de formação. 

Provavelmente atento para essa preocupação, associado ao Sistema UAB, o MEC 

em 2007, lançou os “Referencias de Qualidade para a Educação a Distância” 

(BRASIL, 2007), por meio do qual, dentre outras questões, determina um sistema de 

gestão para o desenvolvimento do sistema de EaD, em busca de atender a 

complexidade de sua abrangência em todo o território nacional.  

De acordo com esses Referencias, o MEC normatiza uma situação, até então, 

bastante secundarizada nos programas de formação para a inserção do uso das TIC 

na escola pública, que se refere à importância do papel da gestão nos impactos da 

qualidade da educação, uma vez que até então a centralidade estava no professor e 

sua respectiva formação.  

Essa normatização, ao envolver o foco da problemática, no que se refere ao 

caráter indispensável do papel da gestão na qualidade da formação do professor, 

envolve entender a estrutura de gestão do sistema  UAB, no sentido de contribuir 

para uma formação compatível às demandas sociais.  

Esse Programa, hegemônico no cenário educacional, foi bastante criticado 

por pesquisadores das políticas educacionais, por considerarem que a UAB 

viabilizava uma alternativa de educação para o preenchimento de lacunas, por meio 

da EaD com o uso das TIC, com o objetivo de certificar um número máximo de 

docentes para suprir a demanda de professores para a Educação Básica, ao mesmo 

tempo, elevar o  número de vagas no Ensino Superior público, em atendimento às 

exigências das agendas internacionais (Barreto, 2008, Dourado, 2008). Nessa 

perspectiva, segundo Barreto (2010a), com bases em documentos oficiais, o sistema 

UAB estava: 

 

em pleno acordo incentivado por organismos internacionais para a periferia 
do capitalismo. Entre as linhas mestras  para o “redesenho” das 
universidades, o documento focaliza a EaD como forma de atender às 
diferentes dimensões do modelo neoliberal defendido: diminuir 

                                                                                                                                                                                     
Cultura (MEC).  A UAB tem como prioridade a formação e capacitação inicial e continuada de 

professores para a Educação Básica, envolvendo instituições de educação superior públicas para a 

oferta de cursos superiores a distância em polos de apoio presencial, prioritariamente distribuídos 

em municípios do interior do país. 
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significativamente o número  de professores e duplicar o número  de alunos 
(Barreto, 2010a, p.1308). 
 

O quociente resultante desta razão estabelecida entre o número de 

professores e de alunos, a favorecer uma “lógica de mercado”, é proporcionado 

pelas TIC – o “verdadeiro motor” da expansão do número de vagas no Ensino 

Superior em cumprimento as metas estatísticas estabelecidas. Barreto (2008), por 

meio de suas pesquisas reconhece o valor das TIC na educação, mas adverte que a 

centralidade delas nas políticas educacionais, “remete à superação de condições 

restritivas, unidirecionais, como o lugar de usuário que recebe, em ‘pacotes 

tecnológicos’, informações pré-selecionadas a serem apreendidas, retidas e 

(com)provadas” (Barreto, 2008, p. 931).  

Os “pacotes tecnológicos” ao dispensarem a mediação pedagógica, 

reforçavam o seu caráter prescritivo, uma vez que, “no máximo, requerem tutores 

que permitam aos ‘clientes’ tirar dúvidas derivadas das ‘suas’ dificuldades de leitura” 

(Barreto, 2008, p. 931). Portanto, predominava uma preocupação econômica sobre a 

pedagógica, o que implicava em secundarizar a importância do papel do professor 

no processo de construção de conhecimento pelo aluno. Esta autora entende que a 

EaD com o uso das TIC, ao privilegiar como estratégia central os interesses das 

políticas educacionais, desprivilegia a  qualidade da formação do professor, porque 

tomam as TIC como ferramentas na reprodução de um  ensino tradicional, o que 

aponta para a necessidade de uma ressignificação nas formas  de ensinar e 

aprender em EaD, ou seja, ir além de uma democratização do acesso ao Ensino 

Superior sob a centralidade às TIC. 

Esse contexto relacionado às políticas em EaD na formação de professores, 

aponta para uma mesma questão que, como no caso dos cursos presenciais, está 

também ausente nos discursos das críticas às políticas educacionais em EaD – a 

questão dos processos de gestão, que contemporaneamente, de acordo com os 

especialistas, do  ponto de vista  organizacional, são tomadas como os instrumentos 

fundamentais para alavancar resultados e desenvolvimento. 

 

O centro de nossa sociedade e de nossa economia não é mais a tecnologia 
nem a informação nem a produtividade. (...) a administração é a ferramenta, 
função ou instrumento que torna as organizações capazes de gerar 
resultados e produzir o desenvolvimento (Chiavenato, 2006, p. 349). 
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Por esse entendimento, o papel do gestor, acompanhado de uma concepção 

de gestão que atenda aos apelos da sociedade atual, pode ser um mediador 

relevante na geração de resultados em relação à educação. Neste sentido pode ser 

acionado para contribuir na superação dos grandes desafios que a complexidade do 

contexto  brasileiro coloca para a efetivação de um programa nacional de EaD, 

assim como as inovações educacionais que são demandas por uma diversidade de 

propostas educativas.  

É nesse sentido que esta tese volta-se para a relação entre o papel do gestor 

e a formação de professores por meio da EaD com o uso das TIC, assumindo como 

pressuposto de que o gestor, como um agente do processo educacional, ao ser 

inserido no cenário da formação de professores, advindos dos programas 

governamentais, integra nesse processo como agente capaz de contribuir de forma 

efetiva para “dinamizar as legítimas esperanças do ser humano e forçar as 

necessárias reestruturações para que as oportunidades de desenvolvimento se 

viabilizem” (Demo, 2005, p. 65).  

Essa perspectiva, que avalio de caráter inquestionável, enfrenta, no seu 

processo de efetivação, dificuldades e desafios para se converter em realidade no 

sistema EaD dados os contextos e configurações em que o sistema de formação de 

professores assume em determinadas realidades brasileiras, como é o caso da 

Amazônia, cuja grande dimensão territorial é por si só um entrave capaz de interferir 

em resultados de ações, o que mostra a necessidade de estudos na área da gestão 

educacional. 

As pesquisas que tomam como objeto de estudo questões relacionadas à 

EaD com uso das TIC têm colocado à disposição uma série de reflexões e achados. 

Contudo, no que se refere a questão da gestão em EaD, quando iniciei minhas 

reflexôes sobre a problemática desta tese, os estudos eram quase inexistentes, aos 

poucos eles têm sido realizados.  

Segundo Sander (2007a, p.434), há no Brasil inúmeras pesquisas sobre 

gestão em educação, revelando em especial, “que a gestão democrática da 

educação constitui hoje tema prioritário dos estudos brasileiros de administração da 

educação”. Esta questão tem se destacado atualmente como um dos principais 

temas de pesquisa, conforme levantamento  no banco de dissertações  e teses da 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – ano 

2012, sobre o  descritor Gestão democrática da educação foram realizados 823 

estudos. 

Ao levantar informações nesse mesmo banco, sob o descritor Gestão na 

educação a distância no Ensino Superior, foram encontrados 32 registros. Porém, ao 

verificar cada um, apenas 3 (três) teses de Doutorado e 11 dissertações de 

Mestrado têm como objeto de estudo especificamente a EaD no Ensino  Superior. 

Os demais, relacionam-se à EaD, porém, não na  área da gestão. Tratam, entre 

outros, da avaliação da qualidade, formação de professores,  comunicação em 

ambientes virtuais de aprendizagem e tutoria.  

Dentre os 14 trabalhos referentes a gestão em EaD, chamou-me à atenção, 

a tese de doutorado de Cerny (2009), da PUC-São Paulo. A autora analisa um 

sistema de gestão pedagógica desenvolvido no Ensino Superior público em cursos 

de licenciatura do programa Pro-Licenciatura/MEC, na modalidade EaD,  no Estado 

de Santa Catarina, com o objetivo de verificar as dificuldades de implementação dos 

cursos e de organização das equipes. Quanto aos resultados as principais 

dificuldades encontradas foram: o modelo pouco flexível de organização; 

indefinições sobre os papéis desempenhado pelas equipes; a necessidade de 

estabelecer pautas e acordos; a centralidade das políticas públicas no processo; a 

burocracia; Concluiu que a integração do trabalho de formação, produção de 

materiais e avaliação, contribui para uma atuação mais orgânica na EaD, a quebrar 

os paradigmas fordistas encontrados nas experiências com essa modalidade de 

ensino. Portanto, uma conclusão que está voltada para a necessidade de integração 

do trabalho em EaD, no sentido do compartilhamento de visões e de uma atuação 

mais  sistêmica da gestão, a quebrar os “paradigmas fordistas” da Era Industrial.  

Outro trabalho que dialoga com o objeto desta investigação, é a tese de 

doutoramento de Tavares (2013), defendida na UTAD. Trata-se de um estudo sobre 

a gestão na EaD no Ensino Superior, em um polo do sistema UAB, em Brasília. 

Volta-se para a estrutura da organização e funcionamento do sistema UAB a fim de 

identificar modelos teóricos que o fundamentam e a qualidade dos processos de 

gestão dos cursos; os principais desafios da gestão quanto aos Referenciais de 

Qualidade do MEC (2007) (aspectos pedagógicos, recursos humanos e 

infraestrutura); desvelar as bases de sustentação do sistema UAB, caracterizando a 

estrutura e a dinâmica organizacional, em busca de modelos que auxiliem a 
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compreensão da articulação administrativo-pedagógica no processo de 

implementação e gestão dos Cursos. 

  Ainda que o sistema UAB também integre o objeto de estudo da tese que 

ora apresento, os objetivos são diferentes. Enquanto que a tese de Tavares (2013)   

estuda as bases do sistema UAB em nível organizacional e estrutural, a presente 

tese volta-se para os desafios da gestão no sistema UAB na qualidade da formação 

de professores frente às necessidades sociais contemporâneas.  

Os resultados da pesquisa de Tavares (2013) indicam uma desarticulação 

administrativo-pedagógica na gestão dos cursos; a indefinição de parcerias; e 

dificuldades quanto à infraestrutura de apoio no Polo. Entretanto considera que a 

gestão tem proporcionado aos estudantes aquisição de competências para o mundo 

do trabalho e para a formação do cidadão. 

Tanto a tese de Cerny quanto a de Tavares, apontam em seus resultados a 

questão da desarticulação administrativo-pedagógica na gestão, e indicam a 

necessidade de um novo paradigma em EaD que ultrapasse as concepções 

burocráticas de gestão e que busque olhar o sistema como um todo, bem como a 

interatividade entre suas equipes. Esses indicadores são integrantes dos objetivos  

da tese que no momento apresento à UTAD.  

Sob o descritor, Aprendizagem organizacional no Ensino Superior, encontrei 

59 registros, porém, apenas 13 voltados à área da gestão. Dentre eles, 5 (cinco), 

estão incluídos no conjunto de trabalhos de Doutorado, dos quais 3 (três), 

pertencem à área da educação. Em relação as dissertações de Mestrado, em 

número de 8 (oito),  sendo que apenas 6 (seis) são da área da educação.  Ao 

analisar esses 13 trabalhos, nada foi encontrado voltado à gestão na educação a 

distância e, por conseguinte, sobre a conjugação das temáticas A Organização que 

Aprende e Gestão na educação a distância no  Ensino Superior, nenhum trabalho foi 

encontrado.  

Conforme pode-se constatar por meio desse levantamento dos estudos 

realizados, a questão da gestão em EaD e sua relação com a formação de 

professores por ser ainda pouco estudada, assume  nesta tese interesse acadêmico 

e relevância social, dado que com base nos dados aqui descritos, a partir dos 

indicadores de pesquisa do banco CAPES, no que se refere a Gestão em EaD no 

Ensino Superior, o tema revela-se pouquíssimo explorado, quase silenciado. Em se 
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tratando da interlocução teórica que se sustenta A Organização que Aprende e a 

gestão em EaD no Ensino Superior, parece ainda não ter despertado o interesse de 

pesquisadores da área da educação, haja  vista que  o número de estudiosos com o 

uso das TIC em EaD ainda é reduzido, e se ampliarmos  para a gestão em EaD no 

Ensino Superior, a limitação é  maior ainda nessa linha de trabalho. 

Assim, posso inferir que um dos aspectos que contribuem para o caráter 

inovador desta Tese, situa-se no apoio ao referencial teórico, como um diferencial 

que busca maiores congruências aos novos paradigmas de ciência, gestão e de 

educação, e que interdisciplinariza com a área da gestão em EaD com o uso das 

TIC e a “Aprendizagem Organizacional’’, teoria que está incluída na ‘’Quinta 

Disciplina”, de Peter Senge4.  

Trata-se de um esforço no sentido de buscar fundamentos teórico-conceituais 

elucidativos das funções do gestor em EaD, que são abordadas através de 

concepções que apontam para a superação dos desafios gerenciais inerentes à 

formação de professores no contexto de uma realidade social complexa e dos 

avanços futuros. 

Nesse sentido, este trabalho de tese, como ponto de partida ancora-se em 

alguns autores, que tem referenciais teórico-conceituais aproximativos, e 

epistemologicamente indicam componentes para a construção de um novo 

paradigma de gestão em EaD, com subsidíos em quatro (4) dimensões: técnica, 

política, aprendente e sistêmica. A dimensão técnica, refere-se às competências em 

relação as demandas sociais contemporâneas, com foco na autoconstrução do 

conhecimento a formar um ser pensante, acompanhado do desenvolvimento de 

suas capacidades e talentos pessoais, capaz de trabalhar em equipe, apto a tomar 

decisões e resolver problemas complexos do mundo real, fatores considerados 

como relevantes segundo a lógica neoliberal, que busca a inovação competitiva no 

cotexto das necessidades sócio econômicas atuais. (Almeida & Prado, 2009; Alonso, 

2007; Moraes, 1997; Vieira, 2003), fatores que valorizam uma força de trabalho 

qualificada.  

                                                           
4  Peter Senge é professor sênior da Sloan School of of Business do Massachusetts Institute of 

Thechnology (MIT); diretor  e fundador da Society for Organizational Learning  (SOL) do MIT, uma 
comunidade global de organizações, pesquisadores e consultores. Apresentou as disciplinas de 
aprendizagem organizacional a milhares  de  gerentes da Ford, Procter & Gamble, Hanover 
Insurance, Royal Dutch/Shell, dentre outras grandes empresas (Senge et al, 2005; 2006). 
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A dimensão política, busca o comprometimento com a cidadania, indo além 

de uma mão de obra pensante, no sentido de fomentar uma postura crítico-reflexiva 

como a chave de compreensão da realidade, no sentido vincular a inovação e o 

crescimento sócio econômico aos compromissos humanizantes e éticos (Demo, 

1995; Moraes, 1997). 

A dimensão aprendente e a dimensão sistêmica são explicadas por meio da 

“Quinta Disciplina”, de Peter Senge, na qual estão incluídos os pressupostos da 

“Organização que Aprende”. A dimensão aprendente tem bases na disciplina da 

“Visão Compartilhada” - envolve habilidades em uma busca conjunta de um 

redesenho contínuo do futuro, com bases na reflexão sobre o seu próprio contexto, a 

desenvolver estratégias e políticas de atuação diante dos desafios apresentados, em 

que as respostas surgem dos esforços coletivos. É traduzida como um espectro 

muito maior que a soma das visões individuais em que todos podem influenciar a 

realidade e o futuro da organização.  

A dimensão aprendente envolve também a disciplina “Aprendizagem em 

Equipe” – que tem por base o conceito de alinhamento, diferente de acordo, em que 

todos se envolvem rumo a uma Visão Compartilhada, voltada para a operação de 

um propósito comum e complementação de esforços um dos outros.  Sob a 

determinação do alinhamento, a inteligência de uma equipe que aprende, excede a 

inteligência de seus membros. Valoriza o “diálogo”, que convoca os membros a 

participarem de um “pensar em conjunto” no sentido de fluir novas ideias e 

percepções em que as pessoas não conseguiriam ter sozinhas. Considera as 

equipes e não os indivíduos como a unidade de aprendizagem nas organizações.  

A dimensão sistêmica concebe a gestão sob a ótica da disciplina do 

“Pensamento Sistêmico” - integra as dimensões como um todo. Vê os problemas 

como componentes de estruturas mais amplas, no sentido de ultrapassar as 

respostas paliativas para observar as causas subjacentes, onde podem estar os 

agentes invisíveis porém favoráveis a mudanças efetivas.  

O “Pensamento Sistêmico” é a “Quinta Disciplina”, aquela que integra as 

demais disciplinas para que se desenvolvam como um conjunto. Observa que nos 

sistemas complexos, os sintomas óbvios nem sempre mostram a causa do 

problema, que pode estar localizada na interação do sistema subjacente, e quando 

identificada, pode gerar mudanças, resultando em melhorias duradouras. E assim, 
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“O pensamento sistêmico capacita você a perceber o quadro geral, os detalhes 

mínimos que o compõem e o modo como as partes interagem ao longo do tempo” 

(Senge et al, 2005, p. 143). 

A Quinta Disciplina inclui ainda mais dois conceitos fundamentais: “Domínio 

Pessoal” – refere-se a busca de expansão da capacidade de criarmos os resultados 

que queremos, alinhados com a realidade atual, dentro de um processo em que 

aprendemos a trabalhar com as forças da mudança que interferem no rumo ao 

futuro desejado; “Modelos Mentais” – são pressupostos profundamente arraigados e 

imagens internas feitas pelas pessoas sobre o funcionamento do mundo. Devem ser 

trazidos à tona e perfeiçoados, uma vez que as formas de pensar das pessoas 

influenciam as políticas e práticas no âmbito da organização. 

Dessa forma, esta tese teórico-conceitualmente busca nessas dimensões, 

suporte para a análise de uma experiência de gestão em EaD com uso das TIC em 

uma realidade específica. Compreender por meio dos conceitos inscritos nessas 

dimensões, não somente o contexto histórico dessa experiência, como também a 

posição de seus gestores em relação a inserção das políticas de EaD com o uso das 

TIC, no contexto de uma universidade pública da Amazônia, endossadas por 

diretrizes da UAB via convênio inter-intitucional e federativo. 

De forma delimitada, discute-se nesta tese o sistema de gestão  da 

implantação e implementação da política de formação de professores na modalidade 

a distância, do Sistema UAB desenvolvido pela UEPA, o que demandou a 

reestruturação do seu Núcleo de Educação a Distância (NECAD), configurado 

funcionalmente conforme as exigências da UAB e pela necessidade de de abranger, 

de forma sistêmica, os diversos polos situados no extenso Estado do Pará. Busca 

frente a esse contexto inaugural e de efetivação da EaD na UEPA, identificar as 

premissas teóricas que lhe deram sustentação, e nesse movimento, os desafios que 

o sistema de gestão em EaD enfrentou para colocar em prática essa política e a 

qualidade na formação dos professores nos cursos de Licenciatura.  

Nas análises, fica evidente a orientação epistemológica de concepções de 

abordagem convencional que fundamentaram a implantação e implementação do 

sistema UAB na UEPA e seus respectivos polos, que por meio das suas ações 

buscavam manter um controle de caráter burocrático sobre as práticas locais. 

Contudo, outras perspectivas analíticas, conforme indicam os pressupostos teórico-
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conceituais da “Quinta Disciplina” podem sustentar uma outra lógica de 

gerenciamento dessa modalidade de educação. Uma lógica que precisa estar 

pautada por um caráter sistêmico,  em face a um novo cenário de ensino-

aprendizagem em EaD que sob a concepção de pesquisadores, especialistas em 

EaD, demandam: 

 

acompanhamento, interações e orientações que tornam professores e alunos 

mais próximos; alunos fazem papel de mediadores dos próprios alunos; 

ninguém detém totalmente o controle que  fica  distribuído por  todo o grupo; 

trabalha-se com o individual e o coletivo, cada um  se percebe no todo e o 

todo está em cada um (Almeida, 2001, p. 39). 

 

As problemáticas observadas no contexto da experiência em EaD 

empreendida pela UEPA, situam-se inicialmente das minhas vivências como 

docente, pesquisadora e gestora, no decorrer de minha trajetória acadêmica , onde 

atuo com o uso das TIC na educação, há mais de quinze anos. Várias foram as 

experiências que guardam relação com objeto de estudo desta tese que apresento à 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto D’Ouro (UTAD), Portugal. 

O fato de ter convivido junto aos pesquisadores do comitê pedagógico-

administrativo do PROINFO (1997), em ações de sua implantação e implementação 

na Região Amazônica, por meio de reuniões em Belém e em Brasília, ao ver o 

esforço integrado daquela equipe na busca de uma formação de professores que 

pudesse mudar o quadro da educação pública brasileira, tive oportunidades de muito 

aprendizado que fizeram parte das reflexões em relação a esta tese e no decorrer 

da minha vida acadêmica.  

Com bases nessa convivência, durante o curso de Mestrado em Educação 

(2000), pude refletir sobre a questão da busca de novos paradigmas de 

aprendizagem com o uso das TIC na educação, no contexto do Curso de Formação  

de Professores da UEPA. 

 Outra experiência em que estive inserida que também contribuiu neste 

sentido, foi ter coordenado, no período de 2004 a 2009, o curso de extensão, na 

modalidade EaD, “Inclusão digital: tecendo redes e saberes rumo à inclusão social”, 

em parceria com um dos projetos sociais da PUC-Rio – o Projeto  Kidlink K-

House/PUC-Rio. Durante a vigência desse projeto, fiz várias visitas técnicas a PUC-
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Rio, onde pude vivenciar suas atividades, observando detalhes importantes, quanto 

ao processo de gestão e de ensino-aprendizagem com as TIC. Naquela ocasião, tive 

também a oportunidade de ver de perto os avanços sobre a gestão e metodologias 

desenvolvidas em EaD, ao interagir com professores do Núcleo de  Educação a 

Distância (NEAD-PUC-Rio) sobre projetos personalizados à cada instituição em que 

seria desenvolvido, uma metodologia com foco no aluno, que pensei não poder 

existir, visto que  as metodologias em EaD com o uso das TIC, mostram-se como  

uma virtualização dos métodos tradicionais de ensino. E assim, tive a oportunidade 

de refletir criticamente sobre os processos de gestão e de ensino-aprendizagem em 

EaD com o uso das TIC.    

Em 2004, junto com outros colegas da UEPA, fizemos uma visita técnica ao 

Centro de Educação a Distância do Rio de Janeiro (CEDERJ), uma instituição 

voltada para a realização de cursos em EaD com o uso das TIC, para universidades 

públicas e particulares. O CEDERJ integrava uma rede de consórcios regionais que 

tinha como objetivo funcional implementar o Programa de Formação de Professores 

do Ensino Médio (PRÓ-LICENCIATURA), uma ação em EaD, da SEED-MEC. Um 

Programa que foi criado visando atender uma demanda nacional de 17.000 

professores do Ensino Médio.    

Esse Centro, como a maioria dos programas de EaD no Brasil, mostrava-se 

fortemente sustentado nos pressupostos do modelo de administração industrial 

taylorista-fordista, em seu processo de produção dos cursos, a partir da etapa da 

elaboração do material instrucional até a sua implementação.  Em visita a um dos 

polos, na cidade de Petrópolis-RJ, tivemos a oportunidade de ver in loco a 

implementação do sistema CEDERJ, que servia de modelo e referência para outras 

instituições do país. Um protótipo muito bem implementado na busca da  eficiência-

eficácia de suas ações. Da sua estrutura organizacional  à realização das ações, na 

perspectiva da produção em série, tudo se mostrava perfeito – o material didático já 

pronto, a ser aplicado por tutores empenhados no atendimento para “entregá-lo” ao 

“aluno-cliente”, tal como na perspectiva racional do modelo fordista.  

 

a racionalização da produção proporcionou a linha de  montagem, que 
permite a produção em série. (...) padronizados para proporcionar um custo 
mínimo através da produção em grandes quantidades, cuja condição 
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precedente é que a capacidade de consumo em massa seja real ou potencial 
na outra ponta (Chiavenato, 2006, p. 41). 

 

Os meios pareciam priorizar sempre os fins e, portanto, sem uma 

preocupação mais centrada na necessidade de um processo educacional voltado 

para as demandas sociais de seus respectivos contextos. Mesmo supondo que a 

divisão do trabalho seja uma necessidade evidente para a eficiência de um 

determinado processo educacional, o fundamental não pode ser secundarizado, no 

que se refere às necessidades de parcerias e interações, capaz de promover um 

senso de responsabilidade coletiva pelo processo de ensino-aprendizagem.  

Vivenciei novamente ações em EaD junto a PUC-Rio, no  ano de 2008, com 

bases em modelos sistêmicos de gestão e de aprendizagem em EaD com o uso das 

TIC, desta vez como aluna, juntamente  com outros professores e alguns alunos da 

UEPA, participando  do curso “Fazer aprendendo: novas práticas pedagógicas 

usando um ambiente de EaD  via Web”. Este curso foi considerado como uma 

experiência muito interessante, não só por vivenciar uma metodologia que se 

mostrava inovadora em EaD mas também pela possibilidade de poder sentir, do 

ponto  de vista  do aluno, um processo de  interação virtual com pessoas de outros 

Estados na elaboração de projetos coletivos, bem como pelas percepções sobre as 

ações de coordenação deste curso.  

Desse modo, quando da minha inserção no curso de Doutorado da UTAD,  

oportunidade em que tive acesso a uma literatura mais diversificada, àquelas 

constatações iniciais, como por ocasião da convivência com as experiências da 

PUC-Rio e do CEDERJ, passaram a ser percebidas com muito mais clareza, e 

avaliar o quanto divergentes entre si eram aqueles sistemas: um voltado a um 

perspectiva sistêmica de gestão e outro associado a um processo fragmentado, 

compatível com as bases epistemológicas da administração clássica, voltada aos 

processos produtivos da Era Industrial.  

Durante minha frequência no curso, tive também acesso à obra de Peter 

Senge, A Quinta Disciplina: arte e prática da organização que aprende, que veio ao 

encontro de minhas inquietações intelectuais, dado que suas concepções 

corroboravam com minhas percepções em relação aos desafios que uma gestão em 
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EaD com bases em novos paradigmas que colocam para os gestores, que é 

ultrapassar um sistema burocrático de gestão e, ao mesmo tempo, promover uma 

formação de professores que atenda às demandas da sociedade contemporânea. 

Outro obra do mesmo autor “Escolas que aprendem: um guia da Quinta 

Disciplina para educadores, pais e todos os que se interessam pela área da 

educação”, reforçaram minhas ideias quanto a importância e desafios educacionais,  

que guarda enorme aproximação com o objeto de estudo desta  tese, construída sob 

o título: Gestão e Educação a  Distância no Ensino Superior: desafios e 

possibilidades, uma vez que durante toda minha trajetória acadêmica,  buscava  

uma concepção de gestão que pudesse sustentar a implementação de uma 

proposta de sistema EaD de forma coerente com as demandas contemporâneas.  

No momento da análise dos dados, ao interagir com as falas dos sujeitos da 

pesquisa, percebi mais uma vez, o quanto a concepção da “Quinta Disciplina”, por 

sua abordagem aprendente e sistêmica, pode se constituir em uma opção teórico-

metodológica capaz de contribuir na superação  dos desafios encontrados nos 

sistemas  de gestão EaD, notadamente naqueles sistemas situados 

geograficamente distantes da base e que  apresentam  um complexo sistema de 

gestão. 

No caso da experiência da UEPA, uma realidade em que geograficamente os 

municípios são distantes da base, muitos de difícil acesso, a EaD foi implementada  

por meio de um convênio com o sistema UAB, a partir de 2008, sob a coordenação 

do NECAD-UEPA. Passou a ofertar cursos de formação de professores em 11 

polos, situados em diversos municípios do estado do Pará, e mais um polo-base em 

Belém, somando ao todo, 12 polos, em que foram ofertados 4 (quatro) cursos de 

Licenciatura, tais sejam: Letras, Matemática, Pedagogia e Ciências (Biologia, Física 

e Química).  

Para a gestão da implementação dessa oferta, o NECAD foi  estruturado, em 

várias categorias funcionais, com atribuições específicas, a saber: uma coordenação 

subdividida em coordenação Geral, de Curso, de Tutoria e de Polo. A docência  com  

4 (quatro) funções específicas: Professor Conteudista, Formador, Tutor a Distância e 

Tutor Presencial. A Equipe Multidisciplinar é formada  por pedagogo, suporte aos 

recursos tecnológicos e designer instrucional, entre outros.  
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A organização de um sistema EaD como o NECAD-UAB-UEPA, envolve 

muitas variáveis que convergem para estratégias de comunicação professor-aluno 

na busca de superar a distância física. Sua gestão é tarefa complexa, encontrando 

muitos desafios para articular questões administrativas e pedagógicas: integração 

das equipes, acompanhamento e avaliação, fluxo de preparação de recursos 

tecnológicos impresso/digital, dentre outros. Envolve ainda a operacionalização de 

um sistema que viabilize as ações derivadas das políticas oficiais à toda essa 

estrutura.  

Em geral, esses programas assumem um caráter prescritivo e normativo, de 

acordo com os Referenciais de Qualidade do MEC (2007), e portanto, cabe à gestão 

imprimir esforços para atingir uma singularidade regional, e aos pesquisadores, 

propor ressignificações profundas nessa modalidade de ensino. 

Desta forma, tendo como referência os indicadores das políticas de EaD 

voltadas para a formação de professores preconizadas pela UAB e as interfaces da 

minha trajetoria profissional com questões e politicas relacionas à Educação com o 

uso das TIC, estudar a experiência de EaD no NECAD-UAB-UEPA revelou-se 

também como oportuna em face da aproximação espacial que poderia facilitar o 

acesso aos documentos e sujeitos do polo Belém com ela envolvidos, em poder 

investigar resultados de uma experiência em gestão de EaD voltada para a 

formação de professores.  

Procuro, com apoio da literatura e análise das narrativas dos sujeitos da 

pesquisa, alcançar a identificação de alternativas de gestão em EaD, que ultrapasse 

às experiências pautadas no “controle” burocrático. Essa perspectiva avança na 

direção de um processo sistêmico, onde não se busca só um “cliente”, e sim um ser 

humano a ser formado para atuar no complexo mundo contemporâneo e, portanto, 

ser capaz de promover  uma gestão que compreenda  que às demandas de 

formação são plurais  para atender os  desafios existentes neste contexto – formar 

profissionais para conviver com a complexidade social e as transformações 

originadas dos avanços tecnológicos, científicos e culturais. 

Com bases em minhas observações, vivências e nas recentes investigações 

a partir do Curso de Doutoramento em Gestão da UTAD, esta pesquisa orientou-se 

por meio da seguinte questão problema: Os processos de gestão adotados nos 

Cursos de Licenciatura da Universidade do Estado do Pará-UEPA, na modalidade a 
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distância com o uso das TIC, têm contribuído para a qualidade da formação de 

professores no sentido de atender às demandas sociais contemporâneas? 

Para melhor esclarecer e conduzir o processo, esta pesquisa desdobra-se 

nas seguintes questões norteadoras: Que fatores em EaD com o uso das TIC são 

considerados como desafiantes para uma formação às novas demandas sociais? 

Que concepções de gestão fundamentam os paradigmas vigentes nesses cursos? 

Quais os reflexos dessas concepções de gestão no processo ensino-aprendizagem? 

Como se desenvolve a dinâmica do trabalho em equipe do sistema de gestão EaD-

UEPA? Como se desenvolve o processo de acompanhamento dos Cursos pela 

gestão? 

Essas perguntas que foram construídas, voltadas para a problemática 

apresentada, buscam entender as questões de caráter administrativo e técnico-

pedagógico encontradas no processo de gestão na EaD-UEPA, com o uso das TIC, 

no sentido de identificar possíveis desafios encontrados neste processo, e, quando 

identificados, com base em suas análises, tomá-los como referência para configurar 

ferramentas que possam contribuir na expansão do potencial de suas equipes, no 

sentido de visualizar novas possibilidades para a EaD no Ensino Superior público do 

Estado do Pará. 

Assim, definiu-se como objetivo geral dessa pesquisa: Analisar os desafios 

mais frequentes que o sistema de gestão dos Cursos de Licenciatura da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), na modalidade a distância, com o uso das 

TIC, enfrenta para contribuir efetivamente com a qualidade da formação de 

professores no sentido de atender às demandas sociais contemporâneas. 

Tem como objetivos específicos:   

 Identificar os desafios que o sistema de gestão da EaD-UEPA tem 

apresentado para a formação de professores em relação às atuais 

demandas sociais; 

 Analisar como o sistema de gestão da UEPA tem trabalhado esses 

desafios para a operacionalização com qualidade dos cursos de formação 

de professores; 
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 Investigar as concepções de gestão que orientam as práticas dos gestores 

da EaD na UEPA; 

 Verificar relações dessas concepções com os paradigmas educacionais 

vigentes nos cursos; 

 Investigar como se desenvolve a dinâmica do trabalho em equipe do 

sistema de gestão EaD-UEPA; 

 Identificar os processos de acompanhamento dos Cursos pela gestão; 

 Avaliar a contribuição das diretrizes teórico-metodógicas de EaD que 

orientam os processos de gestão em EaD na UEPA, para a qualidade da 

formação de professores, no sentido de responder às demandas da 

sociedade contemporânea. 

No que refere a estrutura da tese, esta se compõe de quatro (4) capítulos: o 

primeiro capítulo refere-se a fundamentação teórica, em que é mostrado um 

panorama dos modelos de ciência e a sua relação com os paradigmas de gestão e 

educação, chegando à ciência emergente. A necessidade do entendimento desse 

vínculo, vem do fato das atividades educacionais e organizacionais estarem sempre 

embasadas em um modelo de ciência, dentro ou fora de seu tempo. Este vínculo é 

focado nesta tese, no sentido de embasar a busca de componentes para a 

construção de um novo paradigma de gestão em EaD na formação de professores 

em relação ao contexto das demandas sociais atuais. Assim, percorre a gestão da 

educação no Brasil, a partir do período colonial, vinculada à Administração Pública e 

às Teorias da Administração aí vigentes. Atinge as demandas de Gestão 

Educacional Contemporâneas, a estudar suas dimensões técnica e política. Aborda 

ainda as concepções emergentes de gestão: a “Organização que Aprende” e a 

“Quinta Disciplina” , necessárias para entender suas dimensões aprendente e 

sistêmica. Essas dimensões serão tomadas como base principal para a análise dos 

resultados, ao integrar as concepções dos  componentes para um novo paradigma 

de gestão em EaD.  

O segundo capítulo enfatiza ainda outras questões teóricas mais estritamente 

relacionadas ao tema da pesquisa - a EaD no Ensino Superior e a formação de 

professores, situando a crise dessa formação em nível mundial e nacional em que a 

EaD figura como estratégia de superação aos desafios daí decorrentes. Refere-se 
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ainda às atuais políticas nacionais em EaD e suas relações com a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), instituição incluída no objeto da pesquisa.  

O terceiro capítulo circunscreve a pesquisa, em que é descrito o locus da 

pesquisa e o contexto amazônico onde está inserida a estrutura de gestão dos 

Cursos da UEPA-UAB-MEC, seguindo-se da trajetória do percurso investigativo. 

O quarto capítulo volta-se à apresentação e discussão dos resultados da 

pesquisa, analisados à luz de 4 (quatro) dimensões propostas, o que envolve, em 

especial, a “Quinta Disciplina”, e outros autores que evidenciam uma reconcepção 

do papel do gestor na busca de novas alternativas que ultrapassem a visão 

administrativo-burocrática da gestão educacional.  Segue-se a reflexão sobre os 

desafios encontrados na dinâmica da gestão dos cursos do NECAD-UAB-UEPA, na 

perspectiva de encontrar caminhos para sua superação, em busca de uma gestão 

em EaD que contribua para uma formação de profissionais da educação 

provenientes do Ensino Superior público, compatível ao contexto das demandas 

sociais contemporâneas com vistas no futuro. 
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1. PARADIGMAS DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E GESTÃO 

Este capítulo torna-se relevante pela necessidade de entender os paradigmas 

de ciência que acompanham a sociedade e de suas influências nas estruturas 

educacional e organizacional, visto que  as práticas pedagógicas e de gestão, 

traduzem sempre ações pautadas em paradigmas de ciência, e em especial, por 

acompanharem nesta tese, as concepções que regem a EaD na formação de 

professores, em nível de gestão, de metodologias e implementação de políticas 

educacionais, os quais, em sua maioria, descontextualizados das demandas sociais 

contemporâneas, permanecem atrelados a paradigmas da Era Industrial. Portanto, é 

fundamental compreender a influência dos paradigmas, em nível administrativo-

pedagógico,  que  regem o papel de uma gestão em EaD, no sentido de entender as 

concepções de uma gestão voltada às atuais demandas sociais e que possa 

contribuir para sustentar uma estrutura em EaD compatível às mudanças do futuro 

próximo.  Em sua parte inicial, é apresentado um panorama dos paradigmas de 

ciência, a partir da Idade Média aos dias atuais e as suas implicações nas áreas 

educação e da gestão. Em seguida, faço um retrospecto histórico da administração 

pública e educacional no Brasil, até atingir a administração do período republicano, 

em que ao mesmo tempo, associo às abordagens teóricas dos clássicos modelos de 

administração. Segue com o item sobre as demandas sociais contemporâneas e a 

gestão educacional no Brasil e finaliza com o estudo da Organização que Aprende e 

a Quinta Disciplina, concepções que buscam entender as questões da gestão da 

EaD e a qualidade da formação de professores.  

1.1. PARADIGMAS DE CIÊNCIA: UM PANORAMA 

Ainda que o momento atual revele um mundo de acelerada mudança social, 

econômica, política e tecnológica, imerso em crises que entrelaçam problemas de 

natureza complexa, as práticas sociais, nas áreas da educação e da gestão, 

continuam desenvolvendo ações com bases no paradigma da Era Industrial. Essa 

falta de conexão, entre contexto, conjunturas e políticas educacionais, reflete a 

necessidade de novas abordagens capaz de dar conta  dessa  nova estrutura e 

enfrentar  os desafios apresentados por essas mudanças e, assim,  poder 
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estabelecer medidas coerentes de intervenção neste atual contexto. Essa 

constatação indica como de  fundamental importância o entendimento de que há 

uma intersecção entre a história, o contemporâneo e o futuro (Toffler & Toffler, 

1997). 

As teorias da educação e de administração sempre foram determinadas pelos 

modelos de ciência e, por conseguinte, as práticas pedagógicas e de gestão, quase 

sempre e em sua maioria são implementadas com bases nesses modelos e nem 

sempre partem de uma reflexão sobre as necessidades do mundo contemporâneo, 

onde o indivíduo precisa desenvolver sua capacidade de criar, tomar decisões, ser 

crítico e autônomo (Moraes, 1997). Assim, em sua maioria, as organizações ainda 

continuam pautadas em paradigmas que não conseguem mais dar respostas para 

as demandas dos dias atuais. Essa situação, no Brasil, particularmente no que se 

refere  à gestão educacional, tem sido revelada por meio de inúmeras pesquisas, 

cujos resultados mostram que a quase totalidade  das instituições educacionais 

permanecem ainda fortemente atreladas aos moldes tayloristas-fordistas de 

administração (Paro, 2006). Esse fato por si só, coloca como da maior importância, 

que os educadores possam compreender a influência dos paradigmas de ciência 

que embasam as ações de sua prática pedagógica e de gestão educacional, ao 

longo da história, para que possam melhor se situar no contexto atual e contribuir 

com coerência em suas organizações. 

Na Idade Média, período compreendido entre os séculos V e XV, prevalecia 

na Europa a visão de mundo orgânico, onde a natureza era considerada sagrada por 

ter sido criada por Deus, cabendo ao homem apenas contemplar e tentar 

compreender o mundo. A ciência medieval, portanto, tinha como objetivo maior a 

construção de uma Teologia, procurando não tirar a onipotência divina das 

explicações científicas (D’Ambrósio, 1999). Essa visão de mundo, percebida pelo 

homem da sociedade medieval, foi muito influenciada pela igreja católica, dominante 

naquele momento.  

Já na Idade Moderna (século XV a XVIII), iniciada pela Tomada de 

Constantinopla pelos turcos (1453), estendida até ao término da Revolução 

Francesa (1789), foi um período marcado por profundas modificações em termos 

culturais, econômicos, políticos e religiosos.  
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A busca de compreensão e explicação para a origem humana, para os 

fenômenos naturais e para outras formas de organização social, mobilizou 

intensamente o homem a procurar verdades que justificassem o mundo onde estava 

inserido, levando ao caminho dos diferentes modelos de ciência. Faz parte dessa 

concepção, o Renascimento, iniciado no  século  XIII até o  século XVI, momento em 

que a Itália e toda a Europa passaram a incorporar nas suas práticas sócio-culturais  

outro modo de pensar, com ‘pés mais no  chão’, para além da vontade divina, como 

atores concretos das ações humanas sobre o mundo terreno, diferente da 

concepção medieval.  

Muitas verdades foram postas em discussão, acarretando questionamentos 

sobre os dogmas religiosos. Foi um movimento cultural com impacto nas artes, na 

imprensa, na  literatura, uma busca  de valorizar a cultura greco-romana, necessária  

à sabedoria e à harmonia social.  

Dentre os representantes deste momento, destacam-se na arte, Leonardo da 

Vinci (1452-1519), Michelangelo (1475-1564) e Rafael (1483-1520); na literatura, 

Camões (1524-1580) e Cervantes (1547-1616). Para Portugal, foi um período muito 

fértil, dedicado aos descobrimentos de novas terras com as grandes navegações, 

que chegaram ao Brasil  no ano de 1500. Entre os séculos XVI e XVII, a natureza, 

apesar de continuar sendo considerada divina, passou a ser descrita 

matematicamente e, assim, a visão orgânica de mundo foi dando lugar ao mundo-

máquina, chamado pelos historiadores de Revolução Científica, uma consequência 

das novas descobertas em Astronomia, Matemática e Física. Seu principal 

representante, Nicolau Copérnico (1473-1543), astrônomo, padre e fundador do 

conhecido heliocentrismo (D’Ambrosio, 1999), é considerado o iniciador dessa 

revolução.  

A seguir, Galileu Galilei (1564-1642), matemático, astrônomo e filósofo, um 

dos fundadores da ciência moderna e defensor do heliocentrismo, passou a 

discordar com veemência do geocentrismo, realidade anteriormente admitida, sendo 

por isso processado e condenado pela Inquisição (1633), mas com sua frase, E pure 

si muove..., conseguiu livrar-se da sentença de morte dos inquisidores.  Além da 

dedução matemática formal, Galileu a combinava com o uso do método indutivo 

para explicar a natureza, excluindo a qualidade da ciência e concluindo que todos os 
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fenômenos podiam ser medidos e quantificados, considerando a experiência como 

fora do domínio da ciência.  

Ao mesmo tempo, o inglês Francis Bacon (1561-1626), com bases na 

observação e experimentação científica, formulou a sua indução científica, tomando 

sempre fatos concretos para se ter o conhecimento dos fenômenos (D’Ambrosio, 

1999). Abro aqui um parênteses nesta linha do tempo, para informar que o precursor 

do pensamento de Bacon foi David Hume (1771-1776), que transformou o 

empirismo em cosmovisão, entendendo que  o conhecimento é construído  tendo 

por base as experiências advindas dos  órgãos dos sentidos, ou seja, a reflexão não 

era importante para acrescentar algo essencial aos fatos (Moraes, 1997).  

Locke, juntamente com Hume, compartilhava do pensamento de que, em uma 

folha em branco, os órgãos dos sentidos é que fazem todo o registro do 

conhecimento de nossa mente e consciência, um modelo filosófico subjetivista que 

acredita no sujeito como atuante no processo de conhecimento, porém um 

subjetivismo empirista. “Portanto, o sujeito só conhece suas ideias desde que elas 

sejam transformadas em impressões sensíveis que constituam os conteúdos, as 

representações da realidade” (Moraes, 1997, p. 35). 

Este modelo empirista, implementado em várias áreas, como na Educação, 

ainda no século XIX, foi muito questionado por pesquisadores como Montessori 

(1870-1952), acusada de adotá-lo em seu trabalho pedagógico, por valorizar a 

educação sensorial, mesmo que tenha enfatizado, por meio  de suas pesquisas, que 

a inteligência não se estrutura a  partir do exterior por processos mecanicistas, como 

situa:  

 

Admite-se assim que as imagens dos objetos externos batam à porta dos sentidos 
e quase os forcem, penetrando pela transmissão de estímulos externos, se instalem 
no campo psíquico, e, através de lenta associação e organização, levem à 
estruturação da inteligência (Montessori, s.d., p. 64, grifos meus). 

 

Nessa linha do tempo, no mesmo século de Galileu, com René Descartes 

(1596-1650), o pai do racionalismo moderno e um dos fundadores da ciência 

moderna, surge o método analítico, reconhecendo a lógica e a razão como 

fundamentais para a busca da verdade, considerando que não se pode 
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compatibilizar o mundo real e a experiência sensível com o rigor desejável para a 

busca do conhecimento verdadeiro. Para ele, que além de filósofo, era médico e 

matemático, a percepção e o senso comum devem ser excluídos desta busca, uma 

vez que o rigor da verdade precisa proteger-se das flutuações do mundo sensível. 

Portanto, o objeto do conhecimento precisa ser analisado isoladamente da 

realidade, quebrado em pedaços, sendo necessário o pensamento dedutivo, 

hierarquizado em partes, do mais simples ao mais complexo, a fim de compreender 

o todo.  

Descartes considera o universo, incluindo os seres vivos, como uma máquina 

que pode ser descrita sem relacionar o homem como observador, isolando-o do 

processo, ou seja, uma separação entre a natureza e o homem (Moraes, 1997). No 

Discurso do Método, Descartes (2009) revelou que cada efeito depende de sua 

causa, não havendo a necessidade de considerar outros fatores, mesmo que 

intervenientes. Mas Descartes tinha muitos compromissos com a dúvida, exceto 

sobre a sua própria existência como ser pensante, afirmando:  

 

“Cogito, ergo  sum”, isto é, “Penso, logo existo”. Assim, deduziu  que a essência  da 
natureza humana está no pensamento e este está separado do corpo. A mente, essa 
coisa pensante, está separada do corpo, coisa não pensante, coisa extensa e 
constituída de partes mecânicas (Moraes, 1997, p.36). 

 

Concluiu assim, que a mente é imortal, separada e superior ao  corpo, uma 

vez que este não pensa, por ser formado de partes mecânicas  e ainda de matéria, 

formada de células e átomos. Portanto, a alma deveria ser estudada pelo método da 

introspecção e o corpo pelas ciências naturais, porém considerando que tudo foi 

criado por Deus. Como afirma o próprio Descartes (2009) em seu Discurso do 

Método:  

 

Por isso reconheci que eu era uma substância, cuja essência ou natureza é pensar, e 
que, para existir, não necessita de nenhum lugar nem depende de coisa alguma 
material. De sorte, que este eu, isto é, alma pela qual sou o que sou, é inteiramente 
distinta do  corpo, e até mais fácil de conhecer que ele, e mesmo se o corpo não 
existisse, ela não  deixaria de  ser tudo o que é (Descartes, 2009, p.60).  
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O ponto comum entre Descartes e Galileu é que a natureza é governada por 

leis mecânicas, traduzidas em fórmulas matemáticas. Um mundo perfeito e divino. 

Neste período da Revolução Científica, onde a ciência tem a Matemática como 

instrumento para o pensamento moderno, surge Isaac Newton (1642-1727), físico e 

matemático inglês, outra grande figura deste século, complementando a concepção 

mundo-máquina reconhecida por Descartes e Galileu. Newton fez uma síntese a 

partir da combinação dos pensamentos dos que o antecederam e formou assim a 

estrutura da física clássica, como a lei do movimento, provando que o universo se 

movimenta sempre da mesma forma. Assim, a força da gravidade que atua sobre as 

partículas eternas da matéria, bem como a força entre elas, foram criadas por Deus, 

que controla a natureza, fazendo funcioná-la como uma máquina governada por leis 

imutáveis, pressupondo a existência do determinismo universal. Essa visão de 

mundo-máquina, onde o universo funciona sempre da mesma maneira, influenciou 

todo o pensamento da burguesia, ainda no século XVIII, permitindo a construção da 

imagem do mundo mecanicista, e com muita veemência, por se apoiar na 

Matemática, a partir de passos lógicos, com os raciocínios indutivo e dedutivo, uma 

vez que a ciência passou da observação dos fatos para a criação de leis universais, 

mediante hipóteses (indução), das leis passou às teorias, ou destas aos fatos 

(dedução), num processo lógico-dedutivo (Moraes, 1997).   Portanto,  

 

A visão mecanicista separa os  indivíduos de seus relacionamentos, não reconhece  
a importância do contexto no qual estão inseridos, gera um individualismo exagerado 
e o prevalecimento do  egocentrismo humano (Moraes, 1997, p. 22). 

 

Essa manipulação do mundo pela técnica, posteriormente, deu origem a 

Revolução Industrial (1679) por meio da automação do trabalho, quando a mão de 

obra humana foi sendo trocada pelas máquinas. A força muscular foi assim 

substituída por novas formas de energia e, por conseguinte, transformando o 

mundo, num processo incessante, desenvolvendo a própria ciência, e ainda, 

ampliando o domínio do homem sobre a natureza. 

Para contrariar o paradigma cartesiano surge o movimento romântico, ainda 

no séc. XVIII, que permaneceu até a segunda metade do século XIX, retomando a 

visão de mundo orgânico, vivo e espiritual, na literatura, na filosofia e na arte, 
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buscando o sentido de integrar o universo como um todo. O alemão Goethe (1749–

1832) foi o principal representante desse movimento. Dizia que “cada criatura é 

apenas uma gradação padronizada de um grande todo harmonioso” (Capra, 1997, p. 

35). A visão não lógica e romântica da natureza que se manteve até a segunda 

metade do séc. XIX deu vez ao retorno do mecanicismo.  

Nesse momento, os biólogos focalizavam mais as células que o organismo 

como um todo, onde as bactérias eram a única causa das doenças, e ainda 

desconsideravam a identidade da informação genética em diferentes tipos de 

células, bem como a relação entre um organismo e seu meio ambiente. Este 

mecanicismo da vida influenciou fortemente outras ciências.  

Na Europa do século XVIII, as ciências como a Matemática, a Física, A 

Astronomia, a Biologia, já tinham criado corpo conceitual e científico. Essa época 

apresentava também um caráter destruidor dos princípios morais, políticos e sociais, 

originados  da Idade Média, ainda que modificados na Idade Moderna. Contudo, 

havia uma busca no sentido de construir uma ciência para a sociedade, puramente 

humana, principalmente no que se refere à moral e à política.  

Surge, assim, a Sociologia, a ciência da sociedade, no início do século XIX, 

fundada por Auguste Comte (1798-1857), que buscou sistematizar um conjunto de 

conhecimentos construídos cientificamente, percebendo que formariam uma  base 

para planejar o futuro, a partir de critérios de atuação política entre os grupos sociais 

e as relações de poder. Comte nasceu na França onde conviveu de perto com as 

grandes mudanças sociais e políticas, motivando-o à formular um pensamento 

voltado para solidificar as bases filosóficas para uma sociedade humana e justa – o 

Positivismo. 

Ainda que convivendo sob as influências da Revolução Francesa (1789), que 

tinha por lema – igualdade, liberdade e fraternidade –, era adepto do 

restabelecimento da hierarquia social, por excluir a igualdade, justificando-a como 

necessária para unir a ordem ao progresso, mesmo que, tenha sido um primeiros 

pensadores a propor a defesa da liberdade sindical e  o respeito aos trabalhadores. 

Ao formular o seu pensamento, teve por base pensadores morais e científicos, 

perpassando a Antiguidade, a Idade Média, até os mais recentes de sua época, tais 
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como: Aristóteles, Dante, Tomás de Aquino, Galileu, Descartes Bacon e Hume 

(Lacerda, 2010). 

Comte mostrava que a solução dos problemas políticos e da regeneração 

social dependia da necessidade de fortalecer os sentimentos de um dever social e 

de altruísmo, ao dizer: “A moléstia ocidental exige um tratamento mais afetivo que 

intelectual” (Comte, 1899, p. XXIX apud Lacerda, 2010). Só assim, poderia ser 

superada a oposição entre retrógados e revolucionários, entre ordem e progresso.   

Outra concepção social e política surge com o Anarquismo que considera 

como um dos princípios básicos, que a sociedade poderia ser estruturada sem 

classes e sem Estado. “Para os anarquistas, a gestão da sociedade deve ser direta 

fruto dela própria, o que ficou conhecido, como autogestão” (Gallo, 1996, p.2). Seus 

traços ideológicos encontram espaço para expressar seus princípios, em especial à 

classe operária, representada pelo sindicalismo operário, atuante com seus órgãos 

de natureza política, econômica e cultural, dentre os quais a cultura assumia caráter 

relevante. Por meio de jornais e peças teatrais, os anarquistas levavam às escolas e 

à sociedade, o desenho de seus ideais de transformação social que pretendiam, por 

meio de uma educação, que não era só formal (Candeias, 1987).  

 

Com efeito, a importância dada à cultura e à educação como componentes de uma 
luta política e social mais vasta, é por parte dos anarco-sindicalistas desta altura uma 
constante. Assim, mais do que fazer preceder a revolução pela educação, como lhes 
apontavam muitos dos seus críticos da altura, tratava-se de sublinhar que a 
apropriação dos meios de produção por parte dos sindicatos e organismos operários, 
com a consequente tomada do poder político, teria que ser precedida e 
complementada pela formação de um novo homem sem o que cairia inevitavelmente 
num tipo de regime distante e mesmo oposto aos ideais libertários preconizados pelo 
anarco-sindicalismo (Candeias, 1987, p.  327). 

 

Mesmo Comte tendo feito profundas reflexões,  voltadas ao intenso momento 

político e social francês da primeira metade do século XIX, no decorrer da 

Revolução Francesa, seu pensamento integrador abarcava também a Europa, o 

Ocidente e a Humanidade, com uma visão peculiar de totalidade. O todo precede as 

partes e cada uma é ligada a todas as outras, ou seja,  
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No que se refere a indivisibilidade do Positivismo, ela é uma consequência da 
compreensão totalizante da existência humana e ideia básica para superar as 
tendências dispersivas do Ocidente: para Comte, é impossível coordenar qualquer 
coisa, sem que se ligue tudo a tudo (Lacerda, 2010, p. 385). 

 

Posteriormente, os teóricos sistêmicos enunciavam que “o todo é mais que a 

soma das partes” (Capra, 1997, p.38), entendendo que as partes isoladas de um 

organismo vivo não correspondem ao seu comportamento como um todo integrado. 

O pensamento sistêmico é contextual. Opõe-se ao pensamento analítico de 

Descartes, no qual o comportamento de um sistema complexo é analisado a partir 

das propriedades de suas partes e as próprias partes só podem ser analisadas se 

reduzidas a partes ainda menores, progredindo para partes que praticamente 

esgotam-se na análise posterior. A abordagem sistêmica passou a ser considerada 

com maior intensidade com o advento da Física Quântica.  

Segundo Morin (1996), os avanços na ciência, proporcionados por Albert 

Einstein (1789-1955), em 1905, com sua grandiosa e pequena equação, E = mc2, 

que mostra a equivalência entre energia e massa, revolucionou os conceitos de 

matéria e de universo. Demonstrou ainda, com sua Teoria da Relatividade, que os 

conceitos newtonianos de espaço e tempo absolutos não existem, ou seja, o espaço 

tridimensional integrado ao tempo constitui-se uma entidade quadridimensional. 

Contribuiu assim para que os conceitos da ciência moderna e a visão de mundo 

cartesiana-newtoniana fossem na sua grande maioria contestados e exterminados. 

Em lugar de verdades absolutas, os conhecimentos deverão ser sempre transitórios, 

provisórios e congruentes. E ainda, a necessidade de uma relação dinâmica entre 

ciência e tecnologia, mediada pela ação-reflexão, na busca desse saber provisório, 

tendo em vista os aspectos sociais, psíquicos, éticos e morais (Morin, 1996).  

Para Heisenberg, o início do século XX, ao questionar não só os fenômenos 

físicos, mas principalmente a natureza da matéria, antes considerada como 

partículas rígidas e sólidas, levou os próprios físicos a aceitarem que “os objetos 

materiais sólidos da física clássica se dissolvem, no nível subatômico, em padrões 

de probabilidades semelhantes a ondas” (Capra, 1997, p. 41). 

Assim, nas experiências sobre onda e corpúsculo, os átomos, indivisíveis, não 

têm significado se considerados isoladamente. Na verdade estão interrelacionados 
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num sistema complexo, formando partículas que ficam “no limite entre o material e o 

não material, dotadas de estranha qualidade de poder ser tanto onda quanto 

corpúsculo, sem ser nenhum nem outro” (Morin, 1996, p.227). 

Além de questionar a natureza da matéria, esta abordagem diverge ainda da 

Lógica, pela contradição de ser contínuo e descontínuo. A antiga verdade, mostrada 

pelo raciocínio que não encerra contradições, sendo coerente com um sistema de 

princípios estabelecidos, passou a ser relativa, como exemplo, afirmar que por um 

ponto fora de uma reta só passa uma paralela a essa reta, é considerado verdadeiro 

se admitirmos os postulados de Euclides, mas falso se adotarmos os princípios da 

geometria não-euclidiana. 

O universo passou a ser considerado uma máquina em perfeito movimento, 

acrescido de fluxo de energia em processo constante de mudança, numa visão de 

totalidade. Portanto, a dinâmica do universo é imprevisível, não linear e está em 

constante processo de transformação, muito diferente do que dizia Newton, o que 

leva a re-conceituações e re-definições do conhecimento e da verdade. 

Para Morin (1997, p.13), “a grande descoberta do século é que a ciência não 

é o reino da certeza” diferente da ciência clássica que se apoiava nos pilares da 

lógica. Esta configuração emergente de ciência deve conduzir a reflexões sobre a 

ciência tradicional, propondo novas linhas de investigação, com novas formas de ver 

o real, para o qual são necessárias não só a razão e a técnica, mas o pensar e a 

criatividade, além de poder implementar nas questões de ordem social e psicológica 

um novo pensamento diferente da ciência clássica. 

Na área da Educação, este novo olhar para o real, é quase míope, uma vez 

que, em plena Sociedade do Conhecimento, continua-se adotando métodos e 

práticas que ainda partem de concepções educacionais da Era Industrial.  

1.1.1. PARADIGMAS DE CIÊNCIA: IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO E NA 

GESTÃO 

Este tópico busca rever os paradigmas de ciência, desta vez, relacionados às 

suas implicações nas áreas da  educação e da gestão, para além de uma simples 

sucessão de fatos. Relata sobre os pontos de mudança, no sentido de embasar os 
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questionamentos desta tese, na tentativa de observar onde a vanguarda de cada 

fato implica nos posteriores, ou seja, uma reflexão conjunta que busca compreender 

a influência desses paradigmas em nível organizacional e educacional, para que se 

possa entender as atuais demandas sociais e visualizar os eventos que poderão 

adentrar no futuro próximo. Assim, 

 

Focaliza a nossa atenção não tanto nas continuidades da história, (por importantes 
que sejam), mas principalmente nas descontinuidades, nas inovações e nas rupturas. 
Identifica os principais padrões de mudança à medida que surgem de modo a nos 
permitir influenciá-los (Toffler & Toffler, 1997, p. 22). 

 

Portanto, para abordar o século XXI com coerência e entender as suas reais 

demandas sociais, com olhos nas mudanças do amanhã, torna-se fundamental, aos 

profissionais da educação, uma compreensão de mundo em relação às implicações 

dos modelos de ciência que acompanharam a sociedade, uma vez que, por meio 

das práticas pedagógicas e de gestão, seus atores traduzem, em suas ações, sua 

visão de  mundo, e assim, por meio deste entendimento, contribuir para focalizar um 

pensar mais crítico e criativo, visto que o desenvolvimento dessas práticas, parte 

sempre de uma interação com os modelos de ciência e as teorias de aprendizagem.  

Nossa relação com a natureza e com a própria vida, explicada pelos 

paradigmas científicos, ao mesmo tempo, esclarece as formas de ensinar, aprender 

e administrar, congruentes a um determinado momento histórico. Assim, 

compreender as implicações desse processo na educação, alerta à compreensão do 

seu papel para o contexto social atual, porque, “Uma ciência do passado produz 

uma escola morta, dissociada da realidade, do mundo e da vida. Uma educação 

sem vida produz seres incompetentes, incapazes de pensar, construir e reconstruir 

conhecimento” (Moraes, 1997, p. 18). Então, buscar entender as estruturas 

organizacionais acompanhadas dos processos de gestão educacional, abrirá nossos 

olhos para que possamos implementar práticas que sustentem uma estrutura para 

mudanças, com as  quais nos confrontaremos mais adiante e, assim, ter mais 

discernimento “para dirigi-las, em vez de nos tornarmos suas vítimas” (Toffler & 

Toffler, 1997, p. 8). 
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Os meios de produção da Era Medieval (século V a XV), ainda 

acompanhavam as formas de vida da Sociedade Agrícola, que, a partir de sua 

origem, muito anterior a essa Era, até a chegada da Revolução Industrial, durou em 

torno de dez mil anos. Nos primórdios desses milênios, o homem vivia em pequenos 

grupos migratórios e sobrevivia da pesca, da caça e criava pequenos rebanhos. 

Posteriormente, começou a plantar, a ampliar os rebanhos e, assim, ter além do 

necessário para si (Toffler & Toffler, 1997). 

Em períodos muito anteriores à Era Medieval, havia grandes civilizações, 

organizadas e cultas, como a egípcia, com suas formas de organização social (4.000 

A.C), evidenciando-se, na área da administração, com conceitos que ainda 

embasam práticas nos dias atuais, como a origem do conceito de assessoria (1.500 

A.C), que existia em sua estrutura organizacional militar, para ajuda às ações de 

responsabilidade do comando de guerra. 

Milênios depois, surge o Império Romano (27 a.C. – 476), iniciado 

oficialmente, no ano 44 a.C. com Cesar Augusto, ainda que continuasse a existir  

por quase mil anos, até 1453, ao se considerar o  Império Oriental como parte 

econômica mais forte do domínio  romano, com sede em Constantinopla ou cidade 

de Constantino. Assim, 

 

As empresas têm sido instituições sociais significativas por milhares  de anos. Como 
entidade legal, a corporação  data em certas formas, da Idade Média e, antes disso, 
do Império Romano. A própria palavra “companhia” tem raízes que alcançam 
milhares de anos atrás, derivando das mesmas raízes de “companheiro” (Senge et al, 
2005, p. 32). 

 

Essas sociedades trouxeram grandes conhecimentos à humanidade, em 

todas as áreas, tais como: no Direito, com as Leis do Direito Administrativo Romano, 

de natureza dedutiva e normativa, as quais ainda hoje permeiam fortemente a 

Constituição Brasileira. A literatura mostra que a administração pública e 

educacional no Brasil, do período colonial ao republicano, foi estreitamente regida 

pelo esquema intelectual do direito administrativo romano, a partir de Portugal, e 

também, naquele momento, implementado em muitas nações da Europa Continental 

(Sander, 2007).  
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As tradições do direito anglo-americano, de natureza empírica e indutiva, 

consolidaram-se no Brasil no século XX, e a partir daí, essas duas tradições, 

caracterizaram o percurso da administração pública e educacional no país (Sander, 

2007), como será visto no próximo item desta tese.  

No que se refere aos modos de produção, no final do período medieval, o 

feudalismo, um sistema econômico político e social, que encontrava força no cultivo 

da terra,  foi substituindo o trabalho dos campos pelo comércio (Paro, 2006). Em 

paralelo, a visão de mundo orgânico percebida pelo homem da Idade Média – ao ser 

acompanhada de explicações científicas que tinham por base a onipotência divina, 

onde os fenômenos da natureza eram considerados sagrados e indiscutíveis por um 

ser terreno – foi muito influenciada pela igreja católica. Essa influência religiosa, 

dominante naquele momento, chegou a atingir as atividades econômicas, como visto 

na sociedade feudal, as quais, o povo vivenciava o consumo com muita parcimônia, 

pensamento veiculado à condução de que 

 

a verdadeira felicidade não era para esta vida mas para a “vida depois  da morte”, a 
qual só seria realmente venturosa e feliz para as pessoas que, durante sua existência 
terrena, fossem humildes, cumpridoras da lei, esforçadas e diligentes  no trabalho, 
respeitadoras da ordem, tudo, enfim, que favorecia, não o consumo  para si, mas 
para a produção resignada que proporcionava o consumo e o bem estar para os 
grupos sociais dominantes (Paro, 2006, p. 88). 

 

Esta organicidade histórica – da relação que envolve as estruturas ideológica 

e econômica – mostra a consequência de que, em uma sociedade que tem por base 

o poder material, pode levar ao poder da influência espiritual, mostrando que o 

conteúdo ideológico, para qualquer sociedade historicamente determinada, passa a 

ter valor universal (Marx, 1975 apud Paro, 2006). 

Os conteúdos ideológicos advindos da religião, ainda na sociedade medieval, 

a partir do século XIII, no Ocidente, já não se mostravam tão forte. Apresentavam 

várias características organizacionais e as suas políticas eram marcantes, 

caracterizando-se, nos vários feudos, pela dispersão do poder suserano (do senhor 

feudal) e de vassalagem (estado de dependência do senhor feudal), sem contar com 

a concentração do poder político apresentada pelos reinados.   
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O clero católico buscava agregar essa dispersão, a partir do próprio 

catolicismo, a regular as relações sociais, no sentido  de moderar a violência dos 

senhores feudais. Contudo, após a introdução da filosofia e da ciência grega, pelos 

árabes, a doutrina católica foi forçada a uma reavaliação, devido ao novo ambiente 

intelectual.  

Na busca da síntese escolástica entre razão e fé, com bases em Aristóteles e 

Santo Agostinho, teve em Tomás de Aquino a figura de maior importância para sua 

operacionalização. Ainda assim, a decadência do clero católico tornou-se inevitável 

e, por conseguinte, a sua  capacidade  de regulação da sociedade.  

Surgiram também concepções não teológicas da vida, que passaram a 

valorizar um novo papel para o ser humano como agente do mundo, diferente de até 

então, no qual o homem apenas contemplava os fenômenos naturais. O poder ficou 

concentrado nas mãos dos reis, em leis unificadas, a gerar um ambiente mais 

pacífico e favorável ao trabalho para a produção da riqueza e do bem estar material 

(Lacerda, 2010). Essa desagregação do pensamento medieval, de natureza 

teológica e também militar,  constituiu bases para o estabelecimento de uma 

sociedade científica e a visão de um caráter mais pacífico e humano. Em relação à 

educação, na sociedade medieval, a escola era privilégio das elites.  

No império Romano (27 A.C a 476), por exemplo, a classe que estudava o 

destino desta sociedade tinha em seu currículo as disciplinas que formavam o 

quadrivium (os quatro caminhos), compondo-se de aritmética, música, geometria e 

astronomia, uma tentativa atribuída ao italiano Martianus Capella (século V), com o 

objetivo de sistematizar todo o conhecimento humano, ensinadas na fase inicial do 

ingresso às universidades medievais italianas a culminar com as disciplinas 

teológicas. As duas últimas, muito estudadas por figuras da época, como Galileu, 

pelo seu interesse na busca de uma geometria em movimento, tão importante para 

desvendar os misteriosos movimentos dos astros e planetas, e ainda, eram muito 

importantes para as explicações científicas (D’Ambrosio, 1999). 

A partir dos descobrimentos de novas terras e novos povos, houve a 

necessidade de formar uma mão de obra, capaz de atuar com os novos meios de 

produção. Essa formação dependia em grande parte da escola. Surge nesse 

momento, na área da educação, Comenius (1592-1670), nascido no antigo Reino da 
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Boemia (República Checa), estudou teologia na Alemanha. Com sua Didática 

Magna dizia que “tudo pode ser ensinado a todos e que os ensinamentos tenham 

um caráter de universalidade” (apud D’Ambrosio, 1999, p. 17). Essa necessidade de 

técnicas determinadas para se ensinar de maneira única para todos, respondendo 

às necessidades de ordem econômico-social daquele momento, ainda estão 

presentes nos dias de hoje, onde determinadas técnicas têm a intenção de atingir 

massivamente uma sala de aula, sem preocupações com as diferenças individuais. 

A partir do final do  século XVII, na Europa, as condições econômicas e 

sociais passaram por grandes mudanças, ocorrendo a Revolução Industrial (1679) e 

a Revolução Francesa (1789), contribuindo para uma nova visão de mundo e 

apontando necessidades de mudança em todas as áreas. Nesse período, com o 

pensador francês Auguste Comte (1798-1857) surge o Positivismo, corrente 

filosófica que tinha o objetivo de reorganizar o conhecimento humano anteriormente 

construído. Assim, apresenta bases comuns com a sociologia organicista, pelo 

enfoque enciclopédico, ao tentar abranger todos os ramos do saber, e ainda, ambas 

empregam princípios e métodos das ciências naturais aos fenômenos sociais e 

organizacionais, visando a sociedade ideal ao buscar a harmonia, a ordem e o 

progresso (Paro, 2006 & Sander, 2007). 

Sua filosofia revelava a influência  do paradigma newtoniano-cartesiano, ao 

acreditar na possibilidade de planejar e reconstruir o desenvolvimento social e 

político, a partir  dos critérios das ciências exatas e biológicas, ou seja, a ordem de 

como o  mundo funciona e os fenômenos observáveis de caráter empirista, 

assumem toda a importância científica, uma vez que os estudos provenientes dos 

processos advindos do observador eram desconsiderados, ou seja,  a razão para 

melhor operar, necessita da experiência concreta e, portanto, a ciência deveria 

sempre encontrar as leis que regem os  fenômenos observáveis (Lacerda, 2010).   

Em meados do século XIX, a luta de classes, na Sociedade Industrial, atinge 

um nível  crítico, entre o proletariado e o patriciado, que vai  além de uma disputa 

política, econômica e social, a atingir o caráter moral, na qual o proletariado foi 

explorado em formas degradantes, o que  acarretou muitos conflitos físicos  e  

sangrentos. Comte, preocupado com esse momento, expressa sua filosofia, também 

de caráter espiritualista, situando que “o comando do poder político-econômico está 
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subordinado às leis da Humanidade e ao respeito universal, governado pelo Grande 

Ser” (apud Lacerda, 2010, p. 425).  

Os princípios comtianos, que estão na base de sua filosofia, tais como: a 

ordem, a hierarquia e a obediência, enfatizando que o mais nobre modifica o mais 

grosseiro, ao submeter-se ao primeiro, foram incorporados a muitos modelos 

administrativos e educacionais. Seu pensamento teve grande influência na 

administração pública na Europa, em Portugal, e posteriormente, nas teorias de  

administração da Era Industrial. No Brasil, além da administração pública, o 

pensamento comtiano é observado com veemência na área da educação, ainda 

hoje, quer nas políticas públicas e nos processos de gestão e de ensino-

aprendizagem. Em especial, é possível observar a influência do Positivismo, em um 

dos lemas comtianos gravado  na bandeira brasileira –  “ordem e progresso”. 

A filosofia positivista e o modelo cartesiano determinaram os parâmetros  para 

as exigências de transformação na área da administração e para a formação de mão 

de obra para os novos modos de  produção da Era Industrial, o que envolvia de 

maneira relevante a educação, que deveria ser voltada para atender a referida 

mudança. Esses parâmetros, já eram adotados pela escola, e assim, 

reciprocamente, a raiz da Teoria Clássica da Administração, desenvolvida por 

Taylor, tinha raízes profundas nas formas de organização da escola.  

A escola, considerada como a principal organização formadora de mão de 

obra para esse momento, precisava desenvolver as habilidades de ler, escrever e 

contar, necessárias para empregar o homem na indústria e no comércio, bem como 

a necessidade das Especializações no Ensino Superior.  Com a industrialização, a 

força muscular humana foi sendo substituída ou complementada por máquinas 

automáticas, e como consequência, houve grande desemprego neste continente, 

levando muitos imigrantes para o Oeste dos Estados Unidos ((D’Ambrósio, 1999). O 

sistema educacional americano, para este momento, também tinha os mesmos 

objetivos que a Europa, e ainda objetivava homogeneizar diferentes culturas, na 

perspectiva de fixá-los na região (D’Ambrósio, 1999). 

A escola, assim, passou a ser revelada como fenômeno global e, por 

conseguinte,  como um sistema que sofre as influências  locais dos países, ao 

adaptar suas origens às suas concepções. 
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Como todos os fenômenos globais, a escola tem uma raiz local. Trata-se de um 
modelo que se desenvolveu na Europa, e que, paulatinamente, se torna universal, 
decorrendo a sua força precisamente da capacidade demonstrada em se afirmar não 
como o melhor sistema, mas como o único possível e imaginável (Teodoro, 2003, p. 
17).   

Para nós, latino-americanos, no final do século XIX, a implantação da escola 

para todos também acompanhou o currículo europeu, com bases em ler, escrever e 

contar, o qual, por quase todo o século XX, tornou-se modelo em praticamente todo 

o mundo (D’Ambrósio, 1999). A escola, assim, ao ser expandida a todas as 

camadas sociais, conduz-se como modelo de organização educacional e 

pedagógica, na perspectiva de abranger  um grande número de alunos  

(D’Ambrósio, 1999). 

Os princípios do paradigma newtoniano-cartesiano, estruturados para explicar 

as verdades relacionadas à natureza, foram muito aplicados aos fenômenos sociais, 

ainda que tão diferentes, tanto para o mundo oriental quanto para o ocidental. Com 

bases em Newton e Descartes, a sociedade acompanhou o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia, as quais tiveram por base a valorização da matéria, da 

lógica e da razão, deixando para segundo plano a percepção, a sensibilidade, os 

sentimentos, e ainda, estando o sujeito isolado do processo do conhecimento.  

Assim, a ciência e a técnica, responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico 

da Era Industrial, determinaram também modificações recíprocas entre o ambiente, 

a própria ciência e a sociedade. O positivismo, com seus princípios epistemológicos 

e metodológicos para o estudo da natureza, com bases no pensamento cartesiano-

newtoniano, começaram a ser aplicados na área social, dando origem a chamada 

“física social” (Moraes, 1997). Se nos fenômenos sociais, o homem se transforma à 

medida que adquire conhecimento, interagindo com o meio físico e social, não 

deveriam, portanto, ser comparados com fenômenos da natureza, uma vez que esta 

era considerada como uma máquina a repetir o seu ciclo, sempre previsível e 

demonstrado em fórmulas matemáticas. Montessori (s.d.), educadora italiana e 

pesquisadora, mostravam claramente esta preocupação, dizendo: 

 

Foi a ciência que fez surgir uma nova técnica. Porém, se a ciência começasse a 
estudar os homens, conseguiria não só fornecer novas técnicas para a educação das 
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crianças e dos jovens, mas chegaria a uma compreensão profunda de muitos 
fenômenos humanos e sociais (Montessori, s.d., p.14). 

 

Ao protestar contra as dificuldades que se opunham em valorizar o estudo do 

homem, dizia que “há muitos obstáculos para se fazer este estudo científico ... 

solidificados como majestosas geleiras quase inacessíveis, sendo para isso 

necessária uma exploração corajosa...”(Montessori, s.d., p.14). Essas majestosas 

geleiras pareceram sempre existir, materializadas em preconceitos contra as novas 

ideias, as novas descobertas, enfim, uma política dentro da própria ciência, a 

dificultar sua evolução para um  conhecimento mais profundo  sobre a  natureza 

humana, por um longo período.  

Os preconceitos e dificuldades de se implementar um conhecimento científico 

mais condizente com as estruturas sociais e humanas, para além do experimental e 

do  físico, ainda seria necessário olhar mais longe, partir para “ uma luta contra 

elementos adversos para os quais não bastam as armas habituais da ciência, isto é, 

a observação e a experimentação” (Montessori, s.d., p. 15), ou seja, não só estudar 

as manifestações evidentes, mas chegar ao homem espiritual, atingindo até mesmo 

seu subconsciente, um ser total, onde os problemas “devem ser resolvidos 

baseados em leis de ordem cósmica que vão daquela eterna construção  psíquica 

da vida humana, àquela mutualidade que conduz a sociedade nos caminhos da sua 

evolução” (Montessori, s.d.,  p. 16). 

O modelo de ciência, que ainda rege o pensamento humano, continua com 

bases no sistema newtoniano-cartesiano, como na área da educação, mesmo que 

haja a necessidade evidente de mudanças, como tenta mostrar hoje a Ciência da 

Complexidade, organizada por Edgar Morin, que busca um novo pensamento capaz 

de enfrentar a complexidade do real, permitindo ao mesmo tempo à ciência refletir 

sobre ela mesma (Morin, 1987).   

Vários educadores, pertencentes à Escola Nova – uma concepção que busca 

romper com os paradigmas da escola tradicional –, já concebiam uma educação 

voltada para o todo, como Montessori, quando, ainda no século XIX, em sua 

Educação Cósmica, mostrava claramente essa preocupação (Moita, 2000). 
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Cada coisa se encontra estreitamente relacionada, neste planeta cada ciência estuda 
apenas os pormenores de um conhecimento total. Falar da vida do homem na 
superfície do globo significa estudar a história. E cada pormenor torna-se 
interessante, pelo facto de se encontrar estreitamente relacionado com os outros 
(Montessori, s.d., p.29).  

 

Assim, a busca do todo, ao interligar os vários campos do saber, em uma 

perspectiva interdisciplinar, torna-se fundamental, nos dias de hoje, para que o 

educador entenda o conhecimento como uma rede a ser construída pelo ser 

humano, ou seja, 

 

A interdisciplinaridade leva todo especialista a reconhecer os limites do seu saber 
para acolher as contribuições das outras disciplinas. Assim sendo, uma ciência é 
complemento de outra, e a dissociação, a separação entre as ciências é substituída 
pela convergência a objetivos comuns (Fazenda, 2003, p. 43). 

 

Em Portugal, no primeiro quarto do século XX, com bases na Escola Nova, 

houve grandes esforços direcionados à mudanças da escola pública, realizados pelo 

movimento operário português (Candeias, 1987), difíceis  de acreditar, por tratar-se, 

já naquele tempo, de incluir vários princípios para transformações que hoje são tão 

necessárias na escola brasileira,  e,  pelos estudos por mim realizados para esta 

tese,  parecem ainda necessários em quase todo mundo, ao propor uma formação 

não só  intelectual,  mas com competência política, e ao  mesmo tempo, buscar uma 

formação para o mercado de trabalho. 

 

Portanto, educar sim, mas segundo os objetivos políticos, sociais e culturais que 
visem à formação de um homem livre, racional e integral.  Livre dos dogmas da 
religião e do Estado; racional ao ter como critério a verdade provada pela ciência; 
integral aproveitando e explorando  de uma forma global as potencialidades 
intelectuais e afetivas do ser humano; integral ainda ao propor a educação politécnica 
que recuse a divisão trabalho manual-trabalho intelectual (Candeias, 1987, p. 328). 

 

Segundo Candeias (1987), estes princípios fizeram parte de uma tese 

aprovada no Congresso Confederal de Santarém, em 1925, no limiar da ditadura 

portuguesa (1926-1933), pela Confederação Geral do Trabalho para a administração 

das escolas públicas portuguesas, com uma crítica à educação tradicional 

capitalista, apoiados na educação libertária inerente ao paradigma anarquista, que 
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apresentaram como questões principais: rejeição ao modelo educativo estatal oficial, 

definição teórico-pedagógica do que deve ser a escola do futuro e diretrizes 

organizativas para uma rede de escolas alternativas á rede escolar estatal, a ter 

como  

Seus fins últimos a preparação e formação de “Homens Livres” que participassem na 
construção da Grande Utopia Anarquista, esta formação teria que assentar em 
pressupostos pedagógicos que rompessem com os métodos antiquados, repressivos 
e domesticadores que, segundo esses homens, caracterizavam a educação do 
Estado (Candeias, 1987, p. 327). 

 

Mas, apesar dos esforços de diversos pesquisadores e educadores, há mais 

de um século, sobre a gênese e desenvolvimento de como o conhecimento é 

construído, como Maria Montessori (1870-1952), Jean Piaget (1896-1980) e Lev 

Vigotsky (1896-1934), comprovando os poderes de sua autoconstrução pelo ser 

humano, a Educação continua muito influenciada pelo paradigma cartesiano-

newtoniano, até mesmo porque não se pode renegar a lógica, principalmente porque 

toda esta evolução científico-tecnológica que estamos vivendo tem sua razão de ser 

por fatores mais provenientes da lógica do que da própria tecnologia em si, o que 

contribui para que Descartes e Newton continuem regendo nossas ideias há mais de 

três séculos. 

Essa visão de mundo cartesiana, marcante em toda a Era Industrial, 

influenciou também correntes psicológicas, no final do século XX, acarretando 

grandes dificuldades para se entender o ser humano, como na Psicologia 

Comportamental, tendo em B. F. Skinner (1904-1990) sua maior figura. Toda a sua 

metodologia do reforço tem bases diretas em Descartes, por privilegiar a 

hierarquização, a sequenciação de pré-requisitos e a estratégia de partir do mais 

simples ao mais complexo. Skinner influenciou fortemente a área da educação e, 

isso, e se estende aos dias atuais. Moraes (1997) levanta questionamentos a esse 

respeito: 

 

Se o mundo que nos cerca é tão imprevisível e sujeito a tantas variações e tanta 
criatividade, como conviver com uma educação fundamentada no estudo do 
comportamento, nos usos e costumes dominantes transferidos através do tempo por 
comportamentos reforçados, em que o homem, mundo e natureza são coisas 
separadas? Como aceitar uma educação que vê o mundo como algo externo ao  
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indivíduo, distante, uma realidade a ser manipulada e submetida aos caprichos do 
homem? (Moraes, 1997, p. 136). 

 

Os modelos de gestão educacional vigentes, em sua quase totalidade, para 

todos os níveis de ensino, continuam com bases ainda no modelo cartesiano, que 

influenciou o pensamento da Era Industrial e continua a habitar o inconsciente dos 

educadores, formando modelos mentais arraigados, que precisam ser desvelados, 

como situa Senge et al (2005): 

 

Reconhecer o quanto a escola da Era Industrial vive em cada um de nós, pode ser 
algo assustador. Mas também pode criar possibilidades. Assim como a escola foi a 
instituição geradora do pensamento da Era Industrial, também pode ser a base para 
criar sociedades mais orientadas para a aprendizagem  (Senge et al, 2005, p. 32). 

 

Torna-se necessário que a escola venha rever o seu próprio papel, o que 

implica em um novo papel para o professor e para a gestão educacional. Neste novo 

contexto, é necessário uma proposta que parta do entendimento de como o ser 

humano aprende, na perspectiva de estabelecer metodologias que deem grande 

relevância “aos processos de aprender”, muito mais do que “aos processos de 

ensinar” (Fagundes, 1997), e que focalizem as diferenças individuais, a interação 

grupal, a afetividade e a autonomia.  

Neste sentido, compete à gestão partir para a busca de estratégias que 

subsidiem uma formação condizente às demandas deste contexto, onde o professor 

torna-se um ator a desempenhar suas ações pedagógicas sob a influência da 

concepção de gestão estabelecida e, assim, tornar-se, por sua vez, um estrategista 

da aprendizagem a implementar em sua prática pedagógica um paradigma 

educacional  que contribua para responder as demandas dessa formação. 

1.1.2. IMPLICAÇÕES NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Este item busca focalizar o trajeto percorrido pela administração da educação 

brasileira, descrevendo os pontos principais da genealogia do seu conhecimento. 

Devido a importância da compreensão desse contexto histórico social como um todo 
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e de seu desenvolvimento no contexto da administração pública, perpassa pelos 

períodos colonial e republicano até a contemporaneidade, sob os reflexos das 

transformações do próprio país e das interferências internacionais nos campos: 

econômico,  político  e cultural. Focaliza as abordagens teóricas da administração do 

século XX que embasaram a administração pública e educacional no país, a fim de 

obter subsídios para melhor apreender o sistema de gestão no qual está inserida a 

educação brasileira e, em especial, a educação a distância, em relação ao contexto 

das demandas sociais atuais. 

1.1.2.1. A ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO PERÍODO COLONIAL 

As pesquisas sobre as publicações da educação brasileira do período 

colonial, compreendido entre os séculos XVI e XIX, revelam que a administração 

educacional se desenvolveu no contexto da administração pública e ambas tiveram 

por base o direito administrativo romano, de natureza normativa e dedutiva, 

características que foram reafirmadas pela igreja católica, já instalada naquele 

momento, e ainda, a partir do final desse período, a forte influência da filosofia 

positivista (Paro, 2006 & Sander, 2007a). 

 

Nesse sentido, as publicações pedagógicas do período colonial refletem a influência 
simultânea da filosofia escolástica, do racionalismo positivista e do formalismo legal 
na organização e administração  da educação brasileira (Sander, 2007b,  p. 26). 

 

A administração pública, desse período, inseriu em suas políticas às possíveis 

necessidades econômicas, científicas e culturais daquele momento, e a educação, 

por sua vez, também revela esta interdependência do contexto onde estava imersa. 

“Embora distintas,  educação e política são inseparáveis, havendo uma dimensão 

política em toda prática educativa e uma dimensão educativa  em toda prática 

política” (Saviani, 1983, p. 92).    

A dimensão política da administração pública adota elementos teóricos 

semelhantes aos concebidos na Europa, e em sentido mais restrito, em Portugal, 

fenômeno considerado natural, uma vez que, por quase quatro séculos, os laços 

históricos e culturais luso-brasileiros foram muito fortes, e, por conseguinte, a gerar 
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semelhanças na estrutura e funcionamento de seus sistemas educacionais, a refletir 

em ambos, os momentos atravessados pela sociedade mundial nos quais estavam  

imersos os dois países (Sander, 2007a).  

Assim, a administração pública de ambos tinha por base o direito 

administrativo romano, de natureza dedutiva, antecipatória, normativa, prescritiva e 

regulatória. As tradições do direito anglo-americano, de natureza empírica e indutiva, 

foram inseridas na legislação brasileira no final do século XIX, e a partir daí, essas 

duas tradições, caracterizaram o percurso da administração pública e educacional 

(Sander, 2007a), passando, então, a usufruir, tanto do pensamento dedutivo, que 

parte de princípios gerais para serem aplicados a fatos concretos, quanto do 

pensamento indutivo, que provém da experiência real, pela frequência de fatos 

observados em uma série de casos e, posteriormente, formulado em princípios 

gerais. 

 

A compreensão dessas características do pensar, do legislar, do planejar, do 
organizar, do fazer e do avaliar políticas sociais e educacionais é importante para 
entender o próprio caminho trilhado pelos pesquisadores e estudiosos da 
administração pública e da gestão da educação no Brasil (Sander, 2007b, p.20). 

 

Nesse período, outros países da Europa, como a Espanha e França, 

adotavam também os princípios do direito administrativo romano e, junto com sua 

cultura, trouxeram suas marcas às políticas de administração pública e de gestão 

educacional aos países da América Latina (Sander, 2007a).  

Segundo Sander (2007a), a influência da igreja católica na educação 

brasileira foi iniciada a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, 

acompanhado de oito frades franciscanos, liderados por frei Henrique de Coimbra 

que celebrou a primeira missa em 26 de abril de 1500. Porém, foram os padres da 

Companhia de Jesus, vindos Portugal, que traçaram o primeiro esboço da educação 

no Brasil.  

A partir de 1549, com a chegada do padre Manoel da Nóbrega, os jesuítas 

iniciaram suas atividades educacionais, desenvolvendo sua atuação por todo o 

território  brasileiro. Outras ordens religiosas, como os beneditinos, carmelitas, 

capuchinhos e mercedários, nos dois séculos seguintes, também se fizeram 
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presentes na educação brasileira. A partir do século XVIII, ainda que os jesuítas 

continuassem com seu trabalho, novas diretrizes pedagógico-filosóficas fizeram 

parte da reforma educacional promulgada pelo Marquês de Pombal, período 

compreendido entre 1759 e 1834, a expressar as condições políticas e culturais 

europeias, numa perspectiva de avançar para uma visão de caráter iluminista, onde 

prevalecia a ciência e a razão, retirando o foco da igreja católica e, portanto, a 

dominância da educação  jesuítica no país. 

A interpretação da educação como expressão da política e da sociedade como um  
todo, historicamente definidas,  confere às reformas pombalinas elevada significação 
política na  história da educação brasileira.  No entanto, o estudo  do impacto real de 
seu sistema  estatizado e secularizado de administração  do ensino, não foi  capaz de 
traduzir  seus ideais filosóficos e pedagógicos para a realidade, devido ao  isolamento  
cultural da  colônia e à própria influência da  igreja de Roma, que formara os  poucos 
mestres residentes no Brasil através  da ação pedagógica dos jesuítas (Sander, 
2007b, p. 22). 

 

A influência da igreja católica na educação brasileira, após o período 

pombalino, retorna com veemência durante o Império (1822-1889) e a Primeira 

República (1889-1930),  figurando a presença dos dominicanos, lassalistas, maristas 

e salesianos. Essa influência de caráter normativo e dedutivo jesuítica, desde a 

promulgação do Radium Studiorum (1559), foi reiterada pela Congregação das 

Escolas Cristãs (1720), fundada na França pelo  padroeiro universal do magistério 

Jean-Baptiste de  La Salle, com foco na organização e administração escolar  

europeias (Saviani, 2007). 

A partir do Império, a igreja protestante também passa a atuar na educação 

brasileira, a se ampliar na Primeira República, com os luteranos, da Europa, a se 

estabelecer especificamente na região sul do país, e após a II Guerra Mundial 

(1939-1945), com os batistas, metodistas e presbiterianos, provenientes da América 

do  Norte (Sander, 2007b). 

A administração pública e educacional no Brasil, além dos modelos 

normativos, desde os últimos anos da Era Colonial e os .primeiros anos da 

República, passou a ser fortemente influenciada pela filosofia positivista e pela 

sociologia organicista. Além do enfoque enciclopédico, ao tentar abranger todos os 

ramos do saber, ambas são norteadas pela aplicação de princípios e métodos das 

ciências naturais aos fenômenos sociais e organizacionais, rumo a uma sociedade 
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ideal, apresentando características comuns, no que se refere à busca da harmonia, 

ordem e progresso (Paro, 2006 & Sander, 2007b). 

Os princípios comtianos de natureza administrativa, tais como: a ordem, a 

hierarquia e a obediência estão também na base dos princípios de sua filosofia – o 

mais nobre modifica o mais grosseiro, ao submeter-se ao primeiro. Assim, Auguste 

Comte acreditava que para promover o bem estar do maior número possível de 

indivíduos, a sociedade deveria obedecer a diretrizes administrativas de natureza 

hierárquica, pré-determinadas.  

Com vistas a conciliar os opostos para a regeneração social, o positivismo 

cria bases político-partidárias para mudanças sociais profundas, contudo sem o 

imediatismo ilusório. Desse modo, os positivistas, numa primeira fase, devem-se 

manter afastados do poder, apenas preparando o ambiente político-social, 

difundindo sua crença, com objetivos de criar bases para uma ação futura, e ainda, 

de uma forma sincera, manter o respeito por todo poder e pela riqueza, em nome da 

Humanidade. Ainda que a divisão entre poder e riqueza seja subversiva, seu caráter 

provisório, o isenta de tal, uma vez que aguarda uma segunda fase, onde todos 

serão positivistas, inclusive os governantes e, portanto, todos regenerados. Assim, a 

ditadura deve ser temporal e não espiritual (Lacerda, 2010).  

Apenas refletindo sobre esse raciocínio comtiano, de natureza político-social, 

que, para mim, somente tangencia as áreas que costumo investigar: ao longo do 

tempo, o pensamento de Comte tem sido alvo de desconfianças e críticas, em todas 

as áreas das ciências sociais e humanas, mas parece que na prática, ele se 

materializava, como é o caso da Proclamação da Republica no Brasil, ainda que 

inexplicável, parece ter sido profetizada por Comte, pelo fato de ter partido de dentro 

dos quartéis das forças armadas, inclusive inscrevendo para sempre, em nossa  

bandeira, o binômio de difícil equalização visado por ele, “ordem e progresso”.  

Motivada por este fenômeno, ao investigar um pouco mais sobre este 

paradoxo, ainda que não encontrasse uma  bibliografia formal, alguns intelectuais 

brasileiros explicam o fato, pela possibilidade da influência positivista ter gerado uma 

multiplicidade de pensamentos, combinados com outras correntes ideológicas, 

porém a resultar num produto que teve sempre como fatores a forte base positivista. 

E ainda, esta filosofia ficou tão comum nos meios políticos e acadêmicos, que o 
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primeiro nome de Comte, Auguste, foi “traduzido para o português” como Augusto 

(Lacerda, 2010).  Até mesmo na música, há um samba de autoria dos clássicos 

compositores Noel Rosa e Orestes Barbosa, lançado em 1993, intitulado 

“Positivismo”. 

Esta filosofia, que a partir do final do século XIX, exerceu grande influência na 

administração pública na Europa e em Portugal (Sander, 2007b), no Brasil, ainda 

hoje, além das medidas governamentais, o positivismo intervém fortemente na área 

educacional, materializado em ações num contexto que não corresponde mais aos 

anseios da sociedade, quer nas políticas públicas, assim como nos projetos 

pedagógicos institucionais, nos processos de gestão e de ensino-aprendizagem, 

como mostrarei no próximo capítulo ao abordar as políticas e práticas de Educação 

a Distância com o uso das TIC em nosso país. 

A força do pensamento comtiano atravessa séculos e continua determinando 

os paradigmas educacionais contemporâneos. Daí a importância de poder enxergá-

lo, ainda que escamoteado, nos processos educacionais. “O estudo das políticas da 

educação, como toda ciência social, está muito marcada pela influência do 

positivismo, que tem constituído a base dominante da epistemologia 

contemporânea” (Teodoro, 2003, p. 34). 

1.1.2.2. OS PROCESSOS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO 

REPUBLICANO: INFLUÊNCIAS DAS TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO 

A prática da administração, ainda que considerada milenar, a sistematização 

de seus pressupostos e fundamentos, por meio de estudos, surge em decorrência 

das necessidades da Revolução Industrial. A partir daí, passou a haver também uma 

preocupação para entender a administração pública e empresarial que marcou o 

desenvolvimento das instituições em todo o mundo (Sander, 2007b). 

Segundo Sander (2007b), no Brasil, a partir do período republicano, a 

administração pública e educacional passou a revelar influências incorporadas das 

teorias da administração do século XX. O percurso de ambas apresenta quatro fases 

semelhantes entre si: organizacional, comportamental, desenvolvimentista e sócio-

cultural. Cada uma dessas fases está relacionada a um modelo específico de 
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administração pública, e corresponde, respectivamente, a ideia de eficiência, 

eficácia, efetividade e relevância, que eram tomadas como uma referência para a 

gestão escolar. Essas fases, segundo o autor, não são estanques. Existem  

momentos  em que elas  se  sobrepõem (Sander , 2007b).  

Este contexto repete-se sempre nos sistemas administrativos, uma vez que 

as teorias  da administração foram  surgindo ao  longo do tempo, na tentativa de 

buscar explicações para novas questões que emergem da realidade industrial 

nascente, para as quais as teorias anteriores já não conseguem dar respostas 

satisfatórias. Contudo, esta sequência temporal que acompanham suas concepções, 

não significa que as teorias mais novas substituam  as  mais antigas (Hatch apud 

Vieira, 2003b).  

1.1.2.2.1 FASE ORGANIZACIONAL 

Os fundamentos teóricos que dão corpo à fase organizacional têm bases 

sólidas em teorias da administração, que envolve três grandes teorias surgidas no 

século XX.  As duas primeiras pertencem à Abordagem Clássica da Administração – 

a Administração Científica –, concebida por Frederick Taylor (1911), nos Estados 

Unidos e a Teoria Clássica da Administração, por Henri Fayol (1916), na França. A 

terceira faz parte da Abordagem Estruturalista da Administração – a Teoria da 

Burocracia na Administração, originada da sociologia de Max Weber (1947), na 

Alemanha (Chiavenato, 2006).  

No Brasil república, a busca para a incorporação de teorias e metodologias às 

soluções dos problemas administrativos, ocorreu por meio de modelos  importados 

de outros países, os quais foram mais dirigidos às nações industrializadas e, 

portanto, com objetivos muito diferentes  do processo histórico de desenvolvimento 

nacional. Naquele momento, o mundo estava submerso num contexto histórico 

movido pelas consequências econômicas e políticas, resultante da I Guerra Mundial 

(1914-1918), da Grande Depressão (1929-1939) e da II Guerra Mundial (1939-

1945). No Brasil, os principais marcos foram a Revolução de 1930, movimento que 

derrubou a República Velha, e, posteriormente, pelo Estado Novo (1937-1945), 

regime político criado no  governo de Getúlio  Vargas (Sander, 2007b). 
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Assim, a fase organizacional acompanha o período de vários movimentos 

reformistas  da administração do Estado e também ‘caminha’ passo a passo com as 

grandes transformações econômico-político-culturais em nível mundial, ao lado de 

grande agitação intelectual. 

Nessa fase, intelectuais brasileiros, com maior veemência, manifestaram-se 

contra a aceitação acrítica da importação de modelos, expressando uma orientação 

sociológica e antropológica para a administração pública e educacional, a se 

materializar, na área da educação, na fundação da Associação Brasileira de 

Educação (ABE) (1924), e posteriormente, numa tentativa de mudar os paradigmas 

educacionais vigentes, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), com 

bases na concepção pedagógica da Escola Nova5 (Sander, 2007b).  

A partir do final da Primeira República (1889-1930), muitos educadores e 

celebridades, como Ruy Barbosa (1849-1923) – jurista, político e jornalista–, 

envolveram-se na organização da administração pública e da educação. As 

instituições educacionais existentes, tanto para a elite quanto a para a classe 

popular, necessitavam de uma melhor administração, como revelam os documentos 

a respeito das publicações do período colonial até então, os quais consistiam de 

relatórios e descrições de conteúdo assistemático, normativo e legalista, envolvendo 

valores do direito romano, do cristianismo e do pensamento positivista (Sander, 

2007b). 

Torna-se importante ressaltar as que compõem a fase organizacional para 

uma melhor compreensão da adoção de seus pressupostos na área da 

administração pública brasileira, que permearam ao longo do tempo e continuam 

dominantes nos processos de gestão, mesmo nos sistemas de gestão educacional, 

quer na modalidade presencial ou a distância. 

Nesta tese, uma das questões levantadas refere-se às práticas 

contemporâneas de gestão em EaD, que parece estarem arraigadas nas teorias da 

                                                           
5 A Escola Nova busca formar um “novo homem”, a colocar o aluno como o centro do processo 
educativo. Parte para formas de ensino-aprendizagem que o tornem um ser pensante, capaz de 
libertar-se das opressões sociais e passa a ter por base a tríade – liberdade, atividade e o respeito à 
individualidade e ao coletivo. Esses pressupostos mostravam-se como parâmetros à transformação 
social. Porém, diferente do anarquismo por não postular uma transformação profunda na ordem 
social vigente, referente ao modo de produção capitalista ou de uma sociedade sem Estado (Moita, 
2000). 
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Administração do século XIX, ainda que várias dessas próprias teorias tenham 

passado por transformações desde a segunda metade do século XX com princípios  

pautados em novos paradigmas do conhecimento. 

 A teoria de Taylor é referência para a administração como ciência – a 

Administração Científica. É também considerada a primeira teoria administrativa, 

que faz parte de uma escola formada por engenheiros, dentre eles, Frank Gilbreth e 

Henry Ford. Foi desenvolvida no momento em que as empresas precisavam dar 

respostas às demandas da Revolução Industrial. Crescia no mundo a 

industrialização e era necessária uma mudança nos métodos de produção e nas 

relações de trabalho. Os monopólios, ao serem substituídos pelo capitalismo liberal, 

acionaram a produção em massa, sendo necessário conter a mão de obra e evitar o 

desperdício. Taylor, como engenheiro, trouxe ideias de sua experiência profissional 

na indústria e as implementou concretamente na racionalização do trabalho de 

operários para, posteriormente, depurá-las em princípios de administração aplicáveis 

a questões empresariais, em substituição ao empirismo e à improvisação.  

Forma-se assim, o estudo da divisão do trabalho, uma necessidade de 

planejar os padrões de produção, pensados pelos gerentes e executados pelos 

operários, enfatizando a preocupação na busca do aumento da produtividade da 

indústria por meio do aumento de eficiência6 no trabalho do operário. 

Para que a eficiência seja garantida, a padronização do trabalho é projetada 

para o desenvolvimento de ações simples e repetitivas, favorecidas pela 

especialização do operário ao executar uma única tarefa. Isso implica no conceito de 

linha de produção ou linha de montagem, que leva à posterior produção em série ou 

em massa, sistematizada posteriormente por Henry Ford7. Nessas ações, 

                                                           
6Eficiência (E) implica em melhor forma de utilização dos recursos (os meios de produção), definida 
pela fórmula E = P/R, onde P = produtos resultantes e R = recursos utilizados. Nesse sentido, “A 
análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos buscava a melhor maneira (the  best way) 
de executar uma tarefa e elevar à eficiência do  operário.(...) a eficiência está voltada para a melhor 
maneira pela qual as coisas devem ser feitas (métodos de  trabalho), a fim de que os recursos 
(pessoas, máquinas, matérias primas etc.) sejam aplicados da forma mais racional possível)” 
(Chiavenato, 2006, p. 36).   
7Ford popularizou a produção do automóvel, um bem antes produzido apenas para milionários. Criou 
um marketing para um carro financeiramente acessível, viabilizando-o com técnicas de produção em 
massa. Assim, “Ford promoveu a grande invenção do século XX: a produção em massa. Embora não 
tenha inventado o automóvel nem mesmo a linha de montagem, Ford inovou na organização do 
trabalho: a produção de maior número de produtos acabados com a maior garantia de qualidade e 



PARADIGMAS DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E GESTÃO 

 57 

 

Em vez de um operário executar uma tarefa complexa ao redor da matéria prima, 
esta passa por uma linha móvel de produção na qual cada operário especializado 
executa sua tarefa específica na sequência. Ao longo da linha de produção, a matéria 
prima caminha e é processada por uma sequência de operários, cada qual realizando 
uma tarefa específica (Chiavenato, 2006, p.38). 

 

Portanto, o operário perde sua iniciativa nas formas de desenvolver seu 

trabalho, sem precisar pensar ou decidir – apenas fazer. Esta simplicidade de ações 

automatizadas possibilita o acompanhamento rápido e visual do supervisor. 

A Administração Científica tinha como um dos objetivos importantes, 

assegurar prosperidade máxima, tanto ao empregador quanto ao empregado, numa 

busca de identidade de interesses. Ao patrão, além de lucros em pouco espaço de 

tempo, teria crescimento constante. Ao empregado, por sua vez, teria sempre 

maiores salários, à medida que pudesse melhor desempenhar suas tarefas em 

relação ao tempo-padrão.  

O estudo de substituição dos métodos empíricos por científicos denominou-se 

Organização Racional do Trabalho (ORT). É embasado na análise dos movimentos 

necessários para o desenvolvimento de uma tarefa e na atenção ao tempo-padrão 

para executá-la (motion-time study), bem como na especialização do trabalhador em 

uma única tarefa. Portanto, busca os métodos científicos da observação e 

mensuração, para estudar a elevação da produtividade com economias de energia e 

tempo, o que é visto no primeiro livro de Taylor (1903) Shop Management 

(Administração de Oficinas). Em seu segundo livro Princípios de Administração 

Científica (1911), ainda que permanecesse a ênfase nas tarefas do operário, mostra 

também que “a racionalização do trabalho do operário deveria ser acompanhada de 

uma estruturação geral para tornar coerente a aplicação dos seus princípios na 

empresa como um todo” (Chiavenato, 2006, p.34). 

Assim, neste estudo posterior sobre a racionalização do trabalho do operário, 

mostra também a necessidade da especialização atingir os escalões mais elevados, 

como aos gerentes e supervisores, para que não continuassem a desenvolver suas 

ações gerenciais com bases no empirismo, face lógica da divisão do trabalho estar 

                                                                                                                                                                                     
pelo menor custo possível. (...) A racionalização da produção proporcionou a linha de montagem, que 
permite a produção em série (Chiavenato, 2006, p. 41).   
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estruturada entre a administração – uma gerência que planeja o trabalho e define 

seus métodos; a supervisão – uma assistência ao trabalhador no processo de 

produção; o trabalhador – aquele que executa o trabalho, conforme o plano.  

Nesse sentido, o supervisor deve ter uma especialização necessária ao 

acompanhamento da especialização do operário. Contudo, um operário pode 

receber ordens  de encarregados diferentes. A autoridade é descentralizada pela 

supervisão funcional, 

que nada mais é do que a existência de diversos supervisores, cada qual 
especializado em determinada área e com autoridade funcional (relativa à sua 
especialidade) sobre os mesmos subordinados. A autoridade funcional é relativa e 
parcial  (Chiavenato, 2006, p.39).  

 

Taylor destaca também a redução dos custos de produção e o aumento dos 

ativos, com foco em fatores que levam ao desperdício, até então não valorizados. 

Assim,  

 

O importante é que a Administração Científica comprovou o fato de que existe uma 
nova maneira de ganhar dinheiro e que as empresas não tem sabido utilizar: deixar 
de perdê-lo. A luta contra o desperdício – seja de tempo, esforço, energia, 
capacidade instalada etc. – foi uma de suas principais bandeiras (Chiavenato, 2006, 
p. 46). 

 

Essa redução de custos é também visualizada pela não ociosidade do 

trabalhador, a qual é combatida pelos incentivos salariais. Assim, lança focos no 

“homem econômico” que convergem a um único ponto –  a crença de que o salário e 

prêmios por produção são a forma de motivação para que o desempenho das 

tarefas seja realizado além da melhor forma possível. Ou seja, 

 

A Administração Científica baseou-se no conceito de homo economicus (...) O 
homem procura o trabalho não porque goste dele, mas como meio de ganhar a vida 
por meio do salário. (...) As recompensas salariais e prêmios de produção fazem com 
que o trabalhador atinja o  máximo  de produção de que é fisicamente capaz para 
obter ganho  maior  (Chiavenato, 2006, p. 39). 

 

Os trabalhos de Taylor resultaram em princípios ao aumento da 

produtividade: improvisação substituída pelo planejamento científico dos métodos de 
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trabalho; empregados cientificamente selecionados e treinados para que a produção 

seja cumprida; salário do empregado em dependência do seu desempenho; controle 

do trabalho previsto, conforme o plano estabelecido; eliminação do desperdício de 

esforço humano e de movimentos inúteis; especialização do operário; influências do 

ambiente físico de trabalho ao bem estar e à redução da fadiga; atmosfera de 

cooperação e harmonia à permanência do ambiente psicológico; pagamento de 

melhores salários e redução de custos; base uniforme para salários equitativos e 

prêmios de produção como incentivo à produtividade.  

A abordagem mecanicista é também empregada para maximizar o 

rendimento da linha de montagem ao estabelecer a verdade de uma única forma 

correta de executar uma tarefa, acompanhada da mensuração dos tempos e 

movimentos nas ações desenvolvidas a fim de melhor balancear o ritmo e a 

cadência do trabalho. Essa lógica instaura a monotonia pela definição de gestos 

repetitivos e reprime a criatividade, devido ao cumprimento da prescrição 

anteriormente formatada. Ou seja, 

 

A pressuposição é a de que os empregados são essencialmente instrumentos 
passivos, capazes de executar o trabalho e receber ordens, mas sem poder de 
iniciativa e sem exercerem influência provida de qualquer significado (Chiavenato, 
2006, p. 39). 

 

A filosofia taylorista foi criticada como um todo por sindicatos americanos, 

como degradante ao ser humano, no sentido de automatizá-lo, embotá-lo o 

raciocínio e a explorá-lo pelo rendimento máximo ao invés do ótimo. E ainda, pela 

necessidade de ampliar a visão microscópica do homem, em que cada operário, 

como um ser social, precisa ser considerado além de si próprio e não como um 

apêndice da maquinaria industrial (Chiavenato, 2006 & Lima, 2003).  

O aspecto taylorista em relação ao homo economicus, ao comprovar que a 

motivação do empregado é o ganho material para a busca de maximizar o seu 

rendimento e não do seu rendimento ótimo, levou a desumanização do trabalho 

industrial. Isto mostra que o método da racionalização do processo de trabalho 

busca também uma intensificação do trabalho. Esses focos obscurecem os aspectos 

humanos da vida social interna da organização, ainda que em um dos seus 

princípios figure a atmosfera de cooperação necessária a um ambiente harmônico. 

“As pessoas são tomadas como indivíduos isolados e arranjados de acordo com 
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suas habilidades pessoais e com as demandas da tarefa a ser executada” 

(Chiavenato, 2006, p. 45).  

Nas bases epistemológicas da teoria de Taylor, também chamada de “teoria 

da máquina”, vê-se ligações fortes com o paradigma cartesiano-newtoniano – nas 

operações sequenciais e individualizadas da produção, na especialização das 

tarefas, nas variáveis de causa e efeito, na prescrição de métodos de desempenho, 

nos aspectos gerenciais referentes à previsibilidade, e em especial, no foco dirigido 

aos trabalhadores, considerados como máquinas a funcionar com eficiência. 

Observa-se também a visão ideológica da hierarquização dos cargos e a nítida 

divisão do trabalho entre planejadores e executores. É visível também a bandeira 

positivista de “ordem e progresso” da coletividade, característica marcante na fase 

do Brasil colonial. 

Essas questões polêmicas, próprias do taylorismo, mostram-se parcialmente 

superadas pela Teoria Clássica da Administração de Henri Fayol, ainda que ambas 

tenham um denominador comum – a busca pela eficiência –, sendo que Taylor 

focaliza-a na racionalização do trabalho e na tarefa do operário enquanto que para 

Fayol, a ênfase está na estrutura organizacional e tem por base uma abordagem 

sintética, ampliada ao todo organizacional, que aos poucos suplantou a abordagem 

analítica de Taylor. Ambas formulam uma teoria organizacional pautadas na ciência. 

São também expoentes desta teoria James Mooney, Lyndall Urwick e Luther Gulick 

(Chiavenato, 2006). 

A Teoria Clássica é também chamada de teoria anatomista e fisiologista da 

organização. Neste sentido, busca a eficiência da empresa lançando dois focos 

específicos: um deles para sua estrutura (anatomia) e o outro, ao seu funcionamento 

(fisiologia). E ainda, lançados de cima para baixo – da direção para a execução e do 

todo organizacional para as partes componentes (departamentos). É um sentido 

inverso em relação ao foco dirigido pela Administração Científica de Taylor, que 

parte do operário para o supervisor/gerente e das partes (operários e seus cargos) 

para o todo organizacional (Chiavenato, 2006).  

O conceito de administração para a Teoria Clássica deriva de elementos das 

funções do administrador. Assim, “Fayol define o ato de administrar como prever, 

organizar, comandar, coordenar e controlar” (Chiavenato, 2006, p. 50). Determina 

também as funções do administrador que envolvem os elementos da  Administração: 
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Prever: visualizar o futuro e traçar o programa de ação a médio e longo prazos; 
Organizar: constituir a estrutura material e humana para realizar o empreendimento 
da empresa; Comandar: dirigir  e orientar o pessoal para mantê-lo ativo na empresa; 
Coordenar: ligar e harmonizar todos os  atos e todos os esforços coletivos; Controlar: 
cuidar para que tudo se realize de acordo com os planos da empresa (Chiavenato, 
2006, p. 50). 

 

Um dos princípios desta teoria é a divisão do trabalho que, para Fayol, é 

composta de dois níveis: um vertical, constituída hierarquicamente pelas autoridades 

e outro horizontal formado pelos departamentos especializados. A coordenação é 

fundamental para que haja o equilíbrio do conjunto e a eficiência da organização. 

Existem também os órgãos de staff, uma autoridade de staff, constituída por 

consultorias e prestadores de serviços. 

O princípio escalar refere-se à linearidade de autoridade, que percorre do 

escalão mais alto ao mais baixo, compondo uma estrutura de forma piramidal, onde 

os órgãos que a compõe, denominam-se órgãos de linha. Em função de seguirem o 

princípio da unidade do comando, pelo qual cada empregado recebe ordens de 

apenas um supervisor, opõe-se à supervisão funcional proposta pelo taylorismo. 

Destacam-se também como princípios fundamentais a equidade, considerada 

como amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal; a autoridade e 

responsabilidade, que  corresponde a um equilíbrio entre o  direito  de dar ordens e 

o poder de esperar obediência  e o princípio do espírito de equipe, que considera a 

harmonia e a união entre as pessoas como grandes forças para a organização  

(Chiavenato, 2006). 

A Teoria Clássica tem sua utilidade para a compreensão das bases da 

moderna administração, porém, as críticas em relação ao seu emprego são várias. A 

base da teoria clássica por assentar-se em pressupostos do paradigma newtoniano-

cartesiano também leva o cognome de teoria da máquina, como na Administração 

Científica, ao comportar-se como um sistema fragmentado e fechado, centralizado 

na busca da eficiência. 

 

A Teoria Clássica trata a organização como se ela fosse um sistema fechado e 
hermético composto de algumas variáveis conhecidas e previsíveis e de alguns 
aspectos que são manipulados por meios de princípios gerais e universais. 
Predomina a lei de causa e efeito  (Chiavenato, 2006, p. 56). 
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A maneira de compreender a organização sob a concepção de uma estrutura 

linear provém das rígidas tradições militares e eclesiásticas, portanto, uma ligação 

que mostrou pouco avanço em termos de uma teoria organizacional. Assim, “A 

estrutura organizacional constitui uma cadeia de comando, ou seja, uma linha de 

autoridade que interliga as posições da organização e define quem se subordina a 

quem” (Chiavenato, 2006, p. 53). 

Isso implica que para garantir o sucesso da empresa o administrador deve 

seguir normas e prescrições, a partir das “funções do administrador”, em termos 

lógicos e formais, a obedecer a um receituário de como proceder no 

desenvolvimento do trabalho, fundamentado em princípios gerais da teoria.  Esse 

foco com ênfase a um esquema lógico e formal, dirigido a máxima eficiência, sob o 

ângulo técnico e econômico, obscurece o lado informal da organização. Assim, 

apesar de considerar o fator humano, ignora-o como um dos fatores fundamentais à 

organização, tornando-a incompleta e simplificada por não dedicar um tratamento 

sistemático à interação entre as pessoas. 

As bases das abordagens de Taylor e Fayol, ainda que contraditórias entre si, 

ao buscarem respectivamente a eficiência e a humanização na administração, 

mostraram-se inconsistentes pela necessidade de se definir um modelo, face à 

complexidade das empresas, além das fábricas. Assim, o foco reduzido dessas 

abordagens, ao serem dirigidos apenas aos aspectos internos da organização, em 

especial às fábricas, é ampliado com a Abordagem Estruturalista, aplicável às 

diferentes formas de organização humana, em especial, pelo enfoque inter 

organizacional, envolvendo a organização dentro de um universo social maior. Esta 

nova abordagem impõem-se às anteriores, ao adicionar novas dimensões e 

variáveis, pertinentes ao contexto econômico-social que envolve a II Guerra Mundial 

(Sander, 2007b). 

A Teoria da Burocracia, na Administração (1947), faz parte da Abordagem 

Estruturalista. É originada do estudo sociológico sobre as grandes organizações, 

realizado por Max Weber, no início do século XX, o qual denominou de “burocracia”. 

Este estudo, realizado décadas antes, foi retomado nos meios acadêmicos e 

empresariais – a sociologia das organizações –, reorientando os caminhos da 

organização pela necessidade de novos valores e novas exigências para um 

momento, onde não mais cabia somente os pressupostos da Abordagem Clássica 
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ou até mesmo a Abordagem Humanística da Administração (1927). Uma analogia às 

burocracias que surgiram muito antes, na era vitoriana, pela necessidade de ordem 

e reivindicação dos trabalhadores por um tratamento justo e imparcial, ainda que se 

baseassem na racionalidade, adequando os meios aos objetivos pretendidos, a fim 

de garantir a eficiência. 

A burocracia tem um ponto marcante, que a diferencia das abordagens 

supracitadas: não é prescritiva em relação a normas destinadas ao administrador. 

Tem maior foco em descrever e analisar a organização, cabendo ao administrador 

escolher a melhor forma de lidar com ela tendo em vista sua natureza, funcionários, 

tarefas e problemas. Assim é considerada como uma abordagem descritiva e 

explicativa, sem normas pré-fabricadas, com vistas a uma aplicação universal.  

Vulgarmente, uma organização burocrática, é considerada como um sistema 

ineficiente e vagaroso, na qual os processos organizacionais são resolvidos em um 

longo percurso, avolumado pela multiplicação de papeladas. Para Weber, ainda que 

as comunicações formalmente sejam feitas por escrito, para assegurar a 

comprovação e interpretação documental, o sentido é o oposto: “burocracia é a 

organização eficiente por excelência. Para conseguir eficiência, a burocracia explica 

nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser feitas” (Chiavenato, 2006, p. 

135). Portanto, deve haver rapidez nas decisões, uma vez que é conhecido o 

caminho  por onde tramitam os papéis e o que deve ser feito com  as ordens. 

A burocracia é considerada como uma estrutura social que é organizada 

racionalmente. Assim, a divisão do trabalho caracteriza-se pela racionalidade, ao 

adequá-la aos objetivos a serem atingidos, o que envolve a eficiência. Em especial, 

estabelece um cargo específico, com base na especialização funcional e relacionada 

à capacidade de comando sobre os subalternos bem como aos direitos e deveres de 

ambos, para que não haja prejuízos à estrutura existente. Os cargos são 

estabelecidos, segundo a hierarquia da autoridade, ao determinar as chefias nos 

vários escalões de autoridade. O cargo superior controla o inferior e nenhum cargo 

fica sem supervisão bem como todos desfrutam de privilégios e obrigações. Assim, 

“A distribuição de autoridade faz com que o subordinado fique protegido da ação 

arbitrária do seu superior, pois as ações de ambos se processam dentro de um 

conjunto mutuamente reconhecido de regras” (Chiavenato, 2006, p. 135).  
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Esta estrutura hierárquica também implica na tomada de decisões, uma vez 

que o ocupante do cargo mais elevado, ainda que não tenha o conhecimento devido 

sobre o problema a ser resolvido, é quem tem o  poder de decisão, sem a 

necessária busca de solução compartilhada.  

Caracteriza-se também pela impessoalidade nas relações, no sentido de 

considerar as pessoas em si como ocupantes de cargos e funções. O poder e a 

obediência também daí decorrem.  

 

O poder de cada pessoa é impessoal e deriva do cargo que ocupa. A obediência 
prestada pelo subordinado ao superior também é impessoal. Ele obedece ao 
superior, não em consideração á sua pessoa, mas ao cargo que o superior ocupa 
(Chiavenato, 2006, p. 135). 

 

Também é característica da burocracia a competência técnica e a 

meritocracia, em um processo que obedece da seleção a promoção de funcionários, 

a ter por base critérios de avaliação válidos para toda a organização.  

A burocracia tem um ponto marcante que a diferencia das teorias: Científica, 

Clássica e das Relações Humanas. Não é prescritiva e normativa em relação a 

normas destinadas ao administrador. É descritiva e explicativa, portanto, tem maior 

foco em descrever e analisar as organizações, cabendo ao administrador escolher a 

melhor forma de lidar com elas tendo em vista sua natureza, funcionários, tarefas e 

problemas. Assim, ao ser considerado como uma abordagem sem normas pré-

fabricadas destina-se a uma aplicação universal.  

 Por fim, ainda que Weber busque o método indutivo, propõe um modelo que 

apresenta bases mecanicistas, com pontos congruentes a Taylor e Fayol, em 

relação a ênfase na eficiência técnica e na estrutura hierárquica. A previsibilidade, 

por sua vez, acompanha todo o processo organizacional, até mesmo o 

comportamento dos funcionários, uma vez que devem obedecer a uma 

padronização ao comportar-se conforme as normas e regulamentos estabelecidos a 

fim de não comprometer a eficiência do processo organizacional. Isso pode levar a 

um atendimento deficiente ao público, por seu caráter generalista em não atender a 

soluções personalizadas, assim, fechando-se ao cliente que é o seu maior objetivo e 

fonte para promover a inovação.  

Essas e outras disfunções da burocracia são decorrentes da inflexibilidade, da 

formalização das comunicações, da impessoalidade no relacionamento entre as 
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pessoas, da negligência com as diferenças individuais e com a organização informal 

por desconsiderar as interações em relações sociais.  

Observam-se também as dificuldades a mudanças, face à rotinização e à 

padronização das tarefas, a garantir a ausência de erros no desempenho da função, 

o que leva os funcionários a manter o status quo para um ambiente interno estável e 

imutável, distanciado das influências externas sobre suas atividades. Portanto, “A 

burocracia é um processo conservador e contrário à inovação: o burocrata 

comporta-se como um ritualista apegado a regras e voltado para o ‘deslocamento de 

objetivos’” (Chiavenato, 2006, p. 143). 

Ainda hoje, os sistemas, referentes às teorias de Taylor, Fayol e Weber,  

simbolizam formas de organização da sociedade brasileira nas esferas econômica, 

social, política e ideológica. E mesmo nos sistemas de administração educacional 

sua predominância é marcante. Essas formas de gestão, determinadas pela ciência 

e pela técnica, precisam ser melhor compreendidas pelos educadores em seus 

princípios fundamentais, em especial aqueles que criam prescrições, inibindo a 

iniciativa. Assim, as teorias da administração da fase organizacional, ao serem 

dirigidas ao setor educacional, precisam ser entendidas para além de um contexto 

fabril, sob o cuidado de não formatar a sua “matéria prima” na esteira da produção 

da linha de montagem – o aluno.  

1.1.2.2.2  FASE COMPORTAMENTAL  

A fase organizacional deu grandes contribuições à administração da 

educação no Brasil. Porém, ficava uma lacuna mostrada pela necessidade de maior 

atenção à dimensão humana quer em nível subjetivo ou intersubjetivo, revelada 

também em nível mundial nos segmentos fabris, governamentais e educacionais 

(Sander, 2007b). 

Como já visto, desde o final da Primeira República iniciou-se uma 

manifestação contra a importação de modelos de administração, em especial, aos 

modelos da fase organizacional. Essa resistência tornou-se mais ampliada na 

segunda metade do século XX, com objetivo de resgatar essa dimensão humana da 
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administração, que foi perseguido pela própria administração pública e, em especial, 

pelas universidades.  

Essa dimensão envolve a implementação dos princípios da Teoria das 

Relações Humanas (1932) e tem como seu principal representante Elton Mayo. Faz 

parte da Abordagem Humanística da Administração, bem como apresenta 

características da Teoria Comportamental da Administração (1940), que pertence a 

Abordagem Comportamental da Administração, iniciada por Herbert Simon, 

considerada uma reformulação da Abordagem Humanística em relação ao  seu 

caráter ingênuo e romântico (Chiavenato, 2006). 

Na Abordagem Humanística, o bem estar humano começa a ser visto sob 

ângulos diferenciados – o “homem econômico” cede grande parte do seu espaço ao 

“homem social”, evidenciando: o caráter democrático da administração; o nível de 

produção é resultante da integração social; o comportamento individual tem 

sustentação no grupo; a dinâmica de grupo impõe-se ao método e a máquina. “Essa 

revolução na Administração ressaltou o caráter democrático da Administração. A 

ênfase nas tarefas e na estrutura é substituída pela ênfase nas pessoas” 

(Chiavenato, 2006, p.69). 

Na Abordagem Comportamental, o “homem administrativo” busca sua 

satisfação com o que está ao seu entorno, um lucro adequado, precisando do 

suficiente e não do máximo. Ele também não precisa procurar todas as alternativas 

possíveis para tomar decisões. “O termo satisfacer foi introduzido por Simon para 

significar que o homem se contenta com o que está ao seu alcance, mesmo que 

seja um mínimo, mas que na situação ou no momento, representa para ele o 

máximo” (Chiavenato, 2006, p. 101). 

A Teoria das Relações Humanas é derivada  de uma pesquisa  realizada na 

fábrica de Hawthorne da Western Eletric Company, em Chicago, divulgada em 1932. 

Tem como objetivos verificar a eficiência dos operários perante as condições de 

trabalho, em uma busca de humanizar e democratizar a administração. Ficou 

comprovado que o fator psicológico é preponderante ao fisiológico em relação à 

eficiência do operário, resultados que promoveram novos conceitos em 

administração, envolvendo as necessidades psicológicas e sociais do trabalhador 

nos processos de produção, portanto, indo além da organização eficiente e  
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convergindo para a cooperação humana. Mayo, ao partir do princípio de que o 

trabalho é uma atividade tipicamente grupal, conclui que as reações do operário 

dependem mais do grupo do que de si próprio, fomentadas pela organização 

informal. Assim, “O ser humano é motivado pela necessidade de ‘estar junto’, de ‘ser 

reconhecido’, de receber adequada comunicação” (Chiavenato, 2006, p.67). 

Os trabalhos de Herbert Simon foram sistematizados na Teoria das Decisões, 

um estudo sobre o processo do comportamento humano-organizacional, situando 

que nos vários níveis hierárquicos todos estão continuamente tomando decisões em 

seu trabalho, definindo seus conceitos no livro O Comportamento Administrativo 

(1947). Segue-se Chester Barnard (1971), que observou os sistemas cooperativos e 

o desempenho das funções em relação à eficiência e eficácia, valorizando a 

organização como sistemas grupais, a incluir também a individualização das 

pessoas, suas capacidades e limitações (Chiavenato, 2006 & Sander, 2007). 

Segundo Correa e Pimenta (2005), esta abordagem 

 

Ocupa-se da seleção, do treinamento, do adestramento, da pacificação e 
ajustamento da mão de obra para adaptá-la aos processos de trabalho organizados. 
Interessa-se basicamente pelas condições sob as quais o trabalhador pode ser 
induzido, de maneira mais eficiente e eficaz, a cooperar no esquema de trabalho 
proposto (Correa & Pimenta, 2005, p. 28). 

 

Essas teorias têm por base duas ciências que estudam a conduta humana – a 

Psicologia comportamental e a Sociologia de orientação funcionalista. Por isso, sua 

adoção favorece novas práticas à administração, tais como: a dinâmica de grupo, a 

análise transacional, a formação de líderes e o desenvolvimento de sistemas 

(Sander, 2007b). Essas técnicas, no Brasil, foram mais utilizadas na administração 

empresarial, enquanto que na administração pública foram rareadas pelo estado de 

submersão na tradição burocrática. Contudo na área educacional pública, que 

clamava por novas abordagens, passaram a ser amplamente utilizadas, em especial 

por meio do enfoque sistêmico, ao trabalhar as dimensões individual e institucional 

da administração, numa tentativa de ultrapassar o mecanicismo dos sistemas 

fechados relativos ao enfoque tecno-burocrático da fase organizacional (Sander, 

2007a). 
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Assim, na educação brasileira, a perspectiva sistêmica foi avaliada como 

positiva pelo seu conceito integrador, porém mostrou suas deficiências no que se 

refere as práticas de caráter psicossociológico  do pensamento pedagógico  e 

administrativo pós-guerra, por estarem associadas às questões de caráter jurídico e 

tecnocrático, próprios do formalismo colonial, bem como aos seus demais aspectos 

mecanicistas, que acabaram com projeções dominantes nesta fase do período 

republicano, o que contribui para identificar “a falácia comportamental vinculada às 

concepções e práticas organomórficas do funcionalismo psicossociológico que 

caracterizou o pensamento pedagógico e administrativo do pós-guerra” (Sander, 

2007b, p. 41).  

As Teorias de Taylor e Fayol e Weber deram base a outros modelos que 

surgiram, apresentando concepções específicas de como organizar o trabalho, no 

qual influem vários fatores, tais como: pessoas, informações, produtos, 

planejamento. E as posteriores, que buscam a dimensão humana, ao levar em conta 

outros fatores, tais como: descentralização, flexibilidade, trabalho em equipe. 

Contudo, mesmo apresentando uma forma mais sofisticada de atingir seus 

interesses para a obtenção dos lucros e ter avançado também na valorização de 

seus empregados como ser humano, a reconhecer suas capacidades de pensar e 

agir, e ter ultrapassado a concepção de considerá-los como um recurso a mais 

indispensável na produção, ainda assim, esses objetivos são forças refinadas aos 

fins capitalistas.  

Esses determinantes econômico-sociais que regem o capitalismo, muitas 

vezes são esquecidos ou até mesmo incompreendidos pelo educador, o que pode 

levar seu olhar para um foco quase romântico ou moralista sobre a realidade 

exterior. Daí a necessidade de uma determinada compreensão dos fatores 

emergentes do mundo capitalista, de sua estrutura socioeconômica, para que se 

possa desenvolver uma visão crítica sobre as questões-problema da gestão 

educacional, uma vez que neste mundo estamos imersos. É importante reconhecer 

as múltiplas congruências existentes entre os componentes de gerência 

educacional, necessários ao controle do trabalho de seus atores e a gerência de 

produção capitalista, entendendo que esta segunda “serve de mediação da 

exploração do trabalho pelo capital” (Paro, 2006, p.15).  
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Torna-se importante estabelecer comparações entre processo de produção 

capitalista e as formas de produção no contexto educacional, no sentido de 

compreender os conhecimentos básicos que regem os determinantes 

socioeconômicos sobre a natureza da atividade administrativa da sociedade atual. 

Paro (2006), como forma didática, situa a educação em uma instituição 

privada de ensino como empresa capitalista, em que o processo de produção 

apresenta características mais visíveis de um verdadeiro trabalho produtivo do que 

em uma instituição pública.  “É produtivo o trabalhador que executa trabalho 

produtivo, e é produtivo o trabalho que gera diretamente mais valia, isto é, valoriza o 

capital” (Marx, 1978 apud Paro, 2006, p.136). 

Segundo a concepção capitalista de Marx, trabalho produtivo, é o trabalho 

que, além de produzir a parte destinada ao salário do trabalhador, a qual é o valor 

da sua própria força de trabalho, produz ainda mais valia (valor excedente) para o 

capitalista. Portanto, por ser considerado capitalista, o empresário da educação, ao 

comprar a força de trabalho, seu interesse deverá extrapolar a “utilidade do produto” 

a ser apresentado como resultado, uma vez que, como investidor do capital, ainda 

que preocupado com as questões da educação,  sua preocupação maior é que esse 

processo  resulte em um valor maior que o capital inicialmente investido (Paro, 

2006). 

Neste sentido, o trabalho do professor é considerado um trabalho produtivo, 

uma vez que o empresário usufrui da mais valia de  sua força  de trabalho,  visto que 

em suas atividades há excedentes dirigidos ao empresário. Como diz Marx: 

 

Um mestre-escola é um trabalhador produtivo se ele não apenas trabalha as cabeças 
das crianças, mas extenua a si mesmo para enriquecer o empresário. O fato de que 
este último tenha  investido seu capital numa fábrica de  ensinar, em vez de numa 
fábrica de salsichas, não altera nada na relação (Marx, 1983 apud Paro, 2006, p.138). 

 

Porém, o mais importante é entender que do ponto de vista capitalista, o 

trabalho educacional, além de um trabalho produtivo é considerado como um 

trabalho humano em geral, por ser dirigido a um fim, sendo que este fim recai 

novamente em um ser humano – o aluno –, considerado não só como um objeto de 

trabalho ou consumidor de um produto, mas um co-produtor deste processo de 
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produção, que juntamente com outros seres humanos que fazem parte do processo 

pedagógico de  produção, onde o papel da gestão é de fundamental importância. 

Entender também que, a escola como organização integrante ao mundo 

capitalista, acaba por atender aos seus interesses, e ainda hoje, como na Era 

Industrial, ainda que de forma diferenciada, continua formando pessoas para servi-

lo, visto que, ao estar contida dentro de um sistema hegemônico, busca atender em 

primeiro lugar aos interesses de seus donos do mundo, os quais tem a gerência total 

desse sistema, portanto, uma instituição, que coletivamente, trabalha em prol do 

capitalismo. 

1.1.2.2.3. FASE DESENVOLVIMENTISTA 

A administração para o desenvolvimento surge pelas consequências da II 

Guerra Mundial. Nesse momento de reconstrução econômica, nas décadas de 1950 

e 1960, a administração pública torna-se relevante nos Estados Unidos e seus 

países aliados, pela necessidade de organizar e administrar serviços de assistência 

técnica e financeira, a envolver programas, tais como: o Plano Marshall, na Europa e 

Aliança para o Progresso, nas Américas. Os modelos de administração anteriores 

mostravam-se limitados para serem implementados nas organizações públicas no 

sentido de atingir as devidas transformações econômicas e sociais. De início, os 

desenvolvimentistas adotaram o enfoque normativo e prescritivo destinado a metas 

do desenvolvimento econômico-social e posteriormente, uma orientação empírica e 

nomotética, todos eles com o objetivo de reconstruir o Estado modernizado.  

No Brasil, as dificuldades de implementação do enfoque desenvolvimentista 

foram muitas, devido à falta de efetividade política e pela natureza dos seus 

objetivos distanciarem-se dos elementos culturais da sociedade brasileira. Na área 

educação, o enfoque desenvolvimentista foi inserido no movimento internacional da 

economia da educação, na formação de recursos humanos para o desenvolvimento 

e nas teorias do capital humano (Sander, 2007a). 

Na década de 50, os organismos intergovernamentais de cooperação técnica 

e as organizações internacionais de crédito incentivam o planejamento da educação. 

Em 1958, a OEA e a UNESCO realizam em Washington histórica reunião que 
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determina a fundação do planejamento integral da educação. Em Santiago, no ano 

de 1962, estas mesmas organizações internacionais, juntamente com a Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), acompanhados dos ministros 

de educação e planejamento, determinaram a educação como fator de 

desenvolvimento econômico aos países da  América Latina. Assim, estas três 

organizações iniciaram a sistematização de programas de formação de especialistas 

em planejamento para o desenvolvimento educacional, envolvendo as universidades 

dos países da América Latina. Simultaneamente, no decorrer da década de 1960, 

nas universidades de Harvard e Stanford foram criados centros e programas de 

educação e desenvolvimento, destinados à formação de planejadores e 

administradores para atender às metas mundiais desse momento.  

Foram estabelecidas unidades de planejamento educacional e de formação 

de recursos humanos, integrados aos Ministérios de Educação dos países latino-

americanos. Assim, os ministérios da Economia e Planejamento conceberam dentro 

de seus planos anuais, trienais e quinquenais, os planos setoriais de educação de 

desenvolvimento econômico. 

 

Estes fatos revelam que, na época, a educação era considerada fator estratégico de 
desenvolvimento nacional; para alguns, era o próprio ‘motor do crescimento 
econômico’. Por essa razão os serviços educacionais eram minuciosamente 
planejados em função dos requerimentos de mão de obra para atender às 
necessidades do processo de industrialização. Em termos de preparação das 
pessoas para a vida, a educação desenvolvia-se em função do mercado de trabalho 
que requeria indivíduos mais eficientes e economicamente produtivos (Sander, 
2007b, p. 47). 

 

Esses planos implementados na década de 60, na região sul-americana, 

mostraram um impacto positivo no que se refere a um crescimento quantitativo em 

relação ao número de matrículas e de concluintes em universidades e no ensino de 

um modo geral. Porém, na década de 1970, os resultados esperados à continuação 

desse crescimento mostraram-se diferentes, principalmente em níveis qualitativos 

devido à busca intensa do racionalismo empresarial na educação, onde o 

conhecimento é tido como o resultado direto da experiência planejada. 
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A escola tecnicista, surgida a partir da década de 1960, buscava a racionalização e a 
produtividade típica de um modelo empresarial capitalista. Era um reflexo da proposta 
taylorista voltada para a especialização de funções, separando setores responsáveis 
pelo planejamento, pela realização ou pela execução do processo de ensino-
aprendizagem (Moraes, 1997, p. 52). 

 

Nesse momento, o Brasil estava sob o governo militar (1964-1985), período 

em que a educação sob a Lei n. 5.540/68 e a Lei n. 5.692/71, reformula o Ensino 

Superior e os demais níveis educacionais. Ainda que tenha ocorrido um crescimento 

no Ensino Superior público, as crises no setor educacional foram motivadas pelo 

cerceamento da reforma universitária em relação aos ajustes pretendidos.  Contudo, 

esse impasse desembocou em ganhos no que diz respeito ao estabelecimento da 

pesquisa e extensão universitária, ainda que para favorecer aos mecanismos do 

capitalismo internacional, por focalizar o conhecimento como imprescindível ao 

desenvolvimento econômico (Saviani, 2010), conforme será visto no próximo 

capítulo. 

Em vários países da América do Sul, além da crise na educação, esses 

resultados atingiram dimensões mais devastadoras, no que se refere ao 

desenvolvimento humano, qualidade de vida e inclusão social (Tedesco apud 

Sander, 2007a). 

As avaliações realizadas em relação ao setor da administração educacional 

mostraram que havia a necessidade de reavaliar o papel da educação em termos 

econômicos, políticos e culturais. Neste sentido,  

 

As avaliações críticas revelaram que, entre outras conclusões, o valor econômico é 
uma dimensão importante, mas não suficiente, da gestão da educação. Outras 
considerações e disciplinas das ciências sociais são imprescindíveis para avaliar e 
orientar o exercício da administração pública e da gestão da educação (Sander, 
2007b, p. 48). 

 

Por conseguinte, a adoção dos modelos anteriores, referentes às fases: 

organizacional, comportamental e desenvolvimentista da administração pública no 

Brasil, e de sua correspondência à área educacional, respectivamente à busca da 

eficiência, eficácia e efetividade econômica, levou a gestão da educação a confusão 

sobre seus fins e objetivos, bem como de seu conteúdo político-cultural, ao 
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secundarizar sua atenção à relevância dos valores éticos e humanos que devem 

acompanhar a gestão educacional. Essas conclusões mostraram a necessidade da 

gestão educacional no Brasil prosseguir rumo a novos caminhos (Sander, 2007a). 

1.1.2.2.4. FASE SOCIOCULTURAL 

O enfoque desenvolvimentista de origem norte-americana mostrou-se 

inadequado à cultura latino-americana, e, em especial, à brasileira. Era necessário ir 

em busca de uma concepção de administração com bases nas ciências sociológicas 

aplicadas que pudesse enquadrar-se no contexto sul americano. Nesse sentido, a 

teoria da dependência, que fazia parte do pensamento estruturalista da CEPAL e 

que apontava as diretrizes para este Continente, precisava ser reformulada. 

No Brasil, na área da educação, o pensamento crítico  de Paulo  Freire (1989) 

buscava reconstruir as relações de dominação e os ideais de libertação que 

determinavam as relações econômicas e políticas internacionais, derivadas  da 

importação de modelos e do estruturalismo cepalino.  

O pensamento de Freire, com sua pedagogia crítica, influenciou o mundo, em 

especial na alfabetização de adultos, desde a década de 60. Segundo Senge et al 

(2005), na América do Norte suas teorias eram importadas e reduzidas a “técnicas”, 

secundarizando sua filosofia voltada para ler o ambiente sócio-político. Nesse 

sentido, Freire chegou a expressar a um dos colegas de Senge et al (2005): 

 

Não quero ser importado ou exportado. É impossível exportar práticas pedagógicas 
sem reinventá-las. Por favor, diga a seus colegas norte-americanos para não me 
importarem. Peça que recriem e reescrevam minhas ideias (Freire, 1998 apud Senge 
et al, 2005, p.125). 

 

Ao refletir sobre a inadequação dos princípios e práticas provenientes dessas 

teorias à gestão educacional, os educadores brasileiros continuaram com mais 

intensidade a formar uma resistência intelectual aos modelos de gestão educacional 

importados e, além disso, redefinir  princípios orientadores da administração da 

educação, a refletir sobre seus  fins e objetivos para além da eficiência e eficácia 
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empresarial, visualizando os verdadeiros compromissos políticos, culturais e valores 

éticos para uma educação inserida em seu contexto.  

A teoria da dependência, por não ter sido adotada de forma acrítica, 

contribuiu sob o aspecto político-intelectual e acadêmico do contexto latino-

americano, ao abrir brechas a seus seguidores, que conseguiram enxergar a 

necessidade de novas abordagens que pudessem contribuir com os novos desafios 

sociais apresentados, face à hegemonia internacional da economia capitalista em 

todos os segmentos da atividade humana. 

No Brasil, a busca da eficiência da administração, no que se refere a 

administração pública, foi concebida sob quadros de referência pelos pensadores 

críticos em relação a realidade dos aspectos econômicos, políticos  e culturais, que 

acompanham as sociedades subdesenvolvidas, sob o foco de uma administração 

sociológica e antropológica, a secundarizar os aspectos jurídicos e técnicos. Porém, 

os movimentos reformistas não obtiveram os resultados esperados face “a que os 

conhecimentos e as tecnologias adotadas não guardavam suficiente relação com as 

necessidades administrativas e a própria ecologia do desenvolvimento brasileiro” 

(Sander, 2007b, p. 51). 

No que se refere à administração educacional desse período, com objetivos 

de superar os desafios de natureza pedagógica, estudiosos apontavam novos 

conceitos e práticas voltados primeiramente a encarar as dificuldades inerentes ao 

contexto sociopolíticos. 

 

Entre os obstáculos, destacam-se o inadequado equacionamento do paternalismo do 
sistema administrativo brasileiro, a ênfase dada à dimensão processual da 
administração e a insuficiente base teórica em matéria de gestão da educação 
(Sander, 2007b, p. 52). 

 

É importante observar que, a partir da década de 1960, muitos educadores já 

haviam despertado para a perspectiva interdisciplinar na educação, indo além das 

disciplinas pedagógicas, como Lourenço Filho, e posteriormente Ivani Fazenda, 

envolvendo enfoques socioantropológicos, valorizando os vários aspectos da vida 

social. 
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Ao longo das décadas de 60 e 70, na área da administração educacional, são 

organizadas associações com intuito de consolidar o papel do gestor e o 

pensamento administrativo na educação brasileira, destacando-se  em 1961, o 

pioneirismo da Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

(ANPAE), fundada em São Paulo, que até hoje continua como  uma entidade muito 

atuante, promovendo eventos nacionais e internacionais, destacando a importância 

gestão no contexto social. 

Na década de 1970, ainda sob o governo militar, ganhou força a linha de 

pesquisa em gestão educacional no sentido de estudar de forma empírica as 

funções da administração da educação no Brasil e o papel do gestor nos vários 

graus de ensino, desenvolvida também  nos cursos de  Pós-Graduação, por meio  

das instituições: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)  

e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). 

Essas pesquisas revelaram: 

 

um deslocamento promissor do enfoque jurídico de natureza  normativa e legalista, 
do enfoque  organizacional de caráter pragmático e técnico e do enfoque 
comportamental, de orientação psicopedagógica, para o de ciência aplicada, de 
caráter interdisciplinar,  em que a pesquisa científica sobre a realidade brasileira 
passou a desempenhar um papel central (Sander, 2007b, p. 56). 

 

Esses programas de pesquisa tiveram apoio da UNESCO, da OEA, da Oficina 

Regional de Educação para a América Latina e Caribe (OREALC) e da Organização 

dos Estados Ibero-americanos (OEI), no sentido de promover novas concepções de 

modelos de administração da educação no Brasil.  

1.1.3. A GESTÃO EDUCACIONAL NO BRASIL E AS DEMANDAS SOCIAIS 

CONTEMPORÂNEAS 

Segundo Toffler e Toffler (1997), o contexto da Era atual aponta para uma 

nova forma de viver, completamente diferente de todas, deixando muitos conceitos 

obsoletos, mesmo dentre aqueles respeitados pelo conhecimento científico. Parte 
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para fontes de energia renovável, novos métodos de produção, de organização 

empresarial de novas estruturas econômicas, exigirá mais democracia, isso tudo, 

acompanhado de novos estilos de vida, valores, ética de trabalho e convicções 

políticas, enfim, uma civilização a escrever um novo código às sociedades de um 

futuro que já está presente. 

 

Esta nova civilização tem a sua própria e distinta concepção do mundo, maneiras 
próprias de lidar com o tempo, o espaço, a lógica e a relação de causa e efeito e seus 
próprios princípios para a política do futuro. (Toffler & Toffler, 1997, p. 20). 

 

Nesse sentido, estabelece considerações sobre as necessidades sociais e 

culturais subjacentes aos tempos atravessados pela humanidade. Faz uma síntese 

diferente dos historiadores, por dividir a civilização em apenas três partes ou “ondas” 

que até certo ponto, colidem. Muito antes da Idade Média (século V a XV), os 

homens, há aproximadamente dez mil anos, viviam em pequenos grupos, muitos de 

caráter nômade. Como uma sociedade primitiva, eles tinham como fonte de 

sobrevivência a caça, a pesca e criavam pequenos rebanhos.  Posteriormente, em 

algum momento (em torno de oito mil anos a.C.), iniciou-se a Era  Agrícola ou 

“Primeira Onda”, em que passaram a cultivar a terra e fixar moradia em pequenas 

aldeias ou povoados. No final do século XVII, ainda contido na Era Agrícola, o 

homem situa-se em uma nova forma de vida, pela industrialização, um marco na 

história da humanidade, a qual Toffler e Toffler (1997) chamam de “Segunda Onda” 

o que corresponde a Era Industrial. 

Iniciada especialmente com a revolução industrial na Europa, que se 

expandiu em curto espaço de tempo por todos os continentes, atingindo sua 

expressão máxima nos Estados Unidos durante a segunda metade da década de 

1990. Essa Era continuou em um processo paralelo, simultâneo a cultura milenar da 

Era Agrícola, a velocidades diferentes, em muitos lugares do mundo, e ainda hoje 

permanece ou mostra fortes indícios de uma sociedade agrícola, os quais  buscam 

impulsos para industrializá-los, como é o  caso de muitos países da América Latina,  

inclusive em algumas localidades do Brasil.  Situa que a Segunda Onda ou 

civilização industrial, durou apenas cem anos, enquanto que a Primeira Onda ou 

civilização agrícola, levou milhares de anos, e “profetiza” que a Terceira Onda ou  
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Sociedade do Conhecimento, que estamos vivendo, atravessará a história de  forma 

muito acelerada e se completará em poucas décadas  (Tofller & Toffler, 1997). 

Isso exigirá do homem novas formas de organização e de vida, diferentes da 

Segunda Onda, imersa na padronização, na pirâmide do poder, no controle, na 

centralização, na especialização, dentre outros. Não podemos pensar que o mundo 

que conhecemos hoje, supostamente existirá como forma contínua do passado e 

nem do futuro, sem abalar as estruturas políticas e econômico-sociais ao qual 

estamos acostumados (Tofller & Toffler, 1997). 

As teorias organizacionais, conforme já visto, em especial a partir da Era 

Industrial, mostraram sempre a preocupação com essa evolução. Continuam com 

sua busca para olhar o mundo inserido em um contexto repleto de novos problemas, 

ao admitir até mesmo que o conhecimento perpassa pela visão do subjetivismo, 

mais ampla, porque tem a influência do  conhecedor, a refletir sobre as influências 

culturais, sociais e cognitivas do  meio,  onde estão os indivíduos a sofrer influências 

diretas. Ou seja, 

 

A realidade é construída socialmente pelos homens por meio de negociações 
interpessoais e entendimento implícito, baseando-se na experiência e na história 
compartilhadas, o que garante a sustentação social por meio dos consensos e 
perspectivas sobre como as coisas devem funcionar  (Vieira, 2003a, p. 43). 

 

Assim, as abordagens evoluíram, refletindo sobre a prática teorizada, na 

busca de resultados a partir da reconstrução dos significados individuais e coletivos,  

a acreditar que  as interrelações entre seus elementos compõem um todo maior e, 

portanto, com controle mais  descentralizado (Vieira, 2003a). 

Nos dias atuais, dentre as pequenas e grandes organizações que ainda 

continuam arraigadas ao paradigma do racionalismo científico, apesar de toda a 

evolução de concepção da administração, a educação parece ser a mais difícil de 

ultrapassá-lo, ainda que tenham surgido teorias de aprendizagem e de gestão com 

bases em novos paradigmas de ciência. Continua, assim, sob a ótica do paradigma 

mecanicista, ao caminhar com as abordagens clássica e estruturalista da 

administração, necessitando, portanto, ultrapassar as bases de uma estrutura rígida, 
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que é levada sob rigoroso controle para atingir seus fins (Alonso, 2003a, Lima, 2003 

& Vieira, 2003 a; 2003b). 

 

Constatamos, entretanto, que da parte dos educadores em geral, de suas entidades 
de classe e, sobretudo das próprias instituições educacionais, existe ainda muita 
resistência aos processos  de mudança, sobretudo a uma mudança mais profunda. 
(...) as escolas/universidades em geral, se mostram temerosas frente ao novo e 
preferem aguardar iniciativas oficiais que deem respaldo às mudanças propostas. (...) 
ou ainda por se sentirem presas das malhas burocráticas, a verdade é que a 
educação é o setor que tem se mostrado mais resistente à introdução de mudanças 
na organização do ensino (Alonso, 1999, p. 40). 

 

Mostra, assim, uma estrutura organizacional composta de planejadores e 

executores fortemente separados, um currículo linear, compartimentalizado em 

disciplinas, fragmentando conteúdos, indicando o que deve ser aprendido conforme 

a idade-série, estabelecendo os momentos de aprender ao invés do aprender 

quando necessário, portanto, um currículo descontextualizado, às vezes, com 

conteúdos necessários apenas aos especialistas. Isso tudo desfavorece o 

desenvolvimento da criatividade e de fatores relevantes ao bem estar individual e 

coletivo. Enfim, a escola brasileira, mesmo que usufrua de alta tecnologia em seu 

sistema educacional,  pauta-se em um modelo fabril, com quase nenhuma mudança 

para acompanhar as transformações socioeconômicas e culturais que já se 

instalaram no mundo atual, dessa forma, sem perceber que 

 

De forma mais  sutil, ou através de soluções e de argumentos mais sofisticados, as 
perspectivas taylorianas estão presentes (...). Neste sentido, Taylor é revisitado e a 
ideologia tayloriana é objeto de metamorfoses várias, ao ponto de  se tornar quase 
irreconhecível como matriz de novas correntes e modernas propostas (Lima, 2003, p. 
119). 

 

Então, é necessário entender o significado  dos paradigmas pós-modernos e 

partir para implementar transformações educacionais radicais. Resistência parece 

ser a palavra, uma vez que os métodos educacionais de há mais de duzentos anos, 

condizentes com aquele momento social, continuam ser desenvolvidos na 

atualidade. Assim, torna-se urgente a implementação de novas formas para o  

aprender e o gerir essa aprendizagem. É algo incrível como a educação no Brasil 
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continua fortemente atrelada aos paradigmas mecanicistas, como se não 

percebesse uma forma coerente de entrelaçar a educação aos avanços científicos e 

tecnológicos presentes no  mundo atual.  

Ainda que disponha de tecnologias de ponta em seu sistema educacional, 

suas concepções de uso precisam ultrapassar paradigmas que apenas colocam 

uma roupagem digital em velhos métodos de ensino, a expressar a continuação de 

modelos mecanicistas de aprendizagem no qual o papel do aluno continua como 

mero receptor e repetidor, mesmo que as TIC demonstrem possibilidades de seu 

uso como “próteses” cognitivas, como ajuda aos processos socioafetivos e ao 

desenvolvimento da autonomia, da criatividade e de construir o conhecimento como 

via para a proteção ao meio ambiente, a violência, a paz. (Fagundes, 1997).  

Assim, as concepções de uso das TIC, de maneira geral, deixam de ‘lançar 

mão’ de metodologias que possam desenvolver a inteligência de milhões de 

indivíduos, fator imprescindível para viver bem neste mundo, deixando-os à margem 

de uma travessia para a inclusão a era atual, mesmo sabendo que a educação é o 

veículo principal para este novo momento (Moita, 2010), em que,  a verdadeira 

habilidade competitiva está na habilidade de aprender e de pensar (Senge, 2006).  

Isso tudo nos remete à percepção de um sistema educacional dissociado das 

demandas sociais vigentes. Com essa preocupação, Moraes (1997), ao propor “O 

paradigma educacional emergente” levanta questões: 

 

Como fazer então? Por onde começar? Qual o modelo de Ciência hoje? Qual o 
referencial teórico capaz de nortear a busca de um novo paradigma para a educação, 
que seja capaz de conciliar o que está acontecendo no mundo da ciência com os 
avanços científicos e tecnológicos e com a necessidade premente da construção e da 
reconstrução do homem e do mundo? (Moraes, 1997, p. 17). 

 

Encontrar respostas para estas questões é um ponto que deve acompanhar 

os esforços dos educadores e das pesquisas em educação, na busca de 

fundamentar novas propostas, com princípios e critérios em teorias do 

conhecimento, da aprendizagem e da administração, que busquem um ambiente 

educacional em que o indivíduo possa ser considerado em seus aspectos físico, 

mental, psicológico, cultural e social (Moraes, 1997). Esses fatores tão 
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diversificados, a serem entrelaçados numa totalidade, requerem um ponto unificador 

contido em suas propostas, capaz de influenciá-la em sua interdependência – uma 

gestão educacional, que vá além da gerência de recursos humanos, tecnológicos e 

financeiros, capaz de gerar um ambiente propício voltado para a compreensão de 

um pensar crítico e criativo, de uma percepção de mundo sistêmica. Contudo, o 

sistema de gestão educacional, que prevalece hoje no Brasil, mostra-se 

fragmentado, autoritário, fechado e desconectado dos avanços atuais, como se 

fosse voltado para demandar questões da Era Industrial. Conforme situa Moraes 

(1997): 

Esse modelo continua seguindo um enfoque gerencial de produção de conhecimento 
para consumo, por parte de uma população ”amorfa”, absolutamente indiferenciada. 
Um modelo que continua definindo comportamentos de entrada e saída numa 
verdadeira “linha de montagem”, sequencial, hierárquica, previamente estruturada pelo 
professor ou pelo planejador em seu gabinete e completamente alienada ao  contexto 
sociocultural do indivíduo (Moraes, 1997, p. 54). 

 

Nesse sentido, as práticas de gestão que prevalecem na educação, 

continuam atreladas ao modelo organizacional com base tayloriano-fayolista-

weberiano, a contribuir para formar profissionais muito distantes do contexto atual. 

Dessa forma, 

 

Como conviver com uma escola burocrática, hierárquica, rígida, estruturada e 
organizada por especialidades ou funções, com visão  fragmentada do conhecimento 
e, consequentemente,  da prática pedagógica, com sistemas rígidos de controle, 
dissociada do mundo  e da vida? (Moraes, 1997, p. 136). 

 

Assim, o mundo atual aponta para a escola grandes desafios, em que o papel 

da gestão torna-se da maior importância, uma vez que gerir este tipo de 

organização, vai além da racionalidade dos recursos a atingir seu fim maior que é a 

formação de um ser humano para viver os apelos exigentes da sociedade atual. 

Essa formação deverá promover capacidades, não só de adaptar-se a este mundo 

complexo como um ser irracional, mas ser capaz de transformá-lo por meio da 

reflexão, da criatividade, da autonomia e de integrar-se como um ser cooperativo a 

enfrentar os desafios próprios desse desenvolvimento (Montessori  apud Moita, 

2000). 
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Nesse sentido, a gestão educacional no Brasil, revelada por um vasto número 

de pesquisas em todos os níveis de ensino, continua atrelada ao modelo fabril, 

‘fechando os olhos’ ao panorama atual. Em paralelo a essa problemática, são 

acrescentadas incompreensões sobre as concepções de gestão da escola, em 

especial a um fator primordial aos dias atuais – a concepção de gestão democrática, 

em relação ao foco concentrado na partilha do poder entre todos que a compõe, 

secundarizando outros fatores relevantes.  

Esse enfoque na gestão foi implementado na escola pública brasileira desde 

1988, e reiterado no art. 3º da  Lei LDB n.  9.394/96, como princípio da educação 

nacional e presença obrigatória nas instituições escolares. Refere-se em especial, à 

participação coletiva dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

político-pedagógico e da inclusão da comunidade local em conselhos escolares, a 

estabelecer, assim, a autonomia das unidades educacionais e dos seus sistemas de 

ensino. Uma materialização do anseio dos educadores brasileiros a expressar uma 

das condições fundamentais para a conquista da cidadania na atualidade (Paro, 

2006). 

Vitor Paro (2006), um dos grandes pesquisadores desta área específica da 

gestão educacional, situa que, no Brasil, as questões principais da administração 

educacional giram em torno de dois polos. O primeiro, quase que predominante em 

nossas escolas, se  fundamenta nos princípios gerais da Administração, onde a  

escola é entendida como  uma organização que prioriza  a racionalidade dos 

recursos,  sob o enfoque  de  promover a eficiência e a  eficácia, como  

fundamentais para o êxito  organizacional. O segundo polo, opõe-se radicalmente a 

qualquer procedimento administrativo em relação à organização burocrática da 

escola. Reage ao caráter hierárquico das interrelações pessoais em seu interior bem 

como acredita que o autoritarismo e a burocracia devem ser banidos de uma 

instituição que busca bases na democracia e no humanismo (Paro, 2006), questões 

relevantes para o ser humano e a cidadania, porém, são apenas uma face da 

moeda.  

A abordagem da gestão democrática, ao focalizar com maior intensidade a 

horizontalidade das relações dentro da escola, largamente implementada na 

educação brasileira, a meu ver, considero como questões que parecem mais 
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provenientes de natureza político-partidárias ou a partir de grandes incompreensões 

dos educadores na implementação das políticas educacionais. 

De forma coerente, vista sob outro ângulo, a abertura deve fazer parte de um 

sistema que deseja inovar, acompanhada do questionamento constante (Demo, 

2007). 

 

Todavia, essa abertura há de ser competente, ou seja, não vale o discurso feito de 
qualquer maneira. Democracia não substitui lógica e vice-versa. (...) A maioria 
condenou Galileu, quando este quis mostrar que a terra gira em torno do Sol, não o 
contrário. Não se faz competência técnica por eleição. (...) Não faria sentido, por 
exemplo, eleger entre os passageiros do avião aquele que vai ser o piloto (Demo, 
2007, p. 26). 

 

A escola, enquanto organização social, deve convergir essa abertura ao todo 

do seu contexto, no sentido de agir para atender às necessidades e interesses dos 

indivíduos  aí contidos e, portanto, não pode estar  fechada a esse contexto, ao que 

leva assim, escamotear a fragilidade de enfrentar os desafios referentes às 

necessidades educacionais,  face às atuais  demandas sociais. É necessário 

observar os dois polos, conforme Paro (2006):  

 

Por outro lado, nenhuma delas se identifica com uma Administração Escolar voltada 
para a transformação social: a primeira porque, ao advogar a aplicação na escola da 
administração capitalista, está contribuindo para a legitimação de um tipo de 
administração elaborado para atender às necessidades e interesses do grupo  social 
que mantém o domínio e a  hegemonia na sociedade  e que tem, nesse tipo de 
administração, um de seus mais efetivos instrumentos na perpetuação do  status quo;  
a segunda porque, não conseguindo dar conta das verdadeiras causas da dominação 
na sociedade, mostra-se impotente para agir contra tais causas, ou seja, para 
transformar as condições concretas em que se dá tal dominação, em direção a  uma 
organização social mais avançada (Paro, 2006, p.12). 

 

Paro (2006) assim situa que um dos grandes desafios para a gestão 

educacional é conseguir atingir seus fins. Ainda que para muitos pareça 

contraditório, a escola precisa da racionalidade interna, e assim, sem poder negá-la 

radicalmente.  
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Com bases em Marx, Paro (2006) explica que o homem como um ser 

racional, pode traçar estratégias para conseguir seus objetivos e distinguir-se assim 

dos seres irracionais, cujas ações são dirigidas apenas pela necessidade.  

 

Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele  
construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de 
trabalho obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do 
trabalhador, e portanto, idealmente (Marx,  1983 apud Paro,  2006, p. 19). 

 

Cabe ao administrador, como um ser pensante, planejar as melhores formas 

de utilizar os recursos disponíveis mais adequados para conseguir os objetivos ou 

fins e, ao mesmo tempo,  pensar também na forma mais econômica possível para 

esse  emprego.  

 

Estas duas dimensões estão intimamente relacionadas. Adequação aos fins significa, 
primeiramente, que, dentre os meios disponíveis, há que selecionar aqueles que mais 
se prestam à atividade ou atividades a serem desenvolvidas com vistas à realização 
de tais fins (Paro, 2006, p, 19). 

 

Porém, não significa que esta racionalidade seja transplantada, como se 

fosse dirigida a uma empresa capitalista, e sim, tirar proveito dessa estrutura, porém 

com cuidado para que essa incorporação não ocorra de forma acrítica aos 

procedimentos desenvolvidos, ou seja, compreender que as atividades-meio 

sustentam as atividades-fim, e que esta segunda, acontece na relação direta entre 

educador e educando. Portanto, enquanto busca a racionalidade, deve ter em mente 

seus princípios e métodos coerentes com a natureza de sua administração e de 

seus propósitos, e, assim, entender as peculiaridades diferenciadas de uma 

empresa, no que se refere às semelhanças quanto ao setor educacional. Entender 

que a estrutura da escola vai muito além do mero aspecto administrativo em si, o 

qual é apenas um  dos elementos de sua totalidade no plano consciente, uma vez 

que sua estrutura total provém de sua existência dinâmica, considerada como grupo 

social, o que implica em interações, valores e nas múltiplas necessidades 

decorrentes do contexto social a qual está inserida (Paro, 2006). 
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Nesse sentido, o gestor deve regular a intensidade do foco acrescentado a 

essa sensibilização de horizontalidade de poder dentro da escola, para não 

obscurecer o outro foco dirigido às questões emergentes da sociedade  

contemporânea, para que assim, não se torne acrítico  aos fatores culturais e 

econômico-sociais, provenientes  das múltiplas determinações  da realidade exterior 

à escola, as quais  estão presentes em todas as áreas, a incluir o cenário 

empresarial, e que devem reger qualquer sistema administrativo, tão necessários 

para serem também considerados a uma gestão educacional que visa  uma 

formação capaz de contribuir  para as demandas sociais, ou seja: 

 

Para um tratamento objetivo da atividade administrativa escolar é preciso, portanto, 
que a análise dos elementos mais especificamente  relacionados à administração e à 
escola seja feita em íntima relação com o exame da maneira como está a sociedade 
organizada e das forças econômicas, políticas e sociais aí presentes (Paro, 2006, 
p.13). 

 

Paro (2006) reflete ainda, que a prática pedagógica, com bases em uma 

gestão democrática, deve propiciar condições ao educando para fazer-se sujeito 

dessa prática, e não só por ultrapassar de forma coerente a racionalidade 

administrativa, e sim adequar às múltiplas e diferenciadas necessidades dos 

educandos no decorrer do seu desenvolvimento psíquico e social.  

Para Montessori (s.d.), o princípio da liberdade é a condição essencial para 

que o indivíduo possa se desenvolver. Implica em liberdade de movimento, 

pensamento e escolha de atividades. Em suas pesquisas, Montessori (s.d.) chegou 

à conclusão de que o ser humano possui uma energia psíquica interior que o deixa 

capaz de ultrapassar um a um os obstáculos com que se depara caminho e que o 

impele a auto construção do conhecimento. Cabe ao professor o papel de 

orientador, ajudando quando necessário e criando condições para que os objetivos 

possam ser alcançados, o que naturalmente, além de gerar a autonomia, contribuirá 

à formação de seres críticos e criativos. Libertar-se também implica não somente em 

ser livre, mas em criar espaços para a liberdade do outro. “A liberdade não é, 

portanto, ilimitada; tem limites claros e expressos que partem da necessidade de 

decidir e aceitar as limitações de sua liberdade, objetivando respeito e 

responsabilidade para consigo e com os que o cercam” (Moita, 2000, p. 47). 
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Paro (2006) também foca em fatores semelhantes: na autonomia do 

educando à busca de seu próprio conhecimento e na tomada  de decisões 

conscientes, o que por sua vez,  implica em um redimensionamento do currículo 

escolar, no sentido da necessidade de superação da tradicional organização seriada 

do  ensino e de sua dimensão conteudista, onde a escola é vista como  mera 

transmissora de informações. A esse currículo, acrescentar atividades como a  

dança, música, artes plásticas, consideradas como igualmente necessárias para 

uma vida de realização pessoal, e ainda,  de uma nova postura docente frente ao 

educando, no sentido de que ensinar  democracia é incongruente com formas 

autoritárias de ensinar, e finalmente, de efetiva integração da escola ao  contexto de 

sua comunidade. 

 

Fica claro, portanto, que a Administração Escolar atual, pautada pelo autoritarismo 
em suas relações e pela ausência de participação dos diversos  setores da escola e 
da comunidade em sua realização, não  se coaduna com uma concepção de 
sociedade democrática a que  se pretende chegar (Paro, 2006, p. 160). 

 

Paro (2006) conclui que, para a escola estar comprometida com a 

transformação social,  torna-se necessário que seu papel, na distribuição para a 

apropriação do saber historicamente acumulado, acompanhe a formação de uma 

consciência crítica, na qual os membros da classe trabalhadora aí participantes, 

terão maiores chances  de formar uma nova concepção de mundo mais elaborada e 

critica, articulada aos interesses das demandas sociais.  E situa, que o papel da 

escola para esta formação, não deve restringir-se às atividades do processo ensino-

aprendizagem: “Essa concepção deve permear todas as atividades da escola e é de 

particular importância na atividade administrativa” (Paro, 2006, p. 155). Enfatiza a 

importância da atuação da gestão com bases em uma prática reflexiva necessária 

ao social: “Esta passagem de uma prática administrativa espontânea para uma 

prática administrativa reflexiva e intencional é que pode configurar a Administração 

Escolar enquanto processo criador” (Paro, 2006, p. 158).   

Assim, o primeiro passo para uma gestão educacional voltada às atuais 

demandas sociais, a escola brasileira já conseguiu, inclusive por Lei. No projeto 

pedagógico da escola, a gestão democrática permeia o planejamento de caráter 
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participativo e colaborativo, a envolver não só a dimensão técnica, e sim envolver 

também uma participação da comunidade extra escolar. Resta ao gestor 

acompanhar a prática pedagógica, no sentido de estender a dimensão democrática 

ao processo ensino-aprendizagem. 

Essa temática sobre uma educação voltada às demandas da sociedade 

contemporânea, faz parte de uma preocupação em nível mundial, iniciada com 

maior intensidade na década de 90. No ano de1996, a Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI, presidida por Jacques Delors, apresentou à UNESCO, 

o relatório denominado Educação, um tesouro a descobrir, uma obra de referência 

mundial no campo da educação, publicada no Brasil em 1998. Esta Comissão, 

durante três anos, após estudar a temática, mapeou tendências no sentido de 

contribuir com novos caminhos perante o cenário socioeconômico e cultural, 

justificando-as como decorrente das velozes transformações que acompanham o 

contexto mundial e as necessidades de mudanças radicais para enfrentar os 

desafios daí decorrentes: as incertezas, a provisoriedade, a centralização no papel 

do conhecimento e de seu novo significado na economia como fator definitivo para a 

produção.  

Com bases neste relatório (1996), foram destiladas as aprendizagens 

necessárias para a sociedade contemporânea, o que foi denominado de Os quatro 

pilares da educação, sob os quais a educação deve basear-se ao longo da vida, 

conforme visto na p. 31 deste documento: 

 

• Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente ampla, com a 
possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido de assuntos, ou 
seja: aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela 
educação ao longo da vida. 

• Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, mas, de 
uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar 
numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, aprender a fazer no 
âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho, oferecidas aos jovens e 
adolescentes, seja espontaneamente na sequência do contexto local ou nacional, 
seja formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 

• Aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 
interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciar conflitos – 
no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 

• Aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar em 
condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento 
e responsabilidade pessoal. Com essa finalidade, a educação deve levar em 
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consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, 
sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. 

 

O Relatório Delors apresenta recomendações importantes à promoção de 

uma educação para o amanhã, focalizando fatores importantes, tais como: uma 

formação pela busca da autoconstrução do conhecimento, da competência e da 

solidariedade, da necessidade do trabalho em equipe, do respeito às diferenças 

entre os povos e culturas, da qualificação para a capacidade de inovar.  

Ainda assim, muitas críticas foram tecidas a seu respeito. Fundamentam-se 

em que seus pressupostos são dirigidos acima de tudo ao sistema capitalista, que a 

sociedade atual, precisa mais de uma mão de obra pensante do que os simples 

recursos humanos de até então, ou seja, um grande foco voltado à produção e a 

competitividade no mercado, os quais hoje são dependentes do conhecimento. 

Portanto, uma abordagem sem o enfoque político que venha contribuir para o 

verdadeiro comprometimento com a cidadania.     

Nesse sentido, segundo Cerny, em relação à formação de professores, os 

proponentes do Relatório Delors, publicado no Brasil em 1988, 

 

recomendam que a formação dos professores em serviço seja realizada 
principalmente a distancia, ao considerarem que esta metodologia ‘pode ser uma 
fonte de economia e permite que os professores continuem a assegurar o seu 
serviço, pelo menos em tempo parcial’ (Delors, 1998 apud Cerny, 2009, p. 44). 

 

Assim, vê-se o racionalismo capitalista marcando a educação a distância, o 

que pode levá-la à configuração de uma educação de segunda classe, conforme as 

críticas dirigidas às políticas educacionais que acompanham esta modalidade de 

ensino, sob a ilusão de que uma educação superior de  qualidade está sendo 

democratizada (Barreto, 2010a; 2010b & Dourado, 2008). 

Portanto, é importante que os gestores educacionais, por serem os primeiros 

a contatar com os projetos que provêm dessas políticas, no âmbito das instituições, 

que observem as metas de caráter econômico e pragmático a elas subjacentes, que 

analisem os significados dos processos de ensinar e aprender que as embasam, 

uma vez que podem ser derivadas de recomendações e pressupostos que 
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acompanham determinadas propostas internacionais, em especial voltadas à EaD 

no Ensino Superior – um determinante para a salvação dos excluídos da escola, 

direcionadas a prover grandes lacunas, conforme será visto no capítulo 3.  

Torna-se fundamental sempre ter em mente que a educação para a 

sociedade atual, além de formar cidadãos criativos, aptos a tomar decisões e 

resolver problemas inesperados, tons em harmonia com os pressupostos 

neoliberais, precisa também enfrentar o desafio de trabalhar a formação de uma 

postura crítico-reflexiva, uma chave ao verdadeiro “desenvolvimento humano”, do qual 

depende de nossa capacidade de reflexão e das habilidades de saber e pensar, conforme 

situa Moraes (1997): 

 

Reflexão significa a tomada de consciência do próprio pensamento em vista de uma ação 
livre, cada vez mais adaptada. É a capacidade que permite ao ser humano, e somente a ele, 
perceber a si próprio como chave da compreensão da realidade, com base em seu saber e 
em seu fazer, ou seja, em sua ação  (Moraes, 1997, p. 2). 

 

Outro trabalho da UNESCO para o Brasil,  voltado aos desafios atuais para 

uma Educação direcionada à formação docente,  refere-se ao Projeto Padrões de 

Competência em TIC para Professores (Information and Communication 

Technologies Competency Standards for Teachears – ICT-CST). Schlemmer (2010), 

uma grande pesquisadora em educação em rede, mostra alguns detalhes sobre este 

projeto. A UNESCO, ao entender o papel social do professor como fundamental ao 

desenvolvimento das sociedades atuais e futuras, considera as ações de formação 

docente para o uso das TIC como incompletas para corresponder às expectativas 

dessas gerações. Assim, esse projeto busca: 

 

melhorar a prática docente em todas as áreas de trabalho. Combinando as 
habilidades das TIC com as visões emergentes da pedagogia, no currículo e na 
organização escolar, os padrões foram elaborados para o desenvolvimento 
profissional dos professores que utilizarão as habilidades e os recursos de TIC para 
aprimorar o ensino, cooperar com os colegas e, talvez, se transformarem em líderes 
inovadores em suas instituições (Schlemmer, 2010, p. 112). 

 

O objetivo geral do projeto, além de referir-se a formação docente, refere-se 

em especial, 
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 a contribuir para um sistema de ensino de maior qualidade que possa, por sua vez, 
produzir cidadãos mais informados e uma força de trabalho altamente qualificada, 
assim impulsionando o desenvolvimento econômico e social do país (Schlemmer, 
2010, p. 112). 

 

E ainda, 

 

O Projeto ICT-CST busca ‘criar um vínculo entre a reforma do ensino e o crescimento 
econômico e desenvolvimento social’, de forma a ‘melhorar a qualidade da educação, 
reduzir a pobreza e a desigualdade, aumentar o padrão de vida e preparar os 
cidadãos de um país para os desafios do século XXI’ (Schlemmer, 2010, p. 113). 

 

Neste sentido, Schlemmer (2010) situa que a UNESCO propõe três 

abordagens para dar suporte ao crescimento econômico e contribuir com a 

qualidade de vida, e que para isso, é fundamental que os alunos enquanto cidadãos 

possam desenvolver habilidades cada vez mais complexas: 

 

1. Alfabetização tecnológica – para propiciar a ampliação do entendimento 
tecnológico da força de trabalho incorporando as habilidades tecnológicas ao 
currículo.  

2. Aprofundamento do conhecimento – para propiciar a ampliação da habilidade da 
força de trabalho para utilizar o conhecimento de forma a agregar valor ao resultado 
econômico, aplicando-o para resolver problemas complexos do mundo real. 

3. Criação de conhecimento – para ampliar a capacidade da força de trabalho para 
inovar e produzir novos conhecimentos, e a capacidade dos cidadãos para se 
beneficiar desse novo conhecimento (Schlemmer, 2010, p. 114). 

 

Como se vê nessas três abordagens, em consonância com os objetivos, a 

tônica está na ampliação da capacidade da força de trabalho, num todo harmônico, 

resultante da apropriação das TIC, do aprofundamento e construção do 

conhecimento – um dos principais insumos do capitalismo atual. Contudo, são 

apenas habilidades referentes à competência técnica para a inovação, em prol do 

trabalhador competitivo.  

 

Como regra, quando se fala de qualidade da educação ressaltam-se apenas suas 
virtudes formais de (re)construção do conhecimento, restrita à competência técnica. 
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Dificilmente exige-se qualidade política, cidadania, confronto com os fins, o que 
reinstala, em outro nível uma contradição clássica: privilegiar a competência técnica 
para obscurecer a competência política (Demo, 1995, p. 33). 

 

Schlemmer (2010), também levanta várias questões com o objetivo de 

investigar sobre as orientações referentes ao ICT-CST-UNESCO, até mesmo 

decorrentes de sua preocupação com um dos principais desafios deste projeto que 

está no acompanhamento do processo e avaliação dos resultados, o que requer 

novos indicadores para uma avaliação da contribuição das TIC para a Educação, 

capaz de construir conhecimento significativo, com um sentido humanizante e ético. 

Provavelmente, uma preocupação que provém das características deste projeto, 

“pelo impacto a falta de dados sobre a evolução da cidadania, por ser fenômeno 

mais dificilmente mensurável, mas de outra parte, domina ainda um ambiente 

tipicamente positivista e neoliberal” (Demo, 1999, p. 17). Dentre elas, destacam-se:  

 

Quais as potenciais contribuições (valor agregado) dos padrões de competências em 
TIC para professores na atual situação brasileira? A formação de professores para o 
uso de tecnologias digitais lhes tem possibilitado desenvolver fluência tecnológica e 
pedagógica suficiente, a fim de propiciar uma educação digital emancipatória cidadã? 
De que forma isso tem contribuído para a melhoria da qualidade na educação? 
(Schlemmer, 2010, p. 114). 

 

Provavelmente, a concepção de Moraes (1997), sobre o paradigma 

emergente de educação, responderia as bases paradigmáticas necessárias ao uso 

das TIC: 

 

Uma proposta que trouxesse a percepção de mundo holística, global, sistêmica (...) capaz de 
gerar um novo sistema ético respaldado por novos valores, novas percepções e novas ações 
e que nos levasse a um novo diálogo criativo do homem consigo mesmo, com a sociedade e 
com a natureza, mas que, ao mesmo tempo, reconhecesse a importância das novas 
parcerias entre a educação e os avanços científicos e tecnológicos presentes no mundo de 
hoje (Moraes, 1997, p. 17).  

 

Para esta tese, em relação a uma gestão educacional voltada às demandas 

contemporâneas, pesquisei também sobre vários autores brasileiros. Myrtes Alonso, 

uma grande estudiosa a dar contribuições sobre este tema à gestão educacional no 

Brasil, reflete sobre os conservadorismos renitentes ao sistema de ensino e mostra 
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sua preocupação como um todo em relação aos desafios daí decorrentes, ou seja, 

uma necessidade de redefinir os papéis da escola à luz das transformações sociais 

e de suas exigências (Alonso, 1999; 2003a; 2007). “Como consequência, é preciso 

rever e reajustar tanto a estrutura como a organização da escola às novas 

demandas sociais, o que significa introduzir mudanças na escola” (Alonso, 2007, p. 

27). 

Situa a concepção funcionalista e burocrática da escola como um dos fatores 

que levam o gestor ainda a se concentrar nas funções administrativo-burocráticas 

sem conexão com o pedagógico, o que leva à separação gestão-docência. 

“Contrariamente a essa posição, entende-se hoje a gestão como um trabalho de 

equipe que valoriza a participação da comunidade escolar nas decisões e estimula o 

trabalho coletivo” (Alonso, 2007, p. 29). 

Essa separação desvincula-o também dos resultados de desempenho dos 

alunos, e assim, reduz a atenção sobre este novo papel da escola – dar suporte à 

construção do conhecimento pelo aluno, e ainda, ao estímulo da criatividade, da 

interação grupal, da autonomia em escolher seus próprios caminhos de 

aprendizagem e da tomada de decisões pessoais, portanto, diferente da passividade 

e da acumulação de informações tradicionalmente assumido. Enfim, “para que as 

novas gerações encontrem estímulos para o desenvolvimento do seu potencial, 

adquirindo habilidades e competências para resolver os problemas postos pelo 

contexto social” (Alonso, 2007, p. 30). 

Alonso (2007) situa também que a escola deve ser vista para além de seus 

muros, um sistema aberto capaz de reinterpretar e definir seu papel face às 

mudanças ocorrentes na sociedade. Neste sentido, para cumprir sua função social, 

a organização precisa estar contida em seu contexto sócio-político, onde a vida das 

pessoas é também a ela integrada, e assim, a escola além de um campo de 

formação intelectual, é também um campo de aprendizagem social, de sua cultura e 

de cultivo de valores, e mais, uma desafiadora da comunidade educativa para a 

utilização do seu próprio saber e para a sociedade. Precisa, portanto, desenvolver 

as capacidades e talentos pessoais, valorizando-se a dimensão ética e cultural da 

educação (Alonso, 1999; 2003a; 2007): 
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Sendo assim, não é possível pensar na escola senão a partir de um determinado 
contexto social, do qual ela se nutre e para o qual ela forma as pessoas. Portanto, 
pensar na escola independente dessa circunstância é totalmente improdutivo (Alonso, 
2007, p. 27). 

 

Por fim, Alonso (1999) levanta questões referentes a um novo paradigma 

educacional e aponta sugestões provenientes de levantamentos bibliográficos sobre 

o tema, a partir de vários setores, como o educacional, o empresarial e as 

instituições orientadas à modernidade. Lança um foco no conhecimento 

autoconstruído pelo aluno, que é reiterado em todos os seus trabalhos referentes ao 

tema em questão. Justifica-o face às necessidades socioeconômicas estarem nele 

centradas (Alonso, 1999). Nesse sentido, a educação deverá:  

 

se ocupar do aprender a aprender, de levar o aluno a construir o seu próprio 
conhecimento (...). O que se pretende é que a escola faça o aluno pensar, estimule 
as suas faculdades, crie oportunidades de utilizar os seus talentos, respeitando os 
diversos modos de aprender e expressar; em suma, a escola terá que ser um espaço 
de produção e aplicação do conhecimento (Alonso, 1999, p. 39). 

 

Segundo Sancho (2006), os organismos internacionais como a UNESCO, 

OCDE e Comissão Europeia, afirmam que formar alunos para a Sociedade do 

Conhecimento, requer indivíduos que possam 

pensar de forma crítica e autônoma, resolver problemas, comunicar-se com 
facilidade, reconhecer e respeitar os demais, trabalhar em colaboração e 
utilizar intensiva e extensivamente, as TIC. Uma educação orientada a formar 
este tipo de indivíduos requereria professores convenientemente formados, 
com grande autonomia e critério profissional (Sancho, p,19, 2006). 

 

Pedro Demo (1995), um grande educador e sociólogo, preocupa-se com mais 

um fator importante que envolve a construção do conhecimento na sociedade atual – 

sua dimensão política:  

 

De fato, o conhecimento é o fator primordial de inovação no mundo atual. É o capital 
mais importante que existe. De sua qualidade depende o capital financeiro, cada vez 
mais. A competitividade dos sistemas produtivos modernos reconhece isso 
reiteradamente (...) todavia podemos privilegiar apenas a qualidade formal, a 
expensas da qualidade política, desvinculando cada vez mais  a inovação dos 
compromissos éticos (Demo, 1995, p. 33). 
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Para acompanhar a mudança na sociedade atual, conforme discussão 

anterior, torna-se importante que os educadores, em nível de docência e de gestão, 

partam da reconstrução de uma percepção em que a escola deixa de ser a 

transmissora de conhecimentos, uma vez que o conhecimento é considerado como 

uma construção interna realizada pelo próprio sujeito, e ainda, que os educadores 

compreendam que este conhecimento privilegia uma fonte da inovação competitiva, 

em prol dos objetivos capitalistas. Portanto, essa formação não pode ser composta 

só de qualidade técnica – precisa de qualidade política que o conduza a abrir 

caminhos ao futuro da verdadeira cidadania. Assim, não é fácil conjugar a 

complexidade que envolve as variáveis do binômio educação-conhecimento: 

 

Ocorre que entre educação e conhecimento existe parceria necessária, insuficiente e 
controversa. Necessária, porque educação está sempre relacionada a saber pensar e 
à inovação, com base na capacidade de conhecer. Insuficiente, porque educação já 
não pode mais ser reduzida à cognição, tendo em vista as teorias de aprendizagem 
moderna e pós-modernas. E controversa, porque facilmente se ocultam os riscos do 
conhecimento, sobretudo quando ligado ao mero crescimento econômico ou à mera 
qualidade formal (Demo, 1999, p.16). 

 

Nesse sentido, uma concepção de gestão educacional voltada às novas 

demandas sociais, sob a conjugação das dimensões formal e política, precisa 

nortear os objetivos dos Cursos de Licenciatura, em uma perspectiva de atingir a 

geração de docentes em formação, os quais serão os responsáveis em contribuir 

para a  efetivação da cidadania das gerações futuras. 

Para esta Tese, a essas duas dimensões, complementar outras duas, mostra-

se fundamental – bases em novos paradigmas de gestão que apontem para uma 

“dimensão aprendente”, relacionada a uma aprendizagem contínua, por meio da 

visão compartilhada entre suas equipes e a uma “dimensão sistêmica”, que busca 

integrar as dimensões ao todo organizacional e a observar as estruturas subjacentes 

do sistema de gestão, fundamentadas na “Quinta Disciplina”, na qual está incluída a 

“A Organização que Aprende”.  

Portanto, ao buscar um novo paradigma de gestão em EaD, visualizo a 

intersecção de quatro dimensões integradas em seu sistema organizacional: técnica, 

política, aprendente e sistêmica, conforme expresso no diagrama a seguir: 



PARADIGMAS DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E GESTÃO 

 94 

 

Figura 1 - Componentes para a construção de um novo paradigma de gestão em EaD 

Fonte: Elaboração própria 

 

Isso tudo implica em que o gestor aprenda a conviver com as incertezas, com 

as situações inerentes a questões complexas, enfim, aprender continuamente com a 

imprevisibilidade que permeia o contexto organizacional como um todo. Neste 

sentido, com bases em Senge (2006), Monteiro considera 

 

Como elemento decisivo no processo de dinamização da gestão, o gestor precisa 
adquirir certas qualidades que são imprescindíveis na  gestão atual. A primeira e 
básica característica é aprender a mudar, e aprender a reaprender, permitindo a 
reflexão e incorporação de novos conhecimentos e ações sobre modelos mentais, o 
domínio pessoal, as visões compartilhadas e o pensamento sistêmico (Monteiro, 
2011, p. 39). 

 

Esses fatores, citados por Monteiro (2011), são os elementos essenciais da 

“Quinta Disciplina” (Senge, 2006), teoria contida no próximo item deste capítulo,  que 

busca as perspectivas aprendente e sistêmica aos processos de gestão, e que nesta 

tese, juntamente com a perspectiva técnica (Alonso, 2007, Moraes, 1997, Vieira, 
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2003) e política (DEMO, 1999), dará o suporte principal à análise dos dados da 

pesquisa, por mostrar grandes chances de contribuir à ultrapassagem dos atuais 

objetivos pragmáticos e economicistas que, de um modo geral, integram os sistemas 

de gestão em EaD. E assim, buscar alternativas que contribuam para a gestão 

dessa modalidade de ensino, no sentido de recriá-la e renová-la de forma 

sustentável, pela admissão de uma orientação aprendente e sistêmica, no sentido 

de atingir as demandas da sociedade atual e os avanços futuros. 

1.2. NOVOS PARADIGMAS EM GESTÃO: A ORGANIZAÇÃO QUE 

APRENDE E A QUINTA DISCIPLINA  

Este tópico da tese torna-se relevante pela necessidade da compreensão dos 

pressupostos da Organização que Aprende, e em especial, da Quinta Disciplina, 

face à centralidade desta teoria na análise dos dados desta pesquisa e pela inclusão 

desta abordagem aos “Componentes para a construção de um novo paradigma de 

gestão em EaD”, que envolve em a abordagem sistêmica e aprendente, além das 

abordagens ”técnica” e “política”, conforme aqui exposto como proposição nesta 

Tese.  

Assim, evidencia Peter Senge – o autor da “Quinta Disciplina” –, dentre os principais 

teóricos da área da gestão organizacional que contribuem para dar corpo a esta análise, 

juntamente com as concepções de gestão que prevalecem na educação brasileira, em 

busca de atingir a gestão do sistema de Educação a Distância (EaD) da UEPA, composto 

por equipes gerenciais situadas no Estado do Pará, em polos geograficamente distantes da 

base central. Por conseguinte, este item torna-se relevante devido as possibilidades de 

contribuir com uma gestão educacional no Ensino Superior Público, voltado às 

necessidades contemporâneas, a promover uma nova visão organizacional mais ampla, 

capaz de abranger a totalidade de um sistema de gestão em EaD.  

1.2.1. A ORGANIZAÇÃO QUE APRENDE 

Arie de Geus é reconhecido como o criador do conceito da Learnig 

Organization, a “Organização que Aprende”. Para ele, as ações de uma empresa 
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tem suas raízes em duas hipóteses principais: “A empresa é um ser vivo e as 

decisões de tomada de ação desse ser vivo são resultado de um processo de 

aprendizado” (Geus, p. 191, 1998). Ao creditar que a empresa se comporta como 

um ser vivo e aprendente, deixa claro que as prioridades da gerência não devem ser 

expressas apenas em termos econômicos mas priorizar o máximo de potencial 

humano. Portanto, se a sobrevivência estiver em jogo, a empresa irá se desfazer de 

ativos ou mudar a natureza de sua atividade, antes de se desfazer de suas equipes 

que a ajudarão a criar o seu potencial. Essa reciprocidade além de gerar níveis de 

produtividade gera também motivação, abertura e confiança mútua e, assim, não 

pode ser comparada pelo exercício do controle burocrático. “Essas são as condições 

básicas para o elevado nível de aprendizado institucional que virão a ser altamente 

necessários” (Geus, p. 190, 1998). 

No Brasil, a “aprendizagem organizacional”, só agora parece começar a 

despertar o interesse de empresários e de pesquisadores, a respeito de seus 

princípios, metodologias e  impactos resultantes de sua aplicação. Na área da 

gestão de empresas, segundo Bittencourt (2001, p.21), “no caso brasileiro, a 

Aprendizagem Organizacional é uma temática recente, aplicada em poucas 

experiências práticas, tornando-se ainda mais difícil avaliar as suas contribuições”. No 

âmbito da gestão educacional, pelos levantamentos por mim realizados no momento 

da revisão bibliográfica sobre o tema, no Brasil, revelou-se completamente 

silenciado, mesmo  que seus pressupostos  mostrem muitas aproximações com a 

área da educação em relação aos novos paradigmas de aprendizagem.  

Ao interagir em seus contatos com grandes empresas mundiais, Senge 

(2006) observou que as pessoas não se sentem agentes de mudança para a criação 

do futuro organizacional.  Elas se veem apenas no exterior, sem “enxergar” que em 

seu mundo interior há “modelos mentais” enraizados que as dificultam perceber 

novos paradigmas de gestão e de interação que vá além de uma concepção 

hierárquica. E diz: 

 

De um modo geral, eu caracterizaria esses primeiros anos de interesse público 
disseminado nas organizações que aprendem como estimulantes – ainda que 
inconclusivos. Para muitos, ficou claro que é preciso haver uma inovação básica nos 
métodos tradicionais de gestão e governo. (...) que nossas organizações funcionam 
da forma que funcionam por causa de nossa forma de pensar e interagir. Só 
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mudando nossa forma de pensar é que podemos modificar políticas e práticas 
profundamente enraizadas. Só mudando nossa forma de interagir poderemos 
estabelecer visões e compreensões compartilhadas, e novas capacidades de ação 
coordenada  (Senge, 2006, p. 23). 

 

 Em relação à dimensão  educacional, Senge (2006) diz que os relatos de 

experiências acumuladas em mais de duas décadas, mostram que há muitos 

esforços para tornar as organizações de ensino mais próximas de organizações 

aprendentes, na busca de um ponto de apoio para a mudança educacional de forma 

mais sustentável, e ainda, que os educadores, de maneira geral, compreendem que 

todos juntos podem continuamente aperfeiçoar e expandir sua consciência e 

capacidades.  

 

A ideia de 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.  (...) reconhecem sua parte no futuro do sistema escolar e as 
coisas que podem aprender umas com as outras (Senge et al, 2005, p. 16, grifos no 
original). 

 

As expectativas da sociedade, em nível mundial, frustram-se em relação às 

atuais mudanças institucionais, quer sejam governamentais, educacionais ou 

empresariais. Com o progresso, crescem as desigualdades sociais e os problemas 

ambientais tornam-se cada vez mais complexos. Contudo, a consciência do 

consumo em prover a sustentabilidade dos recursos e o combate a poluição, são 

exemplos de que a consciência da humanidade está mudando. Ainda assim, 

 

Muitos gerentes repudiam o aprendizado institucional. Eles temem a congregação e 
abominam a inovação – e tem toda a razão de se sentirem assim. Eles estão presos 
ao velho dilema gerencial do controle e da liberdade (Geus, p. 128, 1998).  

 

Há, portanto, um chamado para um novo movimento de mudança, mostrando 

que as tradicionais formas de gerenciar estão se desmantelando. A queda de 

grandes empresas, como a IBM, tem algo comum com as crises de vários outros 

setores da sociedade que provavelmente constitui-se de “um alerta de que o mundo 
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onde vivemos apresenta desafios sem precedentes para os quais nossas 

instituições não estão preparadas” (Senge, 2006, p.21).  

Para que as organizações acompanhem os desafios do contexto mundial e 

promovam o seu desenvolvimento de forma coerente, torna-se necessário buscar 

estratégias para o aprimoramento da competitividade, com foco especial, nas novas 

formas de organização do trabalho e de atitudes gerenciais, em que os funcionários 

precisam de espaço para ser predominantemente autônomos. Porém, “Este é um 

terreno em que muitos gerentes temem pisar. Em um grande número de empresas, 

a criação de espaço é vista pela maioria dos gerentes como perda de eficiência ou 

até de coesão” (Geus, p. 128, 1998). Um de seus maiores reflexos no sistema 

organizacional situa-se na valorização das pessoas, muito diferente das décadas 

mais recentes, quando o foco principal estava voltado ao produto, relacionado a 

fatores tais qual o preço e a qualidade.  

 

As organizações industriais viam as pessoas como mais um “insumo” da produção, 
“recursos humanos”, para usar o termo em voga hoje.(...) o próprio termo “recurso” 
significa literalmente estar disponível para ser usado. É exatamente essa orientação – 
ver as pessoas como recursos a serem usados pela organização – que hoje funciona 
como obstáculo ao desenvolvimento de empresas de sucesso (Senge, 2006, p. 11). 

 

Assim, as organizações que primam por mudanças, precisam estar voltadas 

às relações do ambiente de trabalho e à postura gerencial, muito mais que aos 

aspectos técnicos e operacionais, uma vez que as decisões precisam ser mais 

rápidas para as questões  que  emergem, que são cada vez mais complexas, 

exigindo, portanto,  decisões menos individuais e que partam de ações do coletivo 

(Geus, 1998). 

Nesse sentido, a aprendizagem organizacional, uma das concepções mais 

atuais para administrar as organizações, torna-se pertinente, por ter como foco 

principal a interação entre as pessoas e o aprender continuamente, a partir de 

reflexões sobre seu contexto. E assim, uma organização torna-se muito mais capaz 

de acompanhar as sucessivas mudanças, que emergem do contexto externo e do 

seu interior, por estar sempre assistida, por meio de suas equipes,  às demandas do 

momento. Todos se sentem responsabilizados e comprometidos em conectar 
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questões externas e internas à organização, e ainda, por meio de interações 

grupais, aprender  produzir  subsídios às suas estratégias com bases em suas 

experiências e que possam, não só acompanhar as  mudanças, mas também  ser 

capaz de gerá-las, com vistas a sempre melhorar seu desempenho.  

 

Portanto, acredita-se que a Aprendizagem Organizacional possa contribuir para a 
consolidação dessas mudanças no sentido de buscar construir práticas mais coerentes com a 
realidade de cada organização e não simplesmente "importar" soluções bem-sucedidas 
que não possuam um significado nem coerência com a situação individual vivenciada 
(Bitencourt, 2001, p. 21). 

 

Nessa aprendizagem contínua, realizada por meio de interações, visualizo 

relações entre a Organização que Aprende e nas teorias de aprendizagem, da área 

educacional, principalmente com bases em Vigotsky (1994). Nessa teoria, o 

aprendizado emerge das práticas realizadas nas atividades socializadas no dia a dia, 

o que implica no processo do desenvolvimento cognitivo e vice versa, ou seja, a ação 

conjunta favorece o desenvolvimento do sujeito e esse desenvolvimento amplia o seu 

campo de ação. Na área da administração, o desenvolvimento da organização está 

intrinsicamente ligado à aprendizagem e esta é intrinsicamente ligada ao 

desenvolvimento da organização, num fluxo contínuo. A partir desse aprendizado 

auto sustentável, construído conjuntamente por seus membros, associando  o que se 

aprende ao que se faz na prática, a organização tem maiores perspectivas de 

promover o desenvolvimento e o aprimoramento da competitividade, como situa 

Chiavenato (2006), 

 

A organização  precisa inovar e aprender para enfrentar os desafios que bloqueiam 
seu progresso. A vantagem competitiva de uma organização somente é sustentável 
através do que ela sabe, como ela consegue utilizar o que sabe e a rapidez com que 
aprende algo novo (Chiavenato, 2006, p. 347). 

 

Para conceber um sistema de gestão com bases na aprendizagem 

organizacional, torna-se necessário conhecer seus aspectos conceituais e as 

implicações de seus procedimentos bem como refletir acerca das críticas a seu 

respeito e tentar entendê-las no seu devido lugar.  
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Mas para Senge (2006) é importante perguntar: em uma organização, o que 

significa aprender? Junto com Senge (2006), outros autores que são referência em 

relação à aprendizagem no contexto organizacional, partem para respondê-la. Um 

dos objetivos da tese de Bitencourt (2001), refere-se  a elaboração  de um quadro 

acerca dos conceitos e ênfases que compõem esse tema, na tentativa de contemplar 

a concepção de vários especialistas sobre o assunto e desvelar sua multiplicidade de 

enfoques, como visto a seguir: 

 

Quadro 1 - Conceitos e Ênfases da Aprendizagem Organizacional 

Autores  Conceito  Ênfase 

1. Peter Senge (1990, p. 
11). 

"Lugar onde as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar 
os resultados que realmente desejam, onde surgem novos e elevados 
padrões de raciocínio, onde a  continuamente a aprender em grupo". 

Metanoia (mudança 
de mentalidade), 
Cinco Disciplinas 

2. Chris Argyris (1992 p. 
132). 

"Aprendizagem Organizacional é um processo de detectar e corrigir erros. O 
erro é visto como um desvio cometido entre nossas intenções e o que de 
fato ocorreu". 

Rotinas Defensivas e 
Ciclos de 
Aprendizagem. 

3. Gareth Morgan (1996, 
p. 84). 

"Organizações são sistemas de processamento de informações capazes de 
aprender a aprender". 

Organizações como 
cérebro e 
organização 
holográfica 

4. David Garvin (1993, 
p. 80). 

"Organizações capacitadas em criar, adquirir e transferir conhecimentos e 
em modificar seus comportamentos para refletir estes novos conhecimentos 
e insights". 

Técnicas de 
Qualidade Total. 

5. Daniel Kim (1993, p. 
43).  

"Aprendizagem Organizacional é definida como incremento na capacidade 
de tomar ações efetivas". 

Aprendizagem 
operacional e 
conceitual. 

6. Peter Vaill (1996, s/n). 
"Aprendizado organizacional é uma jornada exploratória que corrige seu 
curso à medida que prossegue". 

Liderança e cultura.  

7. Marquardt (1996, p. 
230 p. 2). 

"Organizações de Aprendizagem são empresas que estão e continuamente 
se autotransformando utilizando tecnologia, empowerment, e expandindo o 
aprendizado para melhor se adaptarem e terem sucesso em um ambiente 
mutável". 

Estratégias de 
mudança e 
comprometimento. 

8. Nonaka e Takeuchi 
(1997, p. 77). 

"A internalização é o processo de incorporação do conhecimento explícito no 
conhecimento tácito. É intimamente relacionada ao aprender fazendo. 
Quando são internalizados nas bases do conhecimento tácito dos indivíduos 
sob a forma de modelos mentais ouknowhow técnico compartilhado, as 
experiências através da socialização, externalização e combinação tornam-
se ativos valiosos". 

Apropriação e 
disseminação do 
conhecimento; 
conhecimento 
explícito e tácito. 

9. Kolb (In Starkey, 
1997, p. 312). 

"A capacidade de aprender, nos níveis individual e organizacional, é a base 
da capacidade de se adaptar às circunstâncias em constante mudança e de 
dominá-las; essa capacidade é, portanto, a base da estratégia eficaz". 

Aprendizagem 
vivencial. 

10. Swieringa e 
Wierdsma (1992, p. 28 e 
p. 162). 

"Trata-se de uma organização edificada em torno de processos 
cooperativos, no qual as pessoas aprendem mediante a cooperação e 
cooperam para aprender coletivamente". 

Mudança 
organizacional, 
níveis de 
aprendizagem e 
competências. 

11. DiBella e a) Nevis 
(1998, p. 4). 

"A Aprendizagem Organizacional somente acontece tendo em vista uma 
série de condições". b) "A Organização de Aprendizagem representa um 
estágio avançado de desenvolvimento organizacional". c) "A aprendizagem é 
inata a todas as organizações e não existe uma melhor forma de fazer uma 
organização aprender". 

a) Perspectiva 
normativa; b) 
Perspectiva de 
desenvolvimento; c) 
Perspectiva de 
capacitação. 

12. Easterby- Smithet al 
(1999, p. 137). 

"A Aprendizagem Organizacional necessariamente conduz a Organização 
de Aprendizagem e a Organização de Aprendizagem, por sua vez, resulta de 
um processo prévio de aprendizagem organizacional". 

Análise de autores 
reconhecidos, 
reflexões, sínteses, 
questionamentos. 

13. Probst e Büchel 
(1994, p. 167). 

"Aprendizagem Organizacional é a habilidade de uma instituição em 
descobrir erros e corrigi-los, mudando a base de conhecimento e valores 
para que novas habilidades em solucionar problemas e novas capacidades 
através da ação sejam possíveis". 

Conhecimentos, 
valores, mudança. 

Fonte: Bitencourt (2001, p.49)  
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Podemos observar entre os autores, nesse quadro, focos diferenciados sobre a 

aprendizagem organizacional, destacando-os sobre os processos ou aos produtos da 

aprendizagem, a envolver fatores, tais como: resultados, técnicas, comprometimento, 

aprender a aprender, aprendizagem grupal, aprendizagem contínua, aspectos gerenciais e 

estratégias de mudança. 

Portanto, aprender para uma organização é, em especial, desenvolver um 

entendimento claro da realidade atual e usá-lo para construir novos conhecimentos por 

meio da integração entre os elementos de suas equipes, em que as pessoas aprendem a 

aprender juntas e a expandir de forma contínua suas capacidades de criarem os resultados 

que realmente desejam, com vistas no futuro (Senge et al, 2005; Senge, 2006). E assim, 

 

As organizações que aprendem são possíveis porque, no fundo, somos todos aprendizes. 
Não é preciso ensinar uma criança a aprender (...). A maioria de nós já participou de uma 
excelente ‘equipe”, um grupo de pessoas que funcionavam juntas de uma forma 
extraordinária – que confiavam uma nas outras, que  complementavam seus pontos fortes e 
compensavam suas  limitações, que tinham um objetivo comum maior  que os objetivos 
individuais. (...) elas participaram de uma organização que aprende. A equipe que se tornou  
excelente não começou excelente – aprendeu a produzir  resultados  extraordinários (Senge 
2006, p. 38). 

 

Portanto, para Senge (2006), as interações nas formas de pensar e agir em uma 

organização determinam as formas de funcionamento da Organização que Aprende. 

Dentre as implicações e reflexões situadas nos estudos feitos por Bitencourt 

(2001), a respeito  da Aprendizagem Organizacional, uma delas merece  destaque: 

 

A Aprendizagem Organizacional vem lembrar que as aparentes contradições ou respostas 
únicas são apenas uma forma restrita de enxergar a realidade. Existe uma multiplicidade 
de interpretações e possibilidades para se construir a abordagem em questão. Se, por um 
lado, isso é tranquilizador por trazer à tona que a realidade não é única, por outro, gera 
inseguranças e incertezas principalmente tendo como base a visão positivista que tende a gerar 
ou buscar respostas únicas  (Bitencourt, 2001, p. 53). 

 

Trata-se de uma abordagem muito distante da concepção de organização 

tradicional, vista entre outros ângulos, em que o controle é fundamental e a 

hierarquia é predominante – o topo pensa, decide, e a base age. Contudo, não 

consegue avançar o quanto deveria, por impossibilitar que a base desenvolva suas 
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próprias visões, que projetem suas próprias estratégias e que assumam a 

responsabilidade pela própria aprendizagem a partir de suas experiências (Senge et 

al, 2005). Ou seja, 

 

Enquanto as organizações tradicionais exigem sistemas gerenciais que controlam o 
comportamento das pessoas, as organizações que aprendem investem na melhoria 
da qualidade do pensamento, na capacidade de reflexão e aprendizagem em equipe 
e na habilidade de  desenvolver visões  compartilhadas e uma  compreensão 
compartilhada de questões empresariais complexas (Senge, 2006, p. 317). 

 

Portanto, por serem mais educadoras que controladoras, o “controle sem 

controlar”, próprio da Organização que Aprende, gera incompreensões a essa 

abordagem. Contudo, a crença de que o topo tem todo o poder de controle, pode ser 

surreal. 

 

A ilusão de estar no controle pode parecer extremamente real. Em organizações 
hierárquicas, os líderes dão ordens e os outros seguem. Mas dar ordens não é 
controlar. O poder pode estar concentrado no topo, mas ter o poder de decisão 
unilateral não significa ser capaz de alcançar seus objetivos (Senge, 2006, p. 317). 

 

Devido a sua complexidade, esta temática, por relacionar abordagens de 

diversas áreas do conhecimento, torna-se assim mais sujeita a variadas 

interpretações, o que pode levar a incompreensões a respeito de sua aplicabilidade e 

de suas possibilidades à promoção do desenvolvimento da organização.  

Além da questão relacionada ao “controle sem controlar”, inerentes à mudança 

de mentalidade a respeito de liderança e gerenciamento, muitas outras 

incompreensões ainda ocorrem nos meios organizacionais, como o conservadorismo 

da avaliação dos resultados, mensurada por objetivos quantitativos, em que 

Sucesso corresponde a lucros máximos mediante a combinação ideal dos fatores de 
produção. A definição torna não só fácil medir o sucesso, como rápido. Você não 
precisa esperar cinquenta anos para saber se foi bem-sucedido. Ao fim de cada 
trimestre de cada ano, você pode medir o sucesso a partir de seus resultados 
trimestrais. Ter o mais alto retorno sobre o capital investido, o mais alto giro, a mais 
alta capitalização de mercado – são estes os critérios do sucesso segundo a 
definição econômica (Geus, p. 6, 1998). 

 

As críticas voltadas, em relação ao momento de avaliação dos resultados da 

empresa, parecem mesmo advir de incompreensões, uma vez que a aprendizagem 
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organizacional rompe com a linearidade e com dados puramente numéricos, voltando 

focos para aprimorar seus processos por meio da dinâmica de como a aprendizagem se 

desenvolve na organização, tendo por fim promover mudanças mais efetivas com bases no 

questionamento constante e na reflexão. Portanto, parâmetros e mensurações para avaliar 

o quanto a organização está aprendendo, são sutis e difíceis, por relacionarem-se aos 

indicadores de desenvolvimento desempenhado pela responsabilidade coletiva, diferente 

da avaliação por objetivos, o que normalmente, uma gestão não está acostumada a 

procurar (Senge, 2006). Senge et al (2005) esclarece: 

 

Aqueles que são familiarizados com o mundo dos negócios reconhecem a lógica da 
administração por objetivos que está por trás da responsabilidade dos resultados de testes: a 
administração estabelece alvos quantitativos, medidas de desempenho relativas aos alvos 
são distribuídas pelo sistema, e o pagamento, orçamentos e, enfim, os empregos das 
pessoas dependem  de alcançar estes alvos (Senge et al, 2005, p. 38). 

 

Bitencourt (2001) relata também as opiniões de vários especialistas sobre a 

importância da aprendizagem organizacional e de seu processo. Estes expressam opiniões 

sobre sua validade, contundentes entre si:  

 

O trabalho desenvolvido por Tsang (1997, p. 78) sustenta que "a aprendizagem nem 
sempre melhora a performance organizacional" tendo em vista  não se tratar de um 
processo automático e linear. (...) Argyris (1991) satiriza estes sistemas tradicionais 
de análise de performance como uma forma de desenvolver odoom loop ("circuito imbecil") 
(Bitencourt, 2001, p. 98). 

 

Estes outros focalizam as possibilidades de avaliação da aprendizagem 

organizacional como um acompanhamento do processo, indo além de buscar um resultado 

final expresso numericamente:   

 

Conforme Dibella e Nevis (1998, p. 67), "a mensuração faz parte de qualquer sistema de 
aprendizagem". Mas para que esse tipo de monitoração possa acontecer, é necessário 
questionar-se o padrão tradicional de avaliação em que prevalece a cultura de detectar o erro 
após o fato  (Bitencourt, 2001, p. 98). 

 

Nesta abordagem, como na área da educação, é importante que a avaliação 

acompanhe seu processo, avançando para focalizar o erro como um indicador 
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positivo das dificuldades do aluno para que a aprendizagem  se efetive, indo além de  

apenas detectá-lo, após este ser cometido. Contudo, na maioria das instituições 

educacionais, é focalizado “Um modelo que continua avaliando padrões de 

comportamento previamente definidos, em que o “erro” é visto como elemento de 

punição e de controle do sistema” (Moraes, 1997, p. 54). 

Segundo Lima (2003), a avaliação em um sistema educacional  continua 

atrelada a  um processo em que  

 

Convoca-se uma mono-racionalidade de tipo técnico e uma perspectiva gestionária-
utilitária (neo-tayloriana), decompõe-se e fragmenta-se o processo de avaliação, 
quantificando, mensurando, formalizando; adopta-se uma visão mecanicista da 
organização escolar, centrada nas operações técnicas, na eficácia e na eficiência 
(Lima, 2003, p. 131). 

 

Senge et al (2005) emite também opinião em nível de avaliação educacional, 

criticando os testes de desempenho, padronizados, externos à instituição, atribuindo 

recompensas e punições enquanto medidas de controle, como da Era Industrial, ao 

invés de, como um todo, promoveram a responsabilidade da escola e do social: 

 

Não há nada de inerentemente errado com os testes de desempenho. São medidas 
fragmentadas e limitadas em sua validade, mas podem ser úteis indicadores para 
estudantes e professores. Seu contexto é o que é problemático. (...) os padrões de 
desempenho são ordenados de cima. Em vez de ajudarem a desenvolver a 
responsabilidade coletiva (Senge et al, 2005, p. 38). 

 

Demo (2005) apresenta uma dimensão de totalidade sobre a avaliação, ao 

abranger questões administrativas, educacionais e sociais, como um todo e, 

portanto, uma dimensão de caráter sistêmico que aponta para os pressupostos de 

avaliação concebidos para as disciplinas de uma organização que aprende: 

 

vale o mesmo para o desafio de saber fazer, ou refazer, porque sempre se remete  
ao confronto daquilo que se fez mal ou que se  fez bem, ou de como se faria 
diferentemente; (...) assim, avaliar implica noção de processo, capacidade  de 
comparar e preferir, interesse em inovar  constantemente, compromisso com o 
aprimoramento  da qualidade de vida (Demo, 2005, p. 64). 
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Essa dimensão sistêmica, que deve permear todos os processos de uma 

Organização que Aprende, na perspectiva de entendê-la a partir de um conjunto de 

disciplinas inter-relacionadas, é defendida por Senge et al (2005) como a “Quinta 

Disciplina”, que será vista a seguir nesta tese. 

1.2.2. A QUINTA DISCIPLINA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

Como visto no item anterior, em uma gestão pautada na Organização que Aprende, 

suas equipes continuamente aprendem entre si e, ao mesmo tempo, criam novas formas 

que sustentam estratégias para promover o desenvolvimento organizacional diante dos 

problemas que se apresentam. Essa abordagem de gestão, além do “trabalho em equipe”, 

cultiva também outras disciplinas: os “modelos mentais”, o “domínio pessoal” e a “visão 

compartilhada”. Senge (2006), além de considerá-las inerentes à Organização que 

Aprende, reflete também sobre a necessidade de acrescentar um fator relevante para 

conectar as quatro disciplinas de aprendizagem como um conjunto integrado – o 

“pensamento sistêmico”, que refere-se a “Quinta Disciplina,” e portanto, a envolver os 

conceitos da Organização que Aprende, no sentido de observar o sistema de gestão como 

um todo, ao ampliar o foco às estruturas subjacentes, onde podem estar localizados os 

pontos fundamentais para a mudança.  

No Brasil, diríamos ser o ‘pulo do gato’, o fator que faltava para atingir plenamente 

às demandas de promoção de um sistema organizacional, voltado à complexidade dos 

sistemas atuais, a envolver uma nova mentalidade que implica em ver os problemas como 

componentes de estruturas mais amplas ao invés de eventos isolados, em uma 

perspectiva de ultrapassar o reducionismo da cultura ocidental que busca resposta simples 

para problemas complexos. Assim, “O pensamento sistêmico é a pedra fundamental 

que determina como as organizações que aprendem pensam a respeito do seu 

universo” (Senge, 2006, p. 100).   

1.2.2.1. PENSAMENTO SISTÊMICO 

A disciplina do pensamento sistêmico é o que Senge (2006) denomina a “Quinta 

Disciplina”, que busca a integração das outras quatro disciplinas, a se desenvolverem como 
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um conjunto, onde há reciprocidade entre teoria e técnica 8 . Essas cinco disciplinas 

convergem conjuntamente para inovar as organizações que aprendem. 

 

Embora desenvolvidas em separado, cada uma delas, será essencial para o sucesso das 
outras, como ocorre em qualquer conjunto. Cada uma proporciona uma dimensão vital na 
construção das organizações realmente capazes de “aprender”, de ampliar continuamente 
sua capacidade de realizar suas mais altas aspirações (Senge, 2006, p.40). 

 

As disciplinas favorecem a aprendizagem no contexto da própria organização, com 

objetivo de conduzi-la às mudanças e à renovação contínua. Para que isso ocorra, o 

pensamento sistêmico é fundamental: “ É vital que as cinco disciplinas se desenvolvam 

como um conjunto. Isso é desafiador, pois é muito mais difícil integrar novas ferramentas 

do que simplesmente aplicá-las separadamente. Mas as recompensas são enormes” 

(Senge, 2006, p.45). 

Mas para a Organização que Aprende, o que é “disciplina”? As duas primeiras 

ideias a respeito de “disciplina” nos sugere um cumprimento de regras e ordens 

determinadas por algum formalismo ou um caminho a ser desenvolvido para a aquisição 

de determinadas habilidades e competências, num corpo de teoria e técnica. Esta segunda 

se relaciona ao sentido das cinco disciplinas de aprendizagem. Conforme Senge (2006), 

praticar uma disciplina, mesmo que não nasçamos com um “dom” para uma delas, como 

tocar piano ou engenharia elétrica, podemos ter proficiência por meio da prática, porque 

tem a ver com a nossa forma de pensar e de aprender na interação com outros.  

Assim, assemelham-se mais às disciplinas artísticas que gerenciais convencionais, 

como a contabilidade, compostas pela “complexidade de detalhes” porque, embora seja 

fundamental para acompanhar a situação financeira das empresas, nunca conseguiriam 

em uma organização, “Ampliar suas capacidades de inovação e criatividade, de 

desenvolver uma estratégia e elaborar políticas e estruturas por meio da assimilação de 

novas disciplinas” (Senge, 2006, p. 45).   

Neste sentido, o pensamento sistêmico nos aponta que a “complexidade de 

detalhes”, composta de muitas variáveis interrelacionadas, difere da “complexidade 

                                                           
8 “A disciplina do pensamento sistêmico é o estudo da estrutura e do comportamento do sistema. Ela é 
enriquecida por um conjunto de ferramentas e técnicas que foram desenvolvidas ao longo dos últimos 35 
anos, particularmente desde o advento de poderosos computadores. (...) Essas ferramentas incluem 
simulações, diagramas de estoques e fluxos, ciclos causais, arquétipos de sistema e discussões sobre o 
feedback” (Senge et al, 2005, p. 57). 
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dinâmica”, onde as intervenções óbvias não produzem os resultados esperados, porque 

causa e efeito não estão próximos no tempo e no espaço.  

Os sistemas sempre existiram em todos os níveis, tais como: organismos 

biológicos, a atmosfera, as entidades políticas ou até mesmo uma sala de aula. Qualquer 

sistema é compreendido como uma totalidade no qual seus elementos são sempre 

influenciados reciprocamente. 

 

Um sistema qualquer é percebido como um todo, cujos elementos “andam juntos”, pois 
afetam uns aos outros continuamente ao longo do tempo. A palavra “sistema vem do grego 
sunistanai que originalmente significa ”manter unido” (Senge et al, 2005, p. 57). 

 

Cabe à disciplina do pensamento sistêmico nos orientar, em especial, para observar 

as partes do todo, que estão conectadas por fio invisíveis de ações interrelacionadas. Em 

nível organizacional, os efeitos entre essas ações, podem levar muito tempo, até anos, 

para serem revelados. Portanto, para entender os problemas de uma organização, não 

podemos apenas nos concentrar em sintomas óbvios de uma parte individual do padrão.  

 

Como nós fazemos parte desse tecido, é duplamente difícil ver o padrão de mudança como 
um todo. Ao contrário, tendemos a nos concentrar em fotografias de partes isoladas do 
sistema, perguntando-nos por que nossos problemas mais profundos parecem nunca se 
resolver (Senge, 2006, p. 40). 

 

Torna-se assim importante entender os três elementos básicos do pensamento 

sistêmico para que possamos entender os agentes invisíveis em uma estrutura 

organizacional: feedback de reforço, feedback de equilíbrio e defasagens. O “feedback de 

reforço” mostra que o crescimento está em ação, quando uma coisa atrás da outra está 

dando certo em um determinado processo de crescimento. Mas faz parte também de 

declínio acelerado, que mostram um padrão decorrente de pequenas quedas reincidentes, 

tornando-se cada vez mais acentuado. É comparado ao efeito Pigmalião ou “profecia auto-

realizável”, observado, por exemplo, em uma sala de aula onde a opinião do professor 

pode influenciar o comportamento do aluno, de forma positiva ou negativa, ampliando 

sempre pequenas mudanças nessas direções, que se ampliam sempre, projetando 

“círculos viciosos” ou “círculos virtuosos”. 



PARADIGMAS DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E GESTÃO 

 108 

O “feedback de equilíbrio” atua frente a um comportamento dirigido a uma meta, tal 

como, almejar uma fatia de mercado, ou a algo ainda mais implícito, como livrar-se de um 

mau hábito. Em um sistema empresarial, como um sistema complexo, observamos o 

feedback de equilíbrio em inúmeros casos, como aos financiamentos que ajustam-se às 

mudanças no saldo de caixa ou nas necessidades financeiras.  

Ao entender os processos de equilíbrio, compreenderemos com mais facilidade as 

tentativas de reestruturação dos sistemas sociais ou os seus fracassos, porque,  

 

Embora conceitualmente simples, os processos de equilíbrio podem gerar um 
comportamento surpreendente e problemático, caso não sejam detectados. Em geral os 
círculos de equilíbrio são mais difíceis de identificar do que os círculos de reforço, porque, na 
maioria das vezes, parece que nada está acontecendo (Senge, 2006, p. 118, grifos no 
original). 

 

Um sistema busca sempre um processo de equilíbrio. Determinados organismos 

vivos e complexos, como o corpo humano que busca mecanismos para equilibrar-se 

perante situações, tais como: o frio, a fome e o cansaço. Esse processo, ainda nos impele 

naturalmente ao equilíbrio como no ajuste da visão, conforme a intensidade da luz, na auto 

cicatrização de um ferimento e na alerta ao perigo, em mecanismos de sobrevivência que 

os biólogos chamam de homeostase. 

É nesse sentido que os sistemas empresariais organizacionais são chamadas de 

organismos, ao garantir que o sistema permaneça em seus limites de operações naturais. 

Porém, podem saturar em algum momento, como nos gastos comuns de uma empresa, 

que quando são cortados, podem estourar em outro lugar. Independente de querermos ou 

não, os processos de equilíbrio surgem em situações aparentemente auto corretoras e 

autorreguladoras, que naturalmente podem agir de uma forma inteligente no sistema.  

É importante compreender também, que numa perspectiva sistêmica, na vida 

somos parte integrante dos processos de feedback, ao influenciarmos a realidade e sermos 

influenciados por ela, envolvendo fatores que se  relacionam com a mente subconsciente, 

como será visto no próximo tópico, a disciplina do  “domínio pessoal”. Porém, apoiados 

pelo nosso consciente, falamos sempre de um fator “A” que causou um fator “B” e de um 

fator “B” que causou “C”.  

 

De forma subconsciente, tendemos a esquecer que “B” também causou “A” (...) e 
compreendemos o mundo linearmente – ou seja, como uma cadeia de eventos. É impossível 
para nós compreendermos o escopo das consequências, mas sabemos que são extensas. 
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Entretanto, se começarmos a dominar uma linguagem sistêmica, tudo isso começa a mudar. 
O subconsciente é treinado novamente de forma sutil para estruturar dados de forma circular, 
e não em linha reta. (...) Inicia-se uma mudança de forma bem semelhante ao que acontece 
ao dominarmos uma língua estrangeira. Começamos a sonhar na nova língua, ou a pensar 
espontaneamente em suas formas de expressão e suas construções (Senge, 2006, p. 395). 

 

Assim, observando que os sistemas são circulares e que esses fatores, 

reciprocamente, influenciam-se uns aos outros continuamente, ao integrar uma 

organização que aprende, somos responsáveis pelas consequências das ações conjuntas 

sobre ela, diferente de uma visão linear, em que no caso de um problema, limitamos a 

apontar um único culpado pelos insucessos. 

 

Uma visão linear sempre sugere um único local de responsabilidade. Quando as coisas dão 
errado, isto é visto como culpa dos outros – “ele, ela, aquilo fez isso” – ou como nossa  culpa – 
“eu fiz”. Se analisarmos com mais profundidade, não há diferença entre esses dois tipos de 
culpa, pois ambos resultam de percepções lineares. Sob esse ponto de vista, estamos 
sempre procurando alguém ou alguma coisa que possa ser responsável – podemos até 
atribuir culpa a agentes ocultos dentro de nós (Senge, 2006, p. 109). 

 

As “defasagens” existem nos fluxos de influência dos processos de feedback e são 

entendidas como o tempo transcorrido entre as ações e as graduais consequências. 

Podem exercer um efeito negativo ao distanciá-lo de sua meta ou podem ser benéficas, 

caso você aprenda a reconhecê-las e a trabalhar com elas em busca de minimizá-las para 

a consequente otimização do esforço. Assim, é importante identificá-las para que não se 

“ultrapasse a meta” em relação ao alcance do resultado desejado. Por exemplo, saber a 

hora de parar de comer para não estragar um saboroso jantar, corresponde à defasagem 

entre comer e sentir satisfeito. 

Em questões administrativas, gerenciar o tempo, pode ser um mecanismo que leve 

a desvantagem competitiva e à instabilidade bem como investir em um novo  projeto que  

levará anos para começar a dar lucros.  

A compreensão destes três elementos do pensamento sistêmico nos direciona para 

perceber os padrões que se repetem em um sistema, chamados “arquétipos de sistemas”. 

 

O feedback  do reforço, o feedback do equilíbrio e as defasagens são elementos 
extremamente simples. Transformam-se naturalmente nos elementos básicos dos “arquétipos 
de sistemas” – estruturas mais elaboradas que se repetem continuamente em  nossa vida 
pessoal e profissional. (Senge, 2006, p.121). 
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A percepção desses arquétipos é considerada no novo campo do pensamento 

sistêmico como altamente poderosa. Essas estruturas genéricas são consideradas o 

segredo para desvendarmos os padrões de estruturas que ocorrem repetidas vezes em 

nossa vida pessoal e nas organizações. Elas revelam pontos de grande poder por 

identificarem os locais de maior influência para a mudança com o menor desgaste de 

esforço. Nesses locais estão os canais integrados de causa e efeito mais sensíveis à 

influências. 

Essas repetições são comuns em muitas situações gerenciais. Mas os arquétipos 

são sutis. Eles são mais sentidos que identificados claramente. Sentimos que esse padrão 

de forças já foi visto em outras vezes, mas não sabemos como explicá-los, fato que ocorre 

nas empresas em que os gerentes muitas vezes não sabem dar maiores explicações. 

“Podem não parecer exatamente iguais, mas certamente assemelham-se a padrões que 

surgiram dois, cinco ou dez anos antes” (Senge et al, 2005, p. 58). Torna-se necessário ver 

as raízes do padrão, que são as forças interrelacionadas que nos levam até onde estamos 

e que muitas vezes mostram que o destino parece ser inflexível. Por isso, identificar essas 

estruturas em ação, torna-se relevante para podermos ver com mais clareza os lugares 

onde os desafios apontam a necessidade de  alavancagem9 do sistema. Ou seja, 

 

Os arquétipos de sistema revelam uma elegante simplicidade subjacente à complexidade dos 
problemas gerenciais. Logo que aprendermos a reconhecer tais arquétipos, se torna possível 
identificar um número cada vez maior de lugares onde os desafios proporcionam 
alavancagem e explicar essas oportunidades aos outros (Senge, 2006, p. 124). 

 

Segundo Senge (2006), dentre os vários arquétipos identificados pelos 

pesquisadores, dois são considerados importantes porque levam a compreender outros 

arquétipos dentro do sistema – limites ao crescimento e transferência de 

responsabilidades. O primeiro torna-se útil para entendermos às situações nas quais o 

crescimento encontra barreiras. Por exemplo, ao resolver questões de prazos de entrega 

                                                           
9 É um princípio em que os pensadores sistêmicos referem-se a um foco concentrado, dirigido ao 
lugar certo, por meio de pequenas ações, a resultar em melhorias significativas e duradouras. Um 
ponto de partida para encontra-lo, é entender as estruturas subjacentes ao sistema (Senge, 2006).  

“Em geral, a solução de um problema difícil é uma questão de descobrir onde está a maior  
alavancagem, uma mudança que – com o mínimo de  esforço – resultaria em melhoria duradoura e 
significativa” (Senge, 2006, p.95). 
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imediata, aumentando a intensidade do trabalho, o cansaço extremo causará interferência 

na produtividade e na qualidade do trabalho, por conseguinte, limitará o crescimento, 

frustrando as mudanças.  

O segundo mostra que ao encarar uma dificuldade, transferimos a responsabilidade 

de nossos problemas para outras soluções que pareçam mais fáceis e eficientes, porém, 

ainda que bem intencionadas, são apenas paliativas a aliviar temporariamente os sintomas, 

e, assim, sem atingir suas causas fundamentais, não alteram o problema subjacente. Os 

sintomas podem desaparecer, mas a  dificuldade subjacente  piora e o sistema pode 

perder toda a capacidade de resolvê-la, devido a dependência das soluções paliativas.  

Ao observar as estruturas subjacentes às situações complexas, podemos 

“enxergar” os arquétipos, os quais também dão origem ao processo de 

compreensão do pensamento sistêmico. Ao ‘lançar mão’ dos arquétipos em 

atividades práticas no dia a dia, começamos a “ver” os círculos de causa-efeito que 

cercam nossas atividades. Assim, para enxergar como os arquétipos são colocados 

em prática, podemos ‘lançar mão’ dos “limites de  ao crescimento” e a “transferência 

de responsabilidades”, tão úteis para entender o crescimento  empresarial. 

Portanto, na Organização que Aprende, o domínio dos arquétipos em uma 

perspectiva sistêmica, é entendido como um agente diário que revela continuamente como 

a realidade é criada por nossas atividades que estão cada vez mais inseridas em círculos 

de causalidade, inerentes à complexidade de detalhes.  

O cultivo das percepções arquetípicas precisa ser sempre aprimorado para que 

cada vez mais possam ser identificadas as estruturas em ação em que determinarão as 

regiões de alta ou baixa alavancagem. E assim, poder iniciar a liberação das forças que 

estavam ocultas, por conseguinte, dominar a habilidade de trabalhar com elas e de mudá-

las (Senge, 2006). 

A alavancagem tem como princípio atuar com ações e mudanças que incidam no 

foco do problema e que possam levar a melhorias reais e duradouras.  

A economia dos meios é um dos princípios que muitas vezes é seguido pela 

alavancagem, ou seja, pequenas ações bem localizadas provocam grandes resultados, 

mais que esforços em larga escala.  
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De um modo geral, solucionar um problema difícil, é descobrir o ponto para onde 

dirigir a maior alavancagem, e assim provocar uma mudança com o mínimo de  esforço. 

Porém, muitas vezes, esses pontos não são óbvios, por não estarem no aqui e agora. O 

grande desafio é descobri-los.   

A alavancagem, considerada como o principal resultado prático do pensamento 

sistêmico, entra sempre em choque com as formas lineares de pensamento. 

 

Nossas formas de pensar não sistêmicas são particularmente prejudiciais porque nos levam 
constantemente a focalizar as mudanças de baixa alavancagem: focalizamos os sintomas, 
onde o estresse é maior. Consertamos ou aliviamos os sintomas. Mas tais esforços, na 
melhor das hipóteses, simplesmente melhora a situação a curto  prazo, piorando-a a longo 
prazo (Senge, 2006, p. 143). 

 

Porém, a alavancagem não é tão visível aos participantes dos sistemas da vida real. 

A própria localização dos arquétipos de sistema não é enxergada pela maioria dos 

integrantes de uma organização. Assim, essas estruturas arquetípicas subjacentes às suas 

ações não são vistas, portanto, não são levadas em conta para implementar ações que 

possam promover mudanças de alta alavancagem.   

 

Um dos maiores benefícios proporcionados pelo pensamento sistêmico é a possibilidade de 
se distinguir mudanças de alta alavancagem e mudanças de baixa alavancagem em 
situações bastante complexas. Na verdade, a arte do pensamento sistêmico está em ver 
através da complexidade, enxergando as estruturas subjacentes que geram a mudança 
(Senge, 2006, p.155, grifos no original). 

 

Os pensadores sistêmicos, ao buscarem um diagnóstico para os problemas de uma 

determinada organização, em linhas gerais, procuram sempre sinais que possam identificar 

os dois arquétipos mais clássicos vistos anteriormente. Ao focalizar nos limites ao 

crescimento, observam as fases de crescimento, declínio, oscilações ou interrupção total 

do crescimento. Na transferência de responsabilidade, identificam o principal sintoma do 

problema, seguindo-se das respostas paliativas e o que pode enfraquecer as respostas 

fundamentais. Posteriormente, buscam localizar os pontos de alavancagem na estrutura e 

tentar ações  que levem a uma mudança efetiva. E assim, com bases no pensamento 

sistêmico, poder reconhecer nos contextos gerenciais, estruturas complexas e sutis para 
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que possam fazer intervenções concentrados não em sintomas óbvios, mas nas causas 

subjacentes. 

 

Na verdade, a essência de se dominar o pensamento sistêmico como uma disciplina 
gerencial está na identificação de padrões, enquanto os outros  veem apenas eventos e 
forças às quais reagir. Ver tanto a floresta quanto as  árvores é um problema fundamental que 
(...) assola todas as empresas (Senge, 2006, p. 154). 

1.2.2.2. DOMÍNIO PESSOAL 

A disciplina do domínio pessoal refere-se à busca de expansão da capacidade de 

criarmos os resultados que queremos na vida, diferente do significado que o termo sugere, 

no sentido de conseguir dominância sobre pessoas ou coisas. Não é algo que já 

possuímos para sempre, mas um processo de busca por toda a vida, numa jornada em 

que aprendemos a trabalhar com as forças da mudança, que interferem no rumo aos que 

almejamos.  

Essa disciplina mostra que nossa visão pessoal corresponde a projetar um conjunto 

vivo de resultados a serem alcançados, que devem ser cultivados, perante as aspirações 

das coisas que são importantes de serem conseguidas a nossa vida. Implica também em 

ser acompanhada de plena consciência da realidade que nos rodeia. 

 

O domínio pessoal é a prática de articular uma imagem coerente de sua visão pessoal – os 
resultados que você mais deseja criar em sua vida – com uma avaliação realista de sua 
realidade atual. Isso produz uma espécie de tensão inata que, quando cultivada, pode 
expandir sua capacidade de fazer  escolhas melhores e de alcançar um maior número de 
resultados que você escolheu. (Senge et al, 2005, p. 17). 

 

É essa consciência dual – as coisas que queremos alcançar e as coisas que temos 

– que nos leva a prática do domínio pessoal. E assim, esta reflexão individual sobre nossos 

desejos, nos acompanhará para toda a vida. Portanto, a visão pessoal implica em um 

estado de espírito que busca a formular um conjunto coerente de resultados a serem 

alcançados alinhados com a realidade atual-externa. Em especial, implica também em um 

processo de escolha: 
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A disciplina do domínio pessoal nos convida a fazer escolhas. O que mais desejamos fazer e 
nos  tornar? E o que, de acordo com a nossa percepção, o mundo nos convida a fazer e a 
nos tornar? Escolher – optar pelos resultados e ações que você transformará em seu destino 
– é um ato de coragem (Senge et al, 2005, p. 50). 

 

Ao ter bases em escolhas conscientes, estaremos mais dispostos a correr riscos e 

avaliá-los com clareza, e ao mesmo tempo, conseguirmos mais determinação cada vez 

que nos aproximarmos de nossa visão escolhida e estabelecemos padrões mais altos, e 

ainda, a expandir a visão e nos desafiarmos ainda mais (Senge et al, 2005). 

Escolha difere de desejo. Para a maioria das pessoas, dizer “eu quero” compreende 

passividade. Dizer “eu escolho” compreende atividade.   

 

Para elas, querer é um estado de deficiência – queremos o que não temos. Escolher é um 
estado de suficiência – escolher ter o que realmente queremos. Para muitos de nós, quando 
olhamos para o passado, podemos ver que certas escolhas que fizemos tiveram papel 
fundamental no desenvolvimento de nossa vida. Da mesma forma, as escolhas que fizermos 
no futuro serão essenciais (Senge, 2006, p. 387).  

 

Em uma organização que aprende, há um paradoxo em relação à liderança, porque 

embora as responsabilidades de liderança sejam divididas por todos, elas são o resultado 

de uma escolha individual. Nessa forma de gestão, escolher é fundamental para que cada 

indivíduo possa exercer o comando de uma visão mais ampla, a ser compartilhada 

coletivamente.  Em uma perspectiva de futuro, enquanto avançamos pela vida, tanto a 

realidade atual quanto a visão pessoal irão mudar. Tudo será dependente das escolhas 

feitas e tudo será levado a novas oportunidades de escolha (Senge et al, 2005).    

Segundo Senge (2006), são raras as organizações que estimulam o crescimento do 

domínio pessoal em seu corpo de funcionários, ainda que no momento atual mostre-se tão 

necessário. As pesquisas revelam que, ao longo dos anos, as pessoas perdem o senso de 

compromisso e a motivação inicial com a qual ingressaram na empresa, por conseguinte, 

perdem o interesse em questionar suas metas de crescimento, o que implica em perder o 

interesse sobre o desenvolvimento e a produtividade organizacional. E esse cultivo é 

importante, porque, culturalmente, esquecemo-nos de projetar nossos avanços  para o 

futuro desejado. Dizem assim, que a maioria dos ocidentais, diferente dos orientais, quando 

mudam o foco em relação ao que desejam na vida para o que querem se livrar dela. 
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Quando perguntamos à maioria o que querem da vida, eles primeiro falam de coisas das 
quais gostariam de se livrar. “Gostaria que a minha sogra se mudasse lá de casa” ou “gostaria 
de me ver livre das minhas dores nas costas. A disciplina do domínio pessoal, por outro lado, 
começa esclarecendo as coisas que são importantes para nós, levando-nos a viver a serviço 
de nossas mais altas aspirações (Senge, 2006, p. 41, grifos no original). 

 

Assim, reduzem sua visão ao concentrarem-se mais nos meios que nos resultados. 

Focam nas metas e objetivos, mas isso não é visão em relação ao domínio pessoal. 

Tornam-se ladainhas de “visões negativas”. Portanto, “A habilidade de focar nos desejos 

intrínsecos mais intensos, não apenas em metas secundárias, é uma das bases do 

domínio pessoal” (Senge, 2006, p. 175, grifos no original). 

Essas mudanças nas formas de pensar das pessoas, ainda que de natureza 

espiritual, podem ser altamente significativas para que se processem profundas mudanças 

nas organizações. Aprender a expandir a capacidade de criar o futuro organizacional pode 

ser mesmo até mais valioso do que os clássicos ativos da Era Industrial – recursos naturais 

e mão de obra barata, enfoque que vale também para a reflexão de muitas empresas 

brasileiras.  

 

No extremo, países como Cingapura não tinham nenhum dos “recursos” que tradicionalmente 
determinaram o sucesso econômico da era industrial. O que eles tinham, nas palavras de um 
dos ministros de Cingapura “era apenas a si mesmos”. Quando um país encara o fato de que 
“nós só temos a nós mesmos”, ele percebe que a única maneira de desenvolver vantagem 
competitiva é através do comprometimento e da inteligência de suas pessoas (Senge, 2006, 
p. 41, grifos no original). 

 

O próprio Henry Ford, ainda que adepto dos paradigmas da Era Industrial, 

implementados em sua “produção em série” na indústria automobilística, não excluía as 

questões relacionadas às virtudes do  espírito como forças poderosas ao sucesso dos 

resultados: 

 

Somos impacientes quanto aos resultados. O que precisamos... é do reforço da alma 
proporcionado pelo poder invisível esperando para ser usado... Sei que existem reservatórios 
de força espiritual, dos quais nós, descuidadamente nos afastamos... Acredito que um dia 
seremos capazes de conhecer bem essa fonte de poder e o domínio do  espírito para 
criarmos alguma coisa nós mesmos. Acredito firmemente que a humanidade já foi mais sábia 
quanto aos assuntos espirituais  do  que somos  atualmente. Enquanto nós apenas 
acreditamos, eles sabiam (Ford, 1926 apud Senge, 2006, p. 168). 
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Em nível empresarial, cultivar a disciplina do domínio pessoal, significa entre outros, 

que a organização está inteiramente comprometida com o desenvolvimento mais pleno das 

pessoas, em uma busca de integração entre o bem estar pessoal do funcionário e o 

sucesso financeiro. Ainda assim, muitas empresas resistem a cultivar o domínio pessoal 

pela imprecisão de sua avaliação em relação aos resultados financeiros, porque: 

 

Ele é “abstrato”, e baseia-se, em parte, em conceitos não quantificáveis, como a intuição e a 
visão pessoal. Ninguém vai sequer ser capaz de medir com precisão de três casas decimais 
até que ponto o domínio pessoal contribui para a produtividade e para os resultados 
financeiros. Em uma cultura materialista como a nossa, é difícil até discutir algumas premissas 
do  domínio pessoal (Senge, 2006, p.173). 

 

Outro motivo de resistência ao desenvolvimento do domínio pessoal, refere-se à 

ameaça de perda da ordem gerencial estabelecida, devido ao medo de empoderamento 

das pessoas em relação às equipes gestoras. Este receio só é producente, caso as 

equipes gerenciais sejam “ilhas” dentro da organização no sentido de não compartilharem 

suas visões pessoais sobre a realidade dentre todos os que a compõe.  

O princípio central do domínio pessoal é o princípio da “tensão criativa”, que busca 

integrar os vários fatores contidos entre realidade e foco. Refere-se à força que nos 

impulsiona no momento em que uma visão formulada contradiz a realidade atual.  

 

A justaposição da visão (o que queremos) e uma imagem nítida da realidade atual (onde 
estamos com relação ao que queremos) geram o que chamamos de “tensão criativa”: uma 
força que tenta unir os dois, causada pela tendência natural de tensão para se buscar uma 
solução. A essência do domínio pessoal é aprender a gerar e sustentar a tensão criativa em 
nossas vidas (Senge, 2006, p. 169).  

 

Senge et al (2005) explica a tensão criativa imaginando um elástico esticado entre a 

sua visão criada e a realidade atual – a força atuante entre aquilo que queremos e aquilo 

que temos, como um sistema que forçará à resolução do problema. A tensão fica mais forte 

entre elas, na medida em que a visão é refinada e a realidade atual é vista com mais 

clareza. “Se você conseguir manter a sua visão elevada e a tensão em ordem, mesmo 

quando a disparidade entre a sua visão e a realidade atual parecer ameaçadora ou 

desanimadora, a realidade atual se aproximará de sua visão” (Senge et al, 2005, p. 47). 

Assim, a tensão pode ser solucionada de duas formas: “empurrar a realidade até a visão 
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ou puxar a visão até a realidade. Qual ocorrerá depende de nos mantermos fiéis a visão” 

(Senge, 2006, p.178).  

Ainda que o termo “tensão criativa” lembre algo relacionado à tensão emocional, 

seu enfoque é diferente por não se relacionar diretamente à ansiedade ou estresse. 

Processo criativo não significa estado permanentemente de ansiedade. Mas a tensão 

criativa, muitas vezes, pode nos levar a emoções negativas, como: tristeza, preocupação, 

desesperança... É importante não confundi-las como fatores da tensão criativa em si.  

O espaço existente entre uma visão e a realidade, ao nos deixar desesperançosos, 

é também uma fonte de energia para avançar em direção à visão. Porém, se não 

conseguirmos distinguir os dois tipos de tensão, haverá uma predisposição à redução da 

visão. Caso o desânimo com a visão, face às dificuldades apresentadas em algum 

momento, mostrar a necessidade de diminuir o peso, poderemos reduzi-la.  

E assim, “Existe um remédio imediato: reduzir a visão! Bem não era tão importante 

assim fazer em 75 tacadas. Estou muito bem me mantendo nas 80” (Senge, 2006, p. 178). 

Sentimos o conforto de nos livrarmos temporariamente dos sentimentos provenientes da 

tensão emocional que nos incomodavam. Reduzir a visão, não é o fim da história, mas há 

uma tendência insidiosa, à qual devemos. Porém, se não conseguirmos distinguir os dois 

tipos de tensão, haverá uma predisposição à redução da visão  inicial, que muitas vezes, 

se processa de forma gradual e silenciosa.  

Sempre surgirão novas pressões que tendem a afastar a realidade da nova visão, 

que ao estar já  reduzida, levará a outras pressões pela redução da visão. Assim,  

 

Instala-se a dinâmica clássica de transferência da responsabilidade, uma sutil espiral que 
reforça o fracasso na concretização das metas, a frustração, a visão reduzida, o alivio 
temporário e a pressão para reduzir ainda mais a visão. Aos poucos, a “responsabilidade” 
transfere-se cada vez mais, para a redução da visão (Senge, 2006, p. 180). 

 

Por isso, haverá sempre a necessidade de colocar na balança pessoal os dois 

movimentos subjacentes ao domínio pessoal. O primeiro é o permanente esclarecimento 

do que é realmente importante para nós, para que não fiquemos perdidos com tantos 

outros problemas encontrados no caminho. O segundo é  aprender continuamente a ver 

claramente a realidade a nossa volta.  
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Com esses dois fatores sempre à vista, podemos entender também uma das 

características de pessoas com alto nível de domínio pessoal – um senso de propósito 

especial que está por trás de suas visões e metas.  

 

Para elas, uma visão é um chamado, não apenas uma boa ideia. Elas veem a “realidade 
atual” como uma aliada, não como uma inimiga. Elas aprenderam a perceber e trabalhar com 
as forças da mudança, em vez de resistir a elas. São profundamente curiosas, continuamente 
comprometidas a ver a realidade de forma cada vez mais precisa. Sentem-se conectadas aos 
outros à vida em si. No entanto, não sacrificam sua singularidade. Acreditam ser parte de um 
processo criativo maior, o qual pode ser influenciado mas não  pode ser controlado 
unilateralmente (Senge, 2006, p. 170, grifos no original). 

 

Segundo Senge (2006), a verdadeira visão deve compreender a ideia de propósito, 

que é entendida como a razão de viver de uma pessoa, e ainda, de que a felicidade pode 

estar relacionada com a coerência de nossos propósitos. 

Em determinadas empresas, esta relação é compreendida como “interesse 

genuíno”, fator que abastece as pessoas de energia e entusiasmo, que as leva a 

perseverar mesmo a frente de frustrações e limitações. Ele explica também que visão é 

diferente de propósito: 

 

Propósito é semelhante a um direcionamento geral. Visão é um destino específico, uma 
imagem de um futuro desejado. O propósito é abstrato. A visão é concreta. O propósito é 
“aumentar a capacidade humana de explorar os céus”. Visão é “a chegada do homem à lua 
até o final da década de 60”. (...) Podemos afirmar que nada acontece até que exista visão. 
Mas é verdade também que uma visão sem senso de propósito subjacente, sem chamado, é 
apenas uma boa ideia – tudo sendo “som e fúria que nada significa” (Senge, 2006, p. 176, 
grifos no original). 

 

Explica ainda que visão seja diferente de competição, porque, esta ao ser 

encerrada, quer seja ou não alcançada a visão, é o senso de propósito quer nos impulsiona 

a definir uma nova visão. E reitera: “Novamente, é por isso que o domínio pessoal deve ser 

uma disciplina. É um processo pelo qual enfocamos e re-enfocamos continuamente o que 

realmente queremos, aquilo que é nossa verdadeira visão (Senge, 2006, p.177, grifos no 

original). 

Senge (2006), com bases em O’Brien da empresa Hanover Insurance, situa  que  

buscar o desenvolvimento emocional das pessoas com maior intensidade, resulta em 
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elevar o grau de alavancagem na concretização de todo seu potencial, por conseguinte, 

fundamental para a concretização de metas empresariais, ou seja, não há exclusão mútua 

entre as virtudes da vida e o sucesso econômico, porque  enriquecem-se mutuamente. 

Esse é um dos motivos pelo qual O’Brien  apoia o  domínio pessoal como um dos 

principais fatores de crescimento organizacional. Mostra ainda, que este enfoque é muito 

diferente do tradicional apoio relacionado ao foco centrado no desenvolvimento das 

pessoas apenas instrumentalmente, para promover a eficácia da organização. 

Por fim, ter sempre em mente que as dinâmicas de tensão emocional levam sempre 

ao acomodamento, iludindo-nos à mediocridade de um “melhor” caminho a seguir, em 

direção à erosão de nossas metas. Assim, a visão criativa ao ser cada vez mais focada, 

favorece o afastamento da redução da visão e torna-se uma luz viva a iluminar nossas 

forças. 

 

A realidade atual torna-se uma aliada, não mais uma inimiga. Ter uma perspectiva precisa e 
mais criativa da realidade atual é tão importante quanto ter uma visão nítida. Infelizmente, a 
maioria de todos nós tem o hábito de impor tendenciosidades às nossas percepções da 
realidade atual (Senge, 2006, p. 182, grifos no original). 

 

Essas tendenciosidades auto impostas que nos leva a crer mais em nossos 

arraigados conceitos pessoais do que nas nossas observações sobre a realidade, faz parte 

da disciplina Modelos Mentais, descrita a seguir. Essa disciplina deve ter compromisso com 

a verdade, assim como a visão pessoal busca ser fiel a sua própria visão.  

Senge (2006) refere-se ainda sobre a relação existente entre o domínio pessoal e o 

subconsciente. Isto se deve a valorização das capacidades mentais para o 

desenvolvimento organizacional, face à complexidade dos problemas atuais e a dificuldade 

de resolvê-los acionando apenas a mente consciente. Portanto, uma necessidade de 

estabelecer uma comunicação mais integrada entre as duas dimensões mentais. 

Senge (2006) reporta-se a Kazuo Inamori, da empresa Kyocera, que mostra o 

quanto o subconsciente é relevante para a administração e para a organização, por tratar-

se de uma capacidade dez vezes maior ao ser acionada na solução de problemas 

complexos.  
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Nossa fantástica mente subconsciente está profundamente relacionada a aspectos 

do dia a dia, que nem percebemos, portanto, nada de tão extraordinário, nem de 

“sobrenatural”. 

Se fossemos explicar, por exemplo, como conseguimos levar a mão sobre a 

cabeça, pareceria algo muito simples, porém, em nível neurofisiológico, é uma tarefa 

altamente complexa “envolvendo centenas de milhares de mensagens neurais, sob a 

forma de sinais transmitidos do cérebro para o braço e de volta para o cérebro” (Senge, 

2006, p.190). Porém, não temos consciência da coordenação do funcionamento de toda 

essa complexidade, realizada de modo tão confiável.  

Essas atividades mentais revelam como o ser humano é capaz de dominar tarefas 

complexas. Há por trás de todo esse processo, “o inconsciente” ou “mente automática”, 

que sem ele seria impossível realizar determinadas tarefas complexas ao ‘lançar mão’ 

apenas de nossa mente racional, e mais, muito importante para um crescente aprendizado, 

como acontece com o desenvolvimento de um bebê ou como quando aprendemos a dirigir 

um carro, em que devemos monitorar tantas variáveis ao mesmo tempo, e posteriormente, 

ao dominá-las, tudo se torna “automático”.  É uma aprendizagem pelo “treinamento” do 

subconsciente. 

 

Uma vez aprendidas, elas se tornam tão naturais, tão “subconscientes” que nós nem notamos 
quando as estamos executando. Mas a maior parte de nós nunca deu atenção ao 
pensamento de como nós dominamos essas habilidades e como podemos continuar a 
desenvolver “comunicações” entre nossa consciência normal e o subconsciente cada vez 
mais profundas (Senge, 2006, p.191, grifos no original). 

 

Como já vimos, o domínio pessoal, em relação a uma meta, busca concentrar o 

foco no resultado desejado, no que realmente queremos e não no processo ou meios de 

como consegui-la, implicando ainda em afastar os pressupostos obstáculos a serem 

superados.  

Nesse sentido, o domínio pessoal aponta a importância de trabalhar com a mente 

subconsciente de forma mais produtiva, a ser cultivada por meio da prática regular da 

meditação. Isto se justifica pela alta atividade de nosso estado mental normal levar o 

subconsciente a pensamentos e sentimentos contraditórios, que precisa estar tranquilo 

para facilitar o estabelecimento do foco ao referido resultado desejado, ou seja, “em um 
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estado mental mais calmo, quando nos concentramos em algo particularmente importante, 

algum aspecto da visão, o subconsciente fica totalmente focalizado” (Senge, 2006, p.191). 

A receptividade do subconsciente, além do foco nos resultados, depende ainda da clareza 

do foco. Essa clareza pode ser conseguida auto exercitando questionamentos sobre os 

resultados a serem alcançados e o objetivo que realmente deseja. Mas antes imagine que 

a meta já foi totalmente realizada. Por  exemplo, para entender os desejos mais profundos 

subjacentes à meta, poderá perguntar-se: “Se eu realmente tivesse conseguido isso, quais 

seriam as consequências?” (Senge, 2006, p. 192).  

Também, é fundamental a importância de fazer escolhas claras.  

 

Só depois de escolher é que a capacidade do subconsciente entra em ação. De fato, fazer 
escolhas e concentrar-se nos resultados que são realmente importantes para nós pode ser 
um dos usos de maior alavancagem de nossa consciência normal (Senge, 2006, p.192). 

 

Senge (2006) refere-se ainda a pesquisas sobre as crenças que são 

alimentadas pelas pessoas, contrárias ao seu domínio pessoal. Cita Robert Fritz 

(1989) que desenvolveu pesquisas com milhares de pessoas. Este estudioso, 

concluiu que todos nós temos “uma crença dominante de que não conseguiremos 

realizar nossos desejos” (Fritz, 1989 apud Senge, 2006, p. 183), fato que se deve à 

formação de limitações reforçadas na infância, quando os adultos nos advertem 

frequentemente sobre coisas que não podemos ter ou fazer, e assim, adquirimos a 

crença de que não somos capazes de ter o que queremos. 

Fritz (1989) diz também que a maioria das pessoas possui duas crenças 

contraditórias que restringem a capacidade de criar o que desejam: ser incapaz de 

trazer algo da maior importância para sua vida, e a outra, vem do sentimento de 

demérito, que as leva a crer no não merecimento em ter o que realmente almejam.  

Assim, ficamos situados entre duas forças – enquanto uma nos puxa em 

direção às nossas metas, como ocorre com a tensão criativa, outra força oposta nos 

puxa sob o efeito de uma das crenças contraditórias (não posso/não mereço). Fritz 

(1989) chama a este sistema formado de forças e crenças de “conflito estrutural”, 

“porque se trata de uma estrutura de forças conflitantes, que nos puxam em direção 
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ao que queremos, e ao mesmo tempo, nos afastam daquilo que queremos” (Fritz, 

1989 apud Senge, 2006, p. 184).   

Mas podemos fazer a alavancagem para se lidar com o conflito estrutural, 

alterando as crenças subjacentes, ainda que lentamente, pois ele é o resultado de 

profundas crenças em nossa vida, em especial a impotência e o demérito. À medida 

que adquirimos novas experiências as crenças mudam e, ao mesmo tempo, o 

domínio pessoal se desenvolve. Porém, se as crenças que nos tiram o poder, 

impedem o desenvolvimento do domínio pessoal e “as crenças só serão alteradas 

quando experimentarmos o domínio pessoal, como poderemos começar a modificar 

as estruturas mais profundas em nossas vidas?” (Senge, 2006, p. 186).   

Não há fórmulas, técnicas ou algo tangível a serem aplicadas para resolver o 

problema do conflito estrutural, porém, ele é sensível a várias estratégias bem 

simples, tais como: dizer a verdade. Isso não quer dizer buscar a “Verdade” ou a 

palavra final. Ao contrário, refere-se a uma disposição incansável para a descoberta 

das formas que nos limitam de ver a realidade, a ampliar nossa consciência para 

compreender as estruturas subjacentes aos acontecimentos atuais. 

 

Assim, a primeira tarefa crítica para se lidar com os conflitos estruturais é reconhecê-
los, bem como o comportamento resultante, quando estão em operação. Pode ser 
muito difícil reconhecer essas estratégias enquanto estamos praticando-as, 
especialmente devido a tensões e pressões que frequentemente as acompanham. É 
útil desenvolver sinais internos de advertência, como por exemplo quando nos vemos 
culpando uma coisa ou  uma pessoa pelos nossos problemas: “Estou desistindo 
porque ninguém me valoriza (Senge, 2006, p. 187). 

 

O compromisso com a verdade, ao reconhecer os conflitos, destrava as 

estruturas em ação. Umas são modificadas prontamente, e outras, mais devagar. E 

o melhor de tudo, a realidade ao ser vista pelo que realmente ela é, aciona a tensão 

criativa, que ao incluir a verdade em seu contexto, torna-se uma força generativa, 

juntamente com a visão, e assim, “O poder da verdade, ver a realidade cada vez 

mais como ela é, limpar as lentes da percepção, acordar das distorções  da 

realidade impostas por nós mesmos” (Senge, 2006, p. 188), pode nos levar à 

profundas mudanças dentro de nós  e  das organizações.  
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Isso implica em outro ângulo importante a ser observado em relação ao 

subconsciente. Assim como a verdade é considerada uma estratégia para a superação do 

conflito estrutural, conforme já visto, o compromisso com a verdade é também muito 

importante para desenvolver a comunicação subconsciente. Ao omitir a verdade sobre a 

realidade atual, é gerado um índice de estresse interno que ocasiona efeitos fisiológicos 

capazes de serem mensurados, tais como: a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos 

e a respiração. Esses efeitos, de caráter mensurável, são as bases do funcionamento dos 

detectores de mentira por serem sensíveis ao nível de estresse das pessoas. 

 

Assim, mentir sobre a realidade atual não só impede o subconsciente de ter informações 
precisas sobre onde nos encontramos com relação a nossa visão, mas também cria 
informações que distraem nosso subconsciente, da mesma forma como nossos “bate papos” 
sobre os motivos pelos quais não conseguimos concretizar nossa visão são distrativos. 
(Senge, 2006, p.193, grifos no original). 

 

Os especialistas reportam-se também às técnicas para o trabalho com o 

subconsciente, referentes à utilização de imagens e da visualização. 

 

Por exemplo, os nadadores de classe mundial descobriram que, imaginando que as mãos 
têm o dobro do tamanho normal e os pés possuem uma pele entre os dedos, eles realmente 
nadam mais rápido. O “ensaio mental” de efeitos complexos tornou-se um treinamento 
psicológico de rotina para diversos artistas profissionais (Senge, 2006, p.193, grifos no 
original). 

 

Porém, advertem para que as técnicas não se tornem meramente mecânicas, com 

o objetivo de apenas ser mais produtivo, sem a plena consciência de suas reais 

aspirações. Assim, reiteram que o mais eficaz, é voltar-se ao que é mais importante para si 

próprio, e ainda, que o fundamental é o verdadeiro foco no resultado desejado, com um 

sentimento profundo na meta que se deseja.  

Senge (2006) situa também um fator importante do pensamento sistêmico, que 

atualmente passa a integrar às ações gerenciais, devido as pesquisas mostrarem que os 

problemas complexos para serem mais facilmente resolvidos buscam a integração entre a 

razão e a intuição, e que inclusive, há cursos superiores de administração que incentivam 

este enfoque.  
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É um grande avanço para a administração organizacional, ir além do paradigma 

cartesiano, além da compreensão do pensamento linear com foco centrado numa lógica de 

causa e feito próximos no tempo e no espaço. Senge (2006) mostra também que gerentes 

experientes ao irem intuitivamente além das soluções óbvias de causa-efeito, conseguem 

melhores resultados, que muitas vezes, causa mais prejuízos que benefícios, ainda que 

não consigam dar uma explicação da ‘superpercepção’ do fato.  

Essa sinergia entre razão e intuição, que envolve o pensamento sistêmico nas 

organizações que aprendem, acompanhou os grandes pensadores em propostas de 

soluções que estavam fora de seu alcance: 

Einstein disse: “jamais descobri coisa alguma com minha mente racional”. Certa vez ele 
descreveu como descobriu o princípio da relatividade imaginando-se viajando em um feixe de 
luz. Assim, ele transformou brilhantes intuições em proposições sucintas e que puderam ser 
testadas racionalmente (Senge, 2006, p.196, grifos no original). 

1.2.2.3. MODELOS MENTAIS 

A disciplina dos modelos mentais torna-se relevante para a Organização que 

Aprende porque busca revelar e aperfeiçoar as imagens internas cristalizadas feitas 

pelas pessoas sobre o funcionamento do mundo. Essas imagens, ao entrarem em 

conflito com as intenções pessoais, podem interferir nas ações a serem realizadas 

dentro da organização ou mesmo no bloqueio de novos insights que muitas vezes 

não conseguem ser traduzidos em prática. “Por isso, a disciplina dos modelos 

mentais – trazer à tona, testar e aperfeiçoar nossas imagens internas sobre o 

funcionamento do mundo – promete ser uma importante revolução para a criação 

das organizações que aprendem” (Senge, 2006, p. 201). 

Senge (2006), com bases na “Ciência da Ação”10 , situa que os modelos 

mentais determinam não só a nossa visão de mundo como são também 

correspondentes às nossas formas de agir, revelando que, muitas vezes, as novas 

                                                           
10Chris Argyris e Donald Schon, do MIT, os criadores da Ciência da Ação, desenvolveram  muitos  
estudos sobre os modelos mentais, esclarecendo a  importância de sua influência sobre  as 
habilidades de aprendizagem organizacional. Essa teoria “Está voltada para incrementar a eficácia 
profissional por meio do mapeamento do comportamento humano dentro das organizações, com 
vistas a eliminação das rotinas defensivas que inibem tanto a eficácia quanto a  aprendizagem 
organizacional” (Leite & Leite, 2007, p. 2). 
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teorias aprendidas não conseguem ser colocadas em prática pelo bloqueio de 

nossos pressupostos arraigados.  

Neste sentido, Senge (2006) levanta e responde uma questão pertinente:  

 

Porque os modelos mentais afetam tão fortemente o que fazemos?” Em parte porque 
afetam o que vemos. Duas pessoas com modelos mentais diferentes podem observar 
o mesmo evento e descrevê-lo de forma diferente, pois veem detalhes diferentes.(...) 
Como dizem os psicólogos, nós observamos seletivamente (Senge, 2006, p. 202, 
grifos no original). 

 

Isso mostra que os modelos mentais são ativos e moldam as nossas formas 

de percepção e de ação, e, às vezes, são os responsáveis pelo desempenho de um 

papel indesejado. As formas de agir podem partir de generalizações simples, tais 

como: quando alguém tem no seu repertório de modelos mentais a crença de que 

“não se pode confiar  nas pessoas”. De acordo com essa raiz interna, ele agirá sob o 

pensamento de que as pessoas não são dignas de confiança. As ações também 

podem ser oriundas de modelos mentais que envolvem questões complexas e que 

levam uma pessoa a atitudes incoerentes, ainda que as entendam intelectualmente. 

Portanto, os modelos mentais, ao moldarem nossa forma de agir, devem ser 

estudados nas organizações que aprendem porque influenciam no seu 

desenvolvimento e pela implicação na visão de mundo dos negócios (Senge, 2006).  

Neste sentido, Senge (2006) situa que por várias décadas, as Três Grandes 

de Detroit (Chrysler, Ford e General Motors) acreditaram que a compra de um 

automóvel era mais determinada pelo modelo do que pela qualidade ou 

confiabilidade. As pesquisas confirmaram esses pressupostos junto aos 

consumidores americanos. Contudo, essas preferências foram gradualmente 

modificadas,  

 

à medida que os fabricantes de automóveis alemães e japoneses educaram os 
consumidores norte-americanos sobre os benefícios da qualidade e do estilo – e 
aumentaram de praticamente zero para 38% sua participação no mercado norte-
americano de automóveis em 1986.(Senge, 2006, p.202). 
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Senge (2006) refere-se também ao consultor de empresas Ian Mitroff (1988), 

que situa um conjunto de pressupostos adotados pela General Motors (GM), 

considerando que provavelmente, partiram dos modelos mentais de seus diretores, 

naquela época. Limitei apenas dois que pareceram sintetizar as concepções 

descritas para esta temática em questão, ainda que formuladas há mais de 30 anos: 

“Os carros são essencialmente símbolos de status. O modelo, portanto, é mais 

importante do que a qualidade” e “O mercado de automóveis norte-americano é 

isolado do resto do mundo” (Senge, 2006, p. 203).  

Mitroff (1988) considerou que a GM e as demais de Detroit tiveram suas 

premissas como uma fórmula mágica de sucesso para um período determinado. E 

assim, não alteraram seus modelos mentais. As mudanças do mundo real ao não 

serem consideradas pelos fabricantes de automóveis, aumentaram a defasagem 

entre os modelos mentais e a realidade – um desajuste que provoca ações 

gerenciais inadequadas, a revelar necessidade de repensar novos cenários em sua 

visão de mundo.  

Esse fato de Detroit mostra que felizmente os modelos mentais podem ser 

trabalhados, mesmo em nível coletivo com interferências “fora do sistema”, como o 

ocorrido com os concorrentes estrangeiros. 

Outro exemplo notável mostra a influência dos modelos mentais em grandes 

organizações entre as décadas de 70 e 80. No início deste período, a Shell era 

considerada a empresa mais fraca das grandes sete empresas de petróleo do 

mundo, tornando-se ao final dos anos 80, a mais forte de todas. Nessa época, os 

desafios às empresas desse setor eram enormes face aos fatores, como: escassez 

de oferta, menor crescimento e instabilidade de preços do petróleo. 

Segundo Senge (2006), o sucesso da Shell deve-se a perfeita compreensão 

sobre a aprendizagem organizacional, ao dirigir um foco especial nos atuais modelos 

mentais de seus gerentes, incidindo especialmente naqueles cujas influências eram 

tão difundidas. Um dos fatores decisivos para esse sucesso seria trabalhar a 

percepção de muitos dos gerentes sobre a dificuldade de enxergar uma nova 

realidade e de sentirem-se aprisionados a premissas obsoletas. Posteriormente, 

seus pressupostos puderam ser compartilhados e reciprocamente influenciados. 

Eles se tornaram não só conscientes a respeito das mudanças como também 
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mudaram sua forma de pensar sobre essas mudanças. Afastaram-se da linearidade 

do mundo dos eventos e passaram a enxergar os padrões de mudança. Em uma 

perspectiva de longo prazo e com bases do pensamento sistêmico, estabeleceram 

políticas que foram implementadas ao longo da década. Assim, 

 

A Shell havia descoberto o poder de administrar os modelos mentais. O resultado 
final dos esforços da Shell foi simplesmente espetacular. Em 1970, a Shelll fora 
considerada a mais fraca das sete grandes empresas de petróleo. A Forbes chamou 
a empresa de a “Irmã feia” das “Sete Irmãs. Em 1979, talvez fosse a mais forte 
(Senge, 2006, p. 207). 

 

Colocar em prática novas ideias sobre novos mercados, na maioria das vezes, gera 

insegurança ou encontra conflito entre os modelos mentais dos participantes de uma 

organização, geralmente dominados pelo “pensamento linear”.  

O pensamento sistêmico é igualmente importante para abordar os modelos mentais. 
A pesquisa contemporânea mostra que a maioria de nossos modelos é 
sistematicamente incorreta. Não inclui relacionamentos críticos de feedback, julga 
incorretamente as defasagens e, frequentemente, focaliza variáveis que são visíveis 
ou salientes, e não necessariamente variáveis de alta alavancagem (Senge, 2006, p. 
231). 

 

Os planejadores da Shell, ao reconhecerem a importância da articulação de 

modelos mentais, desenvolveram formas de superar essas dificuldades de articulação, 

destacando-se, entre elas, duas ferramentas. Os “cenários”, foi uma das primeiras a serem 

adaptadas para obrigar os gerentes a enxergar um espectro de futuros caminhos 

alternativos a serem administrados com bases na realidade e elementos incertos (Senge, 

2006). Ou seja, 

 

Em vez de se preparar para o futuro presumindo que ele será semelhante ao presente, o tipo 
de planejamento  de cenário desenvolvido na Shell foi criado  com base na pressuposição de 
que  o  ambiente de negócios vai mudar. Em vez de tentar afastar a incerteza, o desafio é 
aceitá-la e tentar entende-la. A meta não é necessariamente “fazer certo”, mas evidenciar as 
forças primordiais que movem o sistema, seus inter-relacionamentos e as incertezas críticas. 
(Steven 2003, p. 166). 

 

 A segunda pertence também à categoria de ferramentas de “sistemas não 

tangíveis”, por envolver variáveis importantes e não quantificáveis. Refere-se a uma 
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ferramenta para o “mapeamento” de modelos mentais, a incluir o pensamento sistêmico e 

as simulações por meio de sistemas computacionais – os “micromundos”11– considerada a 

tecnologia da organização que aprende.  

Neste sentido, para implementar novas práticas gerenciais, a tecnologia digital, por 

meio dos micromundos, pode ajudar a encarar dificuldades resultantes da problemática da 

visão linear. É considerada uma ferramenta que permite simulações de situações 

empresariais difíceis de serem testadas no real, possibilitando, por exemplo, que os grupos 

testem seus modelos mentais, reflitam sobre suas consequências e sejam incentivados a 

aperfeiçoá-los. Assim, ao perceber a complexidade da dinâmica empresarial para o 

estabelecimento de novas estratégias ou planejar uma mudança organizacional 

significativa, esta tecnologia os ajuda a “profetizar” e a aprender:  

 

São espaços tanto para conceber visões quanto para experimentar uma ampla gama de 
estratégias e políticas para alcançar essas visões. Gradualmente, estão se tornando um novo 
tipo de “campo de treino” para as equipes gerenciais, lugar onde as equipes aprenderão como 
aprender juntas enquanto se engajam em suas questões de negócio mais importantes” 
(Senge, 2006, p. 343, grifos no original). 

 

Os micromundos permitem um contato com o pensamento sistêmico, extrapolando 

a visão linear e partir para a visualização de novos cenários. Permitem testar virtudes e 

vícios empresariais. Podem assim fazer prognósticos para o crescimento futuro, 

“estabelecendo” parâmetros e metas, uma vez que lidam com dados reais da dinâmica de 

um sistema e não com uma projeção de dados históricos. É uma ferramenta para 

expressar o conjunto de premissas a respeito de questões importantes da empresa 

(Senge, 2006).  

Contudo, torna-se importante levantar questões a respeito da compreensão 

dos espaços digitais como o micromundos. Ao possibilitar simulações à equipes 

gerenciais, os micromundos mostram-se capazes de acelerar a aprendizagem 

organizacional, a favorecer, dentre outros, o desembaraço de interações complexas  

em situações reais, enfim, poder simular ações em lugares onde as equipes 

                                                           
11  O termo “micromundos” foi impresso por Seymour Papert do MIT, educador e cientista da 
linguagem computacional, destacando-se a linguagem de programação “Logo”, projetada para a 
autoconstrução do  conhecimento  pela criança (Senge, 2006 & Moita, 2000). 
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encontram-se distantes do centro gestor,  e assim,  observar se poderá haver  

aprendizagem conjunta nas ações de gestão: 

 

Nos micromundos, os gerentes podem aprender sobre as consequências de ações 
que ocorrem em partes do sistema distantes de onde as ações foram feitas. Será que 
isso os ajudará a reconhecer tais consequências na vida real  e fazer “a escolha 
sistêmica? (Senge, 2006, p. 363). 

 

 Esses microcosmos de ambientes organizacionais, simulados de forma 

digital, oferecem também um suporte potencialmente novo que favoreça esclarecer 

as implicações de estratégias adotadas, de entender as ações alternativas dos 

gerentes, enfim, a ter um espectro das ações desenvolvidas, a aprimorar o 

pensamento  sistêmico e a aprendizagem em equipe  e que mostrem  caminhos à 

tomada de decisões futuras, ajudando-os a enfrentar  a realidade presente com 

vistas no futuro. 

 

O desenvolvimento de micromundos envolve pesquisas que visam compreender as 
estruturas sistêmicas subjacentes a questões específicas da empresa e, em seguida, 
o desenvolvimento de um  processo de aprendizagem para os gerentes  que  
trabalham e vivem essas questões no dia a dia (Senge, 2006, p. 326). 

 

Ainda que se mostrem como ferramentas poderosas capazes de antecipar os 

fenômenos organizacionais que ocorrem longe dos gestores, a propiciar o 

desembaraço de interações complexas, reflexões a respeito de seu uso são 

importantes. Para que uma tecnologia possa ser considerada uma ferramenta para a 

mudança, como no caso dos micromundos, é necessário que as equipes empresariais 

partam para a análise e reflexão desses resultados, que os tomarão por base para o 

debate de questões críticas, trazendo à tona os pressupostos implícitos e reconsiderando 

as questões importantes. Assim, está a postos uma ferramenta de aprendizagem para 

descobertas da realidade presente e projeções da realidade futura, com olhos mais 

abertos, indo além de uma previsão.  

Por fim, a aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento dos modelos 

mentais em uma organização que aprende, pelo fenômeno de ser autoconstruída. Só 

ocorre quando vier de dentro de nós mesmos e não absorvida supostamente de 
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alguma fonte ou de alguém que nos “passou” seu conhecimento, pelo fato de que o 

conhecimento é construído internamente por meio de ações reflexivas e vivências.  

Embora a aprendizagem pareça um produto, ela é um processo. Quando a 

teoria nova é apenas repassada, podemos até recitá-la sem conceber a relação 

teoria-prática, por conseguinte, sem alterar nossos modelos mentais e nossas ações 

com a realidade. Enquanto não identificarmos a incoerência entre o que dizemos e o 

como agimos, não ocorrerá aprendizagem. Com bases em Argyris, Senge (2006) 

situa que temos duas teorias diferentes de ação sobre nosso comportamento efetivo: 

 

É por isso que identificar a defasagem entre teorias esposadas (o que dizemos) e as 
“teorias em uso” (as teorias subjacentes às nossas ações) é vital. Do contrário, 
podemos acreditar que “aprendemos” algo simplesmente porque começamos a usar 
a nova linguagem e os novos conceitos, embora nosso comportamento se mantenha 
totalmente inalterado (Senge, 2006, p. 229). 

 

E assim, em grande parte, não temos consciência da discrepância entre as 

duas. A tensão entre a realidade e a nossa visão de futuro pode ficar comprometida 

e, na maioria das vezes, não conseguimos superá-la sozinhos. As organizações, 

hoje, ao verem a aprendizagem como a principal vantagem competitiva de uma 

empresa, veem a importância de buscar formas para que suas equipes gerenciais 

superem as dificuldades de enxergar a defasagem entre as “teorias em uso” e o seu 

próprio comportamento, uma vez que só haverá aprendizagem após esse 

reconhecimento. Assim, “Se não tiverem habilidades em indagar sobre suas próprias 

formas de pensamento e as das outras pessoas, ficarão limitados na 

experimentação coletiva de novas formas de pensamento” (Senge, 2006, p. 230). 

Portanto, ao trabalhar com modelos mentais, torna-se necessário aprender 

compartilhar nossas imagens internas do mundo. Nesse sentido, os cientistas da 

“Ciência da Ação” situam o diálogo como fator fundamental às habilidades de 

aprendizagem. Para isso, torna-se necessário que o diálogo propicie uma interação 

verdadeira, num ambiente de genuína vulnerabilidade em que os participantes, 

passem a expor as limitações de seus próprios pensamentos bem como se devem 

mostrar passíveis as influências dos demais para que as habilidades de 

aprendizagem ocorram e amplie o sentimento de parceria. Esses estudiosos dizem 
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também que um dos indicadores de que uma equipe tem problemas, situa-se no 

levantamento de um número reduzido questões durante uma reunião. 

Quando o diálogo baseia-se apenas em argumentação, os resultados até 

certo ponto, são predeterminados. Alguém vencerá a discussão ou ambos manterão 

seu ponto de vista. Os dados são usados seletivamente para confirmar uma posição 

e o raciocínio é apenas parcial, suficiente para expô-los. E não haverá 

aprendizagem grupal (Senge, 2006). Outros enfoques do diálogo serão tratados na 

disciplina Aprendizagem em equipe. 

Donald Shon (1983) pesquisou também sobre o desenvolvimento da 

habilidade de reflexão em profissionais formados em áreas, como: arquitetura, 

administração e medicina. Concluiu que essas pessoas, ainda que formalmente 

tenham parado de estudar, tornaram-se profissionais extraordinários, ao 

continuarem a aprender ao longo da vida por meio da “reflexão em ação” – a 

capacidade de refletir sobre o pensamento durante a ação. Este princípio é muito 

utilizado atualmente no Brasil, em especial, na área de formação de professores 

para o uso das TIC na educação, um trabalho pioneiro desenvolvido por 

pesquisadores da PUC-São Paulo para as escolas públicas. 

Conforme será visto mais à frente na disciplina Aprendizagem em equipe, o 

foco sobre o diálogo, dirigido ao trabalho dos modelos mentais, é ainda ampliado 

sob outras variáveis. Ao focalizar o desenvolvimento das habilidades de reflexão 

sobre as ações, atinge também o coletivo, sem a preocupação de buscar 

congruências entre os modelos mentais, e assim, envolve todos em uma forma 

interativa mais sutil e intensa, inserindo-os, ao mesmo tempo, na aprendizagem e na 

mudança. Portanto, 

 

A aprendizagem que altera os modelos mentais é altamente desafiadora, 
desorientadora. Pode ser assustadora ao confrontarmos crenças e pressupostos 
consagrados. Não pode ser feita solitariamente. Só ocorre dentro de uma 
comunidade de aprendizes (Senge, 2006, p. 23). 



PARADIGMAS DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E GESTÃO 

 132 

1.2.2.4. VISÃO COMPARTILHADA 

A prática da visão compartilhada pode ser percebida ao longo da história, em 

que grandes organizações, sustentadas por longo período, mantiveram sua 

capacidade de compartilhar metas, valores e missões. Ao agir com bases em uma 

visão genuína, diferente da “declaração de missão” aceita por todos, as pessoas 

procuram aprender e dar tudo de si, não porque são obrigadas, mas por vontade 

própria. Esse comportamento coletivo com o compromisso de buscar um redesenho 

contínuo do futuro, traduz a visão individual em visão compartilhada – um espectro 

muito maior que a soma das visões individuais (Senge, 2006). Nesse sentido, 

 

A prática da visão compartilhada envolve as habilidades de descobrir “imagens de 
futuro” compartilhadas que estimulem o compromisso genuíno e o envolvimento, em 
lugar de mera aceitação. Ao dominar essa disciplina, os líderes aprendem como é 
contraproducente tentar  ditar uma visão, por melhores que sejam  as  suas intenções 
(Senge, 2006, p. 43). 

 

Os gerentes acostumados a dirigir com técnicas de controle e com bases na 

previsibilidade, precisam agora preparar-se para aprender a compartilhar suas ideias 

face à presença de variáveis atípicas nos sistemas organizacionais. “Na arena dos 

negócios a crescente incerteza, a turbulência econômica e politica e a crescente 

interdependência de mercados e empresas globais levaram a chamados por 

mudanças radicais” (Senge, 2006, p. 23). Essa complexidade os leva a enfrentar 

desafios extraordinários de mudanças para a competitividade e que independem de 

fórmulas a aplicar.  

Desenvolver habilidades individuais e coletivas que alimentem a visão 

pessoal e a construção de visões genuinamente compartilhadas, compatíveis a esse 

atual panorama que marca a estrutura competitiva, torna-se mais importante que os 

tradicionais ativos do sucesso econômico baseados em recursos naturais e mão de 

obra barata.  

 Torna-se necessário uma inovação básica nos modelos tradicionais de 

gestão, configurados como autoritários e hierárquicos, em que o significado do papel 

de um gerente de sucesso é ser decisivo, estar no controle e imprimir seu ponto de  

vista como verdadeiro. 
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Simplesmente não é mais possível encontrar soluções na alta gerência e fazer com 
que todos os outros sigam as ordens do “grande estrategista”. As organizações que 
realmente terão sucesso no futuro serão aquelas que descobrirem como cultivar nas 
pessoas o comprometimento e a capacidade de aprender em todos os níveis da 
organização (Senge, 2006, p. 37). 

 

A “visão” organizacional, hoje, não é unicamente do gerente, ainda que 

possam emanar do topo. As visões baseadas em hierarquias, não são sustentáveis. 

Podem ser importantes em situações de crise. Porém, ao terminar, as pessoas se 

separam e suas aspirações, em nível de conjunto, tornam-se fragmentadas e 

isoladas, sem conseguirem experimentar o verdadeiro potencial que há na criação 

de uma visão compartilhada. Uma energia vinda do desejo de se sentirem unidas 

sob uma identidade comum entre pessoas totalmente diferentes, capaz de criar 

grandes feitos e coragem para enfrentar desafios. 

 

A visão compartilhada não é uma ideia. (...) é uma  força no  coração das pessoas, é 
uma força de impressionante poder. Pode ser inspirada por uma ideia, mas quando  
evolui – quando é estimulante o suficiente para obter o apoio de mais de uma pessoa 
– deixa de ser uma abstração. Torna-se palpável. As pessoas começam a vê-la como 
se existisse. Poucas forças, se é que existe alguma, nas questões humanas, são tão 
poderosas quanto uma visão compartilhada (Senge, 2006, p. 233). 

 

Vale a pena, portanto desenvolver visões compartilhadas sobre o futuro de 

uma organização que seus atores desejam criar juntos, embasadas em princípios 

norteadores e objetivos que esperam alcançar ao longo do caminho. Porém, as 

pesquisas demonstram que o percurso é demorado, porque, 

 

Catalisar as aspirações das pessoas não é algo que aconteça por acidente. Exige 
tempo, dedicação e estratégia. Para sustentar esse processo criativo, as pessoas 
devem saber que têm liberdade real para dizerem o que querem em termos de 
propósito, significado e visão, sem limites, ônus e represálias (Senge et al, 2005, p. 
54). 

 

Enfrentar os desafios para desenvolver as visões compartilhadas em uma 

organização, implica criar metas e estratégias que as evidencie, porém, para a 

maioria os gerentes, é muito mais difícil ouvir que falar, posição necessária à 

coexistência de múltiplas visões e a sua sustentabilidade. 

Certamente não se trata unicamente de metas de visões compartilhadas 

extrínsecas, como aquelas exteriores a empresa para derrotar um concorrente. São 

transitórias e podem enfraquecer a organização a longo prazo. Ou seja, 
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Quando a visão é alcançada, pode se transformar em uma postura defensiva de 
“proteger o que temos para não perder o primeiro lugar”. Essas metas defensivas 
raramente estimulam a criatividade e o entusiasmo de criar algo novo (Senge, 2006, 
p. 233). 

 

Portanto, ir em busca de aperfeiçoar-se continuamente, é concentrar-se em 

metas e estratégias que fazem parte das visões compartilhadas intrínsecas – que 

elevam as aspirações das pessoas em busca de um propósito superior integrado 

aos serviços e produtos de uma organização. Nesse sentido, há um conjunto de 

instrumentos e técnicas que focam um caminho para as aspirações de seus 

membros, a refletir a visão pessoal de cada um deles, num sentido de compromisso 

coletivo para a aprendizagem.  

Estratégias para  integrar  ideias e  acelerar aprendizagem, podem ter bases 

tanto em encontros  presenciais quanto em redes de computadores. São 

oportunidades especiais para aproximar pessoas que não confiam umas nas outras 

iniciarem um trabalho conjunto. Mas em especial, buscam ampliar os princípios e 

insights do domínio pessoal às aspirações coletivas e ao comprometimento 

compartilhado. Não são as visões apaixonadas que vagueiam a determinar um sinal 

em uma organização que aprende. O foco está na autenticidade e na tensão criativa 

que examinam “o que está acontecendo” entre a visão e a realidade.  Assim, 

 

O domínio pessoal é a pedra fundamental do desenvolvimento de visões 
compartilhadas. Isto significa não só visão pessoal, mas compromisso com a verdade 
e a tensão criativa – as marcas registradas do domínio  pessoal. A visão 
compartilhada pode gerar níveis de  tensão criativa muito superiores aos “níveis de 
conforto” dos indivíduos. Os que forem capazes de “manter” essa tensão criativa – 
manter uma visão clara e, ao mesmo tempo, continuar investigando a realidade atual 
– contribuirão mais intensamente para a realização de uma visão grandiosa (Senge, 
2006, p. 239). 

 

Contudo, as visões compartilhadas podem se extinguir quando as pessoas se 

sentem inseguras e desanimadas pela incerteza de transformar a visão em 

realidade. Desse modo, o domínio pessoal tem que ser encorajado pela organização 

no sentido de desenvolver um comprometimento constante com a visão a ser 

atingida.  

Precisam também da contínua sintonia com o pensamento sistêmico para que 

a visão compartilhada se firme e se difunda sob a compreensão das forças que 
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precisam ser dominadas para se percorrer o caminho traçado por todos, da 

realidade atual ao futuro. Nesse sentido Senge (2006) situa, 

 

Acredito que a disciplina da criação de uma visão  compartilhada perde um ponto de 
sustentação quando praticada sem o pensamento sistêmico. A visão pinta o quadro 
do que queremos criar. O pensamento sistêmico revela como criamos o que temos 
no momento (Senge, 2006, p. 258). 

 

A força ativa, proporcionada pela visão, sustenta-se na crença de que todos 

podem influenciar a sua realidade e seu futuro. A perda dessa força provém do 

pensamento linear relacionado à “mentalidade de eventos” que acentua o eco de 

que o correto é reagir a mudança e não gerar a mudança. Torna-se necessário 

mobilizações no sentido de entender como as políticas existentes criam a realidade 

atual. “Surge uma nova fonte de confiança, que resulta de uma compreensão mais 

profunda das forças que dão  forma a realidade  atual e dos pontos de  alavancagem 

para influenciar essas forças”(Senge, 2006, p. 259). 

1.2.2.5. APRENDIZAGEM EM EQUIPE 

A disciplina Aprendizagem em equipe tem por base o conceito de alinhamento, 

diferente de acordo. Assim, tem o sentido de organizar um grupo para operar como 

um todo rumo a um propósito comum, bem como a intenção de complementar os 

esforços uns dos outros. Ainda que haja uma consciência comum entre os 

participantes, a individualidade é preservada. O alinhamento se desenvolve à medida 

que todos os elementos do grupo se envolvem em direção a uma visão compartilhada 

e ao estabelecimento de determinados modelos mentais sobre a realidade.  

Assim, “Os indivíduos não sacrificam seus interesses pessoais em prol da visão 

maior do grupo, ao contrário, a visão  compartilhada torna-se uma extensão de suas 

visões  pessoais” (Senge, 2006, p. 262). Em contrapartida, “A característica 

fundamental de uma equipe desalinhada é o desperdício de energia. Os indivíduos 

podem dar tudo de si, mas seus esforços não se traduzem eficientemente como 

esforço da equipe” (Senge, 2006, p. 262). 

Sob a determinação do alinhamento, a inteligência de uma equipe que aprende 

excede a inteligência de seus membros e, quando a equipe está aprendendo, aprende 
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com mais rapidez e desenvolve aptidões extraordinárias de ação conjunta que levam 

a produzir os resultados extraordinários que seus membros desejam. Além disso, o 

crescimento individual de seus integrantes ocorre em qualquer área e com maior 

rapidez do que em qualquer outra circunstância. E assim, 

 

Sabemos que as equipes podem aprender nos esportes, no teatro, na ciência, e até 
mesmo ocasionalmente. Nos negócios existem exemplos notáveis nos quais a 
inteligência da equipe excede a inteligência de seus membros, e nos quais o grupo 
desenvolve capacidades excepcionais de ação coordenada (Senge, 2006, p. 43).  

 

A aprendizagem em equipe como uma disciplina a ser desenvolvida, deve 

colocar em prática seu corpo inerente de teoria e técnica, que indicam um caminho 

para a aquisição de habilidades e competências. Em especial, o diálogo é o caminho 

principal ao seu desenvolvimento. 

O diálogo deve ser resultado de uma circunstância e não de um esforço 

sistemático. São conversas especiais que podem nos levar a caminhos nunca 

imaginados ou planejados. Heisenbergq, o formulador do “princípio da incerteza” na 

física, argumenta que “a ciência tem suas raízes nas argumentações” (apud Senge, 

2006, p. 266). Situa que suas longas conversas mantidas com Einstein, Bohr e outras 

grandes figuras do mundo da física tiveram grande influência em suas novas ideias, 

fato que revela o potencial da aprendizagem colaborativa, ao elevar a inteligência 

individual e coletiva.  

Nesse sentido, um dos principais teóricos da física quântica, David Bohm, 

desenvolveu uma teoria sobre o diálogo12 que inicia com a congruência das origens 

da palavra diálogo – do grego diálogos, fluxo de significado. Assim, neste trabalho 

pioneiro, um dos princípios para que o diálogo ocorra, é a necessidade de que o grupo 

abra-se ao fluxo de uma inteligência coletiva, o que implica em não podemos 

aperfeiçoar o pensamento apenas de forma individual. O fluxo livre de significado 

                                                           
12As contribuições de Bohm para novas ideias sobre a  aprendizagem em equipe, surge sob a ótica de 
que o pensamento é também um fenômeno  coletivo, como uma corrente que flui entre duas margens.  
Neste sentido, Senge (2006) situa que ele buscou analogias entre “as propriedades coletivas das 
partículas (por exemplo, os movimentos amplos do sistema de um “mar de elétrons”) e a forma pelo 
qual nosso pensamento funciona. “Nosso pensamento é incoerente”, afirma Bohm. “Como  no  caso 
dos  elétrons, é preciso ver o  pensamento  como  um fenômeno  sistêmico que surge da nossa forma 
de interação e discurso uns com os outros” (Senge, 2006, p. 267). 
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entre as pessoas comporta-se como uma corrente que flui entre duas margens, 

portanto, esse fluxo só pode ser acessado de forma conjunta. 

Diálogo e discussão são importantes para o aprendizado de uma  equipe e o 

poder de ambos está na sinergia entre suas diferenças, são contrapartes necessárias 

entre si. É importante distingui-las para prover sua coexistência.  

Na discussão, a ênfase é voltada para o “vencer”, para a aceitação da visão de 

uma pessoa ou grupo, ainda que aceite parte da contribuição de outros para  o  

fortalecimento do seu ponto de vista, tornando-se assim incompatível à coerência na 

busca de  soluções. As pessoas não conseguem interagir, comportando-se como se 

estivessem em oposição entre si. Contudo, são úteis nas tomadas de decisão, bem 

como para chegar a um acordo. No diálogo, as diferentes visões buscam descobrir 

uma nova visão, a ênfase é voltada para explorar, em especial, assuntos complexos. 

Portanto, ambos têm sua relevância. 

 

Quando são produtivas, as discussões convergem para  uma conclusão ou para um 
rumo de ação. Os diálogos, por outro lado, são divergentes; não buscam um acordo, 
mas uma compreensão mais rica de assuntos complexos. Tanto o diálogo quanto a  
discussão podem levar  a novos rumos para a  ação; mas ações  frequentemente são o 
foco de discussão, enquanto as novas  ações surgem como  subprodutos do diálogo 
(Senge, 2006, p. 275).  

 

Desenvolve-se assim um entendimento recíproco do ponto de vista de cada 

pessoa, a proporcionar um ambiente favorável para a descoberta das razões do 

aprendizado em grupo. 

No diálogo, as interações se estabelecem em um cenário passível de 

investigação coletiva. Não só as palavras são ouvidas. Há uma valorização dos 

significados das variáveis sutis existentes nos intervalos entre as palavras, nos 

gestos, nos tons de vozes, dentre outros. Todos têm chances de investigar um amplo 

espectro sobre as questões abordadas no envolvimento das interações e enxergar 

novas dimensões sobre o que todos estavam falando e pensando a respeito dos 

problemas, inclusive você próprio. E assim, durante esse processo, as pessoas 

passam a aprender pensar juntas, 
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não apenas no sentido de analisar um problema compartilhado ou de criar novos 
conhecimentos compartilhados, mas no sentido de ocupar uma sensibilidade coletiva, 
na qual os pensamentos, as emoções e as ações resultantes não pertencem apenas a 
um indivíduo, mas a todos eles juntos (Senge et al, 2005, p. 55). 

 

Para que o processo de investigação possa ser realizado durante o diálogo, é 

importante observar vários fatores para o seu estabelecimento verdadeiro durante 

uma sessão. É necessário que todos “suspendam” seus pressupostos sobre as 

questões a serem tratadas, mas “suspender” mesmo, como se colocassem a sua 

frente uma placa pendurada, onde eles estarão contidos. Isso tudo não que dizer 

deixar suas suposições de lado por um momento, mas explorá-las sob outros ângulos, 

para que o entendimento de suas origens se torne visível.  Além disso, é fundamental 

trazê-los à superfície, para que você se conscientize deles antes de expô-los.  

Posteriormente, é necessário demonstrá-los aos demais para que todos 

possam vê-los, inclusive você, e os questionamentos mútuos possam se processar 

sem as prováveis enraizadas dissimulações. Como situa Senge (2006), com bases no 

conceito de diálogo de David Bohm 13 : “a abertura surge quando dois ou mais 

indivíduos se dispõem a suspender suas certezas na presença um do outro. Eles se 

dispõem a partilhar seus pensamentos e a ser influenciados pelo pensamento uns dos 

outros” (Senge, 2006, p. 312). 

 E por meio dessa abertura, chegando ao cerne do entendimento, o processo 

de investigação coletiva será mais fácil. Os motivos que levaram as pessoas até suas 

visões tornam-se considerados e o problema passa a ter um significado que antes 

não era reconhecido. Ainda que nada seja resolvido, após o diálogo, o caráter de 

disputa ou de discussão sobre a questão parece desaparecer, perante o problema ter 

sido abordado sob o “espírito de abertura” de uma equipe coesa, o que origina os 

relacionamentos “de muito aprendizado”. Senge (2006) e sua equipe de 

pesquisadores observaram que os relacionamentos  de  “muito aprendizado” 

ocasionam um grande impacto nas organizações. Portanto, é pertinente que sejam 

                                                           
13 Bohm, com bases na física quântica, situa que o universo é um todo indivisível, envolvendo 
reciprocamente o instrumento de observação  e o objeto observado, portanto, percepção e ação 
andam  sempre juntas, o que nos deve levar a observar que os padrões que se repetem são  produtos 
de nossas ações e percepções, influenciadas pelos nossos modelos mentais. Ao fazer uma analogia 
entre as propriedades coletivas das partículas (elétrons) e o funcionamento das formas de pensar, 
observou que quase todas as fases da vida são acompanhadas pelo caráter contraproducente do 
pensamento (Senge, 2006). 
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cultivados, porque: “Se a abertura é uma qualidade dos relacionamentos, então criar 

relacionamentos caracterizados pela abertura pode ser uma das ações que mais 

influenciam a criação de organizações caracterizadas pela abertura” (Senge, 2006, p. 

312). 

É importante distinguir dois aspectos diferentes da abertura. Na abertura 

participativa predomina o “quem” sobre o “que é certo”. É largamente valorizada nos 

processos decisórios das empresas de “gerência participativa”. Significa que todos 

tem a liberdade de declarar o seu ponto de vista. Contudo, pouco aprendizado real 

acontece. Segundo Senge (2006), com bases nas observações de O’Brien em 

ambientes empresariais, um dos principais motivos para essa deficiência, é a pouca 

mudança nas opiniões das pessoas, emitidas por elas próprias ou não, após expostas 

à abertura  participativa. Elas apenas compartilham suas opiniões ao falarem o que 

pensam, sem julgar a qualidade das decisões, ainda que tenham saído satisfeitas de 

reuniões pelo fato de todos terem emito suas opiniões. 

Na abertura reflexiva, o processo de aprendizagem é construído a partir das 

reflexões individuais e coletivas sobre as opiniões auto reveladas no diálogo.  Surge 

das visões compartilhadas estabelecidas, a partir de habilidades de reflexão e 

indagação, em um ambiente de confiança mútua que levam ao desenvolvimento de 

uma visão maior e coletiva.  

Na abertura participativa, frequentemente desenvolve-se uma estrutura de 

“transferência de responsabilidade” por serem tomadas decisões com bases em um 

pensamento linear, ao observar apenas os sintomas expostos do problema, 

acreditando já ter “a resposta” favorecendo os “saltos de  abstração” – lapsos que nos 

levam de observações diretas para a generalização, sem testá-las (conforme visto no 

item “modelos mentais”). Portanto, longe da solução fundamental, que poderia ser 

encontrada por meio da abertura reflexiva, face ao desenvolvimento das habilidades 

de indagação e reflexão que permeiam o diálogo, o que favorece detectar variáveis 

não óbvias, próprias do pensamento sistêmico, para situar com clareza o problema. 

Nesse sentido, 

 

Tais saltos de abstração são particularmente perigosos em  organizações  
aparentemente  “abertas”, nas quais as pessoas discutem suas opiniões livremente e 
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as opiniões conseguem adesões rapidamente, portanto assumindo rapidamente o 
caráter  de fato incontestável (Senge, 2006, p. 308). 

 

A abertura também influencia sobremaneira o ambiente de politicagem14 em 

uma organização. As disciplinas do trabalho em equipe, dos modelos mentais e da 

visão compartilhada podem desmoronar a politicagem interna e as dissimulações 

existentes, ao serem praticadas sob a disposição da abertura e de um senso genuíno 

de visão e de valores que vão além do seu interesse pessoal. E assim, por meio da 

auto revelação e do compartilhamento verdadeiro, essas disciplinas podem 

estabelecer um sentido de confiança e comprometimento que podem gerar um 

antídoto aos hábitos da dissimulação que cristalizam a politicagem interna. 

No diálogo também é importante decodificar os padrões de interação, tais 

como: os padrões de defesa, que permeiam os processos de aprendizagem das 

equipe, dificultando-a. Por estarem profundamente enraizados, precisam ser 

detectados e ‘trazidos à tona’ de forma criativa, e assim, serem até considerados 

como elementos aceleradores da aprendizagem.  

Houve para mim um grande esforço em compreender os vários ângulos do 

processo de diálogo que implicam no desenvolvimento das habilidades de 

aprendizagem organizacional, feitos pelos estudiosos aqui descritos. Não se 

mostraram divergentes, parecendo complementares entre si, conforme exposto a 

seguir.  

Os criadores da “Ciência da Ação”, Chris Argyris e Donald Shon (1978), 

situam o diálogo como fator fundamental ao desenvolvimento da disciplina dos 

modelos mentais, por ser um veículo que ‘traz à tona’ imagens internas do mundo a 

serem compartilhadas por meio das habilidades de indagação e argumentação, que 

quando combinadas entre si, favorecem o  desenvolvimento das habilidades de 

aprendizagem de reflexão e das habilidades de aprendizagem de argumentação. 

Shon (1978), com bases em suas pesquisas, afirma ainda que a “reflexão na ação” 

                                                           
14 Um “ambiente de politicagem” é aquele no qual o “quem” é mais do que “o que”. Se o chefe propõe 
uma ideia, a ideia é levada a sério. Se outra pessoa propõe uma nova ideia, ela é ignorada. (...) O 
poder é concentrado e exercido arbitrariamente. (...) O exercício do poder arbitrário sobre os outros é 
a essência do autoritarismo – logo, nesse sentido, um ambiente de politicagem é um ambiente 
autoritário. (...) É por isso que a politicagem interna é o primeiro de muitos “dados” organizacionais 
questionados pelos protótipos de organizações que aprendem (Senge, 2006, p. 312). 
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pode desenvolver um processo de formação continuada, a formar profissionais 

extraordinários, no sentido de “estudar” e praticar.  Para esse princípio, a ênfase no 

diálogo coletivo parece não ser dominante. 

O’Brien da Hanover tem sua própria  forma de institucionalização dos 

modelos  mentais, referente a um processo de orientação aos participantes do 

processo decisório, destinado a articular ideias sobre assuntos complexos, sem 

focalizar modelos mentais “consagrados”, acreditando na sua coexistência 

simultânea. A prática do diálogo não é direcionada para a busca de um acordo ou 

congruência. As decisões valorizam as auto conclusões, ainda que haja 

discordância, ou seja, “A meta pode não ser a congruência, mas, quando funciona, o 

processo resulta em congruência” (O’Brien apud Senge, 2006, p. 218).  

Senge (2006) comenta também sobre o caráter do diálogo informal e sem 

academicismo considerados por O’Brien:  Esta crença de que ‘estamos apenas 

conversando sobre o problema e saberemos o que fazer’ mostrou ser a pedra 

fundamental do que David Bohm chama ‘Diálogo’, o coração da disciplina de 

aprendizagem em equipe (Senge, 2006, p. 218). 

E assim, sob esses enfoques do diálogo, em especial aqueles que não 

ampliam a ênfase ao acordo e valorizam o seu caráter informal, à luz das ideias de 

Bohm, Senge (2006) parece apontar para uma síntese: 

 

No raciocínio de Bohm, ouvimos ecos profundos da abordagem da ‘Ciência da Ação’ 
– a importância de expormos as nossas visões a influências externas; e o problema 
de confundirmos nossos modelos mentais com a realidade. O que torna o trabalho de 
Bohm distinto é que ele está articulando uma ‘nova’ visão do que pode acontecer em 
um grupo que transcende as deficiências identificadas pelos cientistas  da ação. Além 
disso, o diálogo de Bohm é uma disciplina de equipe. Não se pode alcançá-lo 
individualmente (Senge, 2006, p. 275). 

 

Como uma disciplina, a aprendizagem em equipe, deve ser acompanhada da 

relação teoria-prática e, como ela é em especial considerada uma habilidade de 

equipe, precisa de “campos de prática” para o desenvolvimento de habilidades de 

aprendizagem em equipe. Portanto, não basta talento individual para que uma equipe 

aprenda. O desenvolvimento da habilidade conjunta é mais complexo que a 
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habilidade individual. Como por exemplo, uma equipe de atletas, ainda que talentosos, 

para formar um grande time, só aprendem a aprender em conjunto. 

 

Imagine tentar montar uma excelente peça de teatro ou apresentação de uma 
orquestra sinfônica sem antes ensaiar. Imagine um time de esportes que não treina. Na 
verdade, o processo pelo qual essas equipes aprendem é o movimento contínuo entre 
prática e desempenho, prática, desempenho, praticar novamente, desempenhar 
novamente (Senge, 2006, p. 265). 

 

Nas equipes das organizações mais atuais, esses campos de desenvolvimento 

de habilidades de aprendizagem em equipe são, em especial, o meio digital, como no 

caso do micromundos, já descrito no item “modelos mentais”. Esse ambiente 

possibilita simulações da realidade gerencial, favorecendo que as equipes  testem 

suas estratégias e políticas, reflitam sobre suas consequências e sejam incentivadas a 

aperfeiçoá-las, ajudando-as a treinar e a aprender juntas.    

É também importante distinguir que aprendizagem em equipe é diferente do 

espírito de equipe. A equipe que dialoga e aprende conjuntamente, segundo Senge 

(2006), tem atitudes muito diferentes daquelas provenientes da concepção do 

“espírito de equipe”, no qual seus elementos trabalham juntos para resolver os  

problemas simples do dia a dia. Ao encontrar problemas complexos, interfuncionais, 

de difícil solução à organização, de um modo geral, alguns partem para atribuir 

culpa, polarizar opiniões, obscurecendo entre si o âmago do problema, composto 

frequentemente de variáveis difíceis serem visualizadas, portanto, inalcançáveis 

para aqueles que buscam soluções apenas racionais. 

Nesse sentido, Senge (2006) cita Chris Argyris (1985), um estudioso da 

aprendizagem nas equipes gerenciais: “A equipe pode funcionar muito bem com os 

problemas de rotina. Porém, quando enfrentam problemas complexos que podem 

ser embaraçosos ou  ameaçadores, o ‘espírito de equipe’ parece ir para o buraco” 

(apud Senge, 2006, p. 58). 

 Outros comportam-se seriamente reservados, e acabam por apoiar a 

estratégia coletiva da equipe, o que leva a aparência de um grupo coeso. Há ainda 

aqueles que impõem sua visão à equipe.  E quando em uma reunião, o 
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levantamento de questões difíceis sobre o desenvolvimento das atividades, são 

principalmente voltadas ao núcleo gerencial,  

 

A maioria dos gerentes considera a indagação coletiva inerentemente ameaçadora. A 
escola nos educa para nunca admitir que não sabemos a resposta e a maioria das 
empresas reforça essa lição,  recompensando as pessoas competentes em  defender 
seus pontos de vista e não em indagar sobre problemas complexos (Senge, 2006, p. 
58). 

 

Isso tudo resulta em uma restrição que leva algumas pessoas, ainda que  

visualizem os problemas futuros, a se pronunciarem apenas sobre as questões 

superficiais e de resolução imediata. Omitem assim questões relevantes que 

poderiam levar a soluções extraordinárias, difíceis de serem percebidas, por fazerem 

parte de problemas complexos, com variáveis de difícil acesso, a envolver as 

políticas da empresa. Mesmo que tenham capacidades de visualizar questões mais 

complexas, essas pessoas podem se sentir amedrontadas ao expor-se, preferindo 

assim, mostrar uma elevada competência de auto proteção no silêncio, deixando de 

abordar as faces marcantes do problema que implicam no futuro da empresa. Ou 

seja,  

 

Esse processo, por si só, bloqueia novas compreensões que possam nos ameaçar. A 
consequência é o que Argyris chama de “incompetência hábil” – equipes repletas de 
pessoas inacreditavelmente qualificadas em impedir sua aprendizagem (Senge, 
2006, p. 58). 

 

Isto significa que nos aprisionamos em “rotinas defensivas” – armadilhas que 

nos isolam dessas exposições, acerca de nossos pressupostos mais profundos, mas 

que “nos protegem de aprender a validade do nosso raciocínio” (Argyris, 1985 apud 

Senge, 2006, p. 277), deixando-nos, hábeis em proteção da dor e da ameaça, 

impostas por situações de aprendizagem. Por conseguinte, deixamos de aprender a 

produzir os resultados que verdadeiramente desejamos. Para a gerência “dona da 

verdade”, que não permite o confronto de suas ideias, a manutenção dessa posição 

auto defensiva das pessoas, é observada pelo comportamento de intimidação a elas 

em seu posicionamento.  E assim, 

 



PARADIGMAS DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E GESTÃO 

 144 

Os problemas causados pelas rotinas defensivas pioram nas organizações nas quais 
ter uma compreensão incompleta ou incorreta é sinal de fraqueza ou, pior, de 
incompetência. (...) É simplesmente inaceitável que os gerentes ajam como se não 
conhecessem a causa de um problema (Senge, 2006, p. 278). 

 

Contudo, as rotinas defensivas são úteis para localizar problemas de difícil 

solução e podem dar pistas para uma alavancagem. As equipes precisam aprender 

tratar com todas essas forças que se opõem ao diálogo, e ainda, buscar revertê-las 

por meio da liberação da energia nelas contidas, ‘lançando mão’ dos processos ao 

desenvolvimento das habilidades de investigação e reflexão, conforme explicitado 

anteriormente neste item da tese. 

Esses bloqueios favorecem que as equipes abaixo do topo deixem as 

decisões nas mãos da gerência senior e que, muitas vezes, podem não estar ao seu 

alcance. Ações com bases nessas características, a envolver o coletivo, podem 

levar a muitas repercussões futuras, que muitas vezes nem podemos imaginar até 

onde elas podem ir. Podem ecoar em dezenas de anos.  

Segundo Senge (2006), com bases na historiadora Barbara Tuchman (1989), 

essas questões sempre  acompanharam  as políticas de larga escala, as quais, além 

de não solucionar o problema fundamental, voltaram-se até mesmo contra os seus 

próprios idealizadores. 

 

Da queda de Tróia ao envolvimento norte-americano no Vietnã. Em histórias 
sucessivas, os líderes não foram capazes de perceber as consequências de suas 
próprias políticas, mesmo quando alertados previamente de que sua própria 
sobrevivência corria risco (Senge, 2006, p.59).  

 

Essa deficiência de aprendizagem organizacional, milenar, persiste nos 

tempos de hoje, acompanhada de suas consequências. A cada dia, os problemas 

deixam de ser lineares e se tornam cada vez mais interdependentes, a exigir uma 

visão de gestão com o todo, em vez das partes. Essa complexidade, inerente aos 

problemas organizacionais atuais que ao serem abordados com bases na Quinta 

Disciplina, precisa buscar, na convergência de seus pressupostos e na adoção das 

práticas, a luz que possa iluminar os pontos a serem alavancados para a mudança, 

existentes no todo da realidade organizacional e, assim, ser possível a 
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implementação de uma prática em que todos aprendam a essência de aprender 

juntos e dessa forma,  cuidados para não “confundir compreensão intelectual com 

aprendizagem. A aprendizagem sempre envolve novas compreensões e novos 

comportamentos, pensando’ e ‘fazendo’” (Senge, 2006, p. 402, grifos no original). 
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2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR E A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Este capítulo trata da problemática da formação de professores no Ensino 

Superior no contexto da EaD, face a necessidade de entender as concepções dessa 

modalidade de ensino e sua relação com os paradigmas de ciência em nível de 

metodologias, gestão e implementação de políticas educacionais, complexidade que 

integra a conjuntura da análise dos resultados desta tese, e dessa forma, buscar 

subsídios para o repensar desses fatores integrantes aos sistemas de gestão em 

EaD em busca de estratégias de aprimoramento à formação de professores; 

descreve as características e abordagens da EaD; relata a crise da formação de 

professores a partir de um panorama mundial em que a EaD é apontada como 

estratégia de superação; analisa o contexto da expansão do Ensino Superior no 

Brasil; focaliza as políticas de EaD com o uso das TIC na formação de professores 

na educação brasileira e sua materialização pela Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), instituição que integra o objeto de estudo desta tese; situa a centralidade das 

TIC nesta formação; e mostra os elevados índices de matrículas nos cursos de 

licenciatura a distância em relação ao presencial.  

2.1. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Este tópico da tese descreve as abordagens e características da EaD,  

relacionado aos paradigmas de ciência que permeiam seu desenvolvimento 

histórico,  em uma trajetória a partir das  Epístolas de São Paulo. Discute as 

concepções educacionais dessa modalidade de ensino, sob a ótica de vários 

teóricos e educadores. Destaca a EaD no século XXI, em que é vista como um 

sistema educacional concebido sob uma perspectiva taylorista, caracterizado pela 

subdivisão do trabalho em equipes especializadas, voltado para promover 

racionalmente a formação de um grande número de alunos por um mínimo de custo. 

Mostra as abordagens de ensino-aprendizagem utilizadas na atualidade com o uso 

das TIC, em que inclui-se a virtualização do ensino tradicional e o “estar junto 

virtual”, concepção pautada em novos paradigmas que priorizam a abordagem 
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construcionista de uso das TIC na EaD. Reporta-se ainda a um panorama da crise 

em nível mundial na formação de professores em que a EaD figura como estratégia 

de superação aos desafios daí decorrentes.  

2.1.1. CARACTERÍSTICAS E ABORDAGENS DA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

A Educação a Distância tem sido utilizada historicamente como estratégia 

para  solucionar dificuldades de comunicação decorrente do  fator espaço-tempo. É 

encontrada em vários momentos da história da humanidade, como exemplo, no 

Novo Testamento, nas Epístolas de São Paulo, que por meio de cartas se 

comunicava com  os cristãos, convertidos do judaísmo e paganismo, a partir do ano 

48 ao ano 63 d.C.  (BÍBLIA, 2002).  

São Paulo já demonstrava uma preocupação tão importante para a EaD nos 

dias de hoje: escrevia suas cartas, de acordo com o contexto de cada região. Essas 

cartas foram dedicadas aos tessalonicenses, aos coríntios, aos gálatas, aos 

romanos, aos filipenses, aos efésios e aos colossenses (BÍBLIA, 2002). Para a 

época em que foram escritas, configuram-se como incríveis formas de comunicação, 

com objetivos de evangelização, num momento sócio-político-religioso tão difícil, 

principalmente para os cristãos, muitos dos quais tinham que ficar escondidos em 

locais inóspitos, como nas catacumbas, em Roma. Essas cartas, várias escritas em 

cativeiro, mostram-se como respostas a situações concretas, destinadas a leitores 

de um contexto concreto, e que ainda hoje, atinge os fiéis de Cristo (Bíblia, 2002).  

O interessante no teor dessas epístolas, escritas há quase 2000 anos, além 

do caráter religioso, é sentir o poder da elaboração de um sistema de comunicação, 

que se perpetua aos dias atuais. Ao mostrar sua capacidade de intervir nos desafios 

de seu contexto, elas revelam um ponto importante – a necessidade formar um ser 

pensante, capaz de refletir espiritualmente, para melhor atuar em seu momento 

histórico, como vemos em Romanos (12, 2): “E não vos conformeis com este 

mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir 

qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito” (Bíblia, 2002, p. 1986). 
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Essa prática socioeducativa religiosa feita a distância, cuja tecnologia era a 

carta manuscrita, nos mostra a necessidade da formação reflexiva, qualquer que 

seja os meios educativos, na maioria das vezes não priorizada no contexto atual. Ou 

seja, a de formar um ser, reflexivo, capaz de ler o mundo a sua volta para poder 

intervir em seus desafios (Freire, 1996). 

Silva (1997) considera que este caráter tutorial da EaD,  onde os 

ensinamentos do Mestre não são realizados na presença dos aprendentes, e sim via 

cartas e  textos, teve seu  início nas cartas de Platão, muito antes  de São Paulo: 

 

Platão, já na sua época, entre 428 e 348 a.C.; deixou um monumento filosófico de 36 
diálogos e 13 cartas – podendo considerar aqui a origem da EAD. Saulo de Tarso, 
escritor, converteu-se no ano de 36 d.C, passando a ser nominado Paulo, escreveu 
Epístolas, para evangelizar e se corresponder com os cristãos. Paulo encaminhava 
suas epístolas como para os gálatas, pessoas residentes na região conhecida por 
Galácia (Silva, 1997, p.72). 

 

Segundo Pessoa (2006), grandes cientistas e pensadores, a partir do século 

XVII, como Galileu e Darwin, ‘lançavam mão’ da troca de correspondência com seus 

seguidores. Porém, a EaD passa a ser considerada  como um  sistema educacional 

aberto, a partir de 1938, com a finalidade de estimular o estudo em casa. Os EUA, 

iniciado com Ana Eliot, filha de um professor de Harvard, que fundou o Conselho 

Internacional para a Educação por correspondência, como o primeiro sistema a usar 

a correspondência postal, incluindo a avaliação periódica. Quase no mesmo período, 

em 1939, na França, foi fundado o Centro Nacional de Educação a Distância. A 

Inglaterra figura como lugar de destaque no cenário mundial da EaD: “no início do 

século XX a University of London, Open University, com exceção do Curso de 

Medicina, não exigia frequência às aulas. Apenas os exames eram realizados na 

Universidade, e os aprovados eram diplomados”(Pessoa, 2006, p. 63). No Brasil, há 

mais de cinco décadas, a EaD vem sendo implementada como modalidade de 

ensino, em grande parte, pautada em paradigmas mecanicistas  (Almeida, 2005). 

Nunes (1994) destaca Otto Peters, dentre os primeiros estudiosos da EaD, da 

Universidade Aberta de Hagem – Alemanha. Em uma de suas citações, situa uma 

das concepções de EaD dos anos 70, com bases no modo racionalista de produção, 

oriunda do século XX, atribuindo-lhe o seguinte conceito: 
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Educação/ensino a distância (Fernunterricht) é um método racional de partilhar 
conhecimento, habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão do trabalho e 
de princípios organizacionais, tanto quanto pelo uso extensivo de meios de 
comunicação, especialmente para o propósito de reproduzir materiais técnicos de alta 
qualidade, os quais tornam possível instruir um grande número de estudantes ao 
mesmo tempo, enquanto esses materiais durarem. É uma forma industrializada de 
ensinar e aprender  (Peters apud Nunes, 1994, p.6). 

 

 Nessa definição, Peters (2003) dá conotações a EaD de um modelo 

fortemente ligado à Teoria de Taylor, focalizando a concepção racional do trabalho, 

a necessidade da especialização das equipes, a padronização e o controle de 

qualidade. Nesse enfoque, a EaD atinge um grande número de alunos por um 

mínimo de custo. Essa relação custo-benefício, se aplicada à educação, certamente 

atingirá em massa os sujeitos da educação, porém, atingirá também a formação do 

aluno. Decorrente da concepção da produção em grande escala, esta formação 

pode resultarem um aluno passivo e receptor de informações, sob o controle de um 

sistema, cuja a gerência do processo ensino-aprendizagem é formada pelo 

professor.  

Peters (2003) mostra que a EaD precisa  avançar  para além da racionalidade 

técnica, quando situa: “Os professores devem ficar alertas, já que devem protestar e 

reagir quando o exagero desnecessário de entusiasmo tecnológico desumanizar o 

processo de ensino e aprendizagem e assim tornar prejudicial à educação” (p 65).  

Em relação ao ensino presencial ou a distância, Peters (2003) considera que 

ambos devem desenvolver metodologias para além das concepções tradicionais, ou 

seja: 

 

A universidade do futuro  usará e integrará uma grande quantidade formas de 
apresentação, face a face, a distância e a informatizada, e irá assim desenvolver 
novas configurações pedagógicas que não se aparecerão mais com as formas 
tradicionais de ensino (Peters, 2003, p.65). 

 

Michael Moore (2007) mostra um outro enfoque, situando  que o aluno adulto 

é capaz de aprender por si próprio e de gerenciar seu aprendizado em relação ao 

espaço-tempo: “O conceito de autonomia do aluno significa que os alunos têm 
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capacidades diferentes para tomar decisões a respeito do próprio aprendizado”( p. 

245). 

Moore (2007), ao dedicar-se a pesquisa em educação a distância, foi 

influenciado por correntes humanísticas que priorizavam o diálogo como fator 

importante para ensinar e aprender. Ele concluiu que o ensino se realiza 

independente da aprendizagem, e ao criar a “Teoria da Distância Transacional”, 

considera que o espaço físico, que separa o  professor do aluno,  torna-se relativo 

em função do diálogo, ou seja, “um espaço psicológico de compreensões errôneas 

potenciais entre o instrutor e os alunos, que precisa ser suplantado por técnicas 

especiais de ensino” (Moore, 2007,  p. 240). 

Considera ainda, que este espaço, ao possibilitar o diálogo, tem que estar em 

harmonia com os meios de comunicação, para que professores e alunos possam 

usufruir amplamente das potencialidades tecnológicas que esses meios oferecem 

(Moore, 2007). 

Moore (2007), nesta nova visão de EaD, mostra que para o diálogo se 

efetivar, é necessário que a estrutura do curso incorpore flexibilidade em relação as 

formas do processo ensino-aprendizagem, para que  juntos, professor  e  aluno, 

decidam o que estudar e quais os caminhos a  seguir, o que implica num sistema 

educacional voltado  para teorias que focalizem o aluno como um construtor do seu 

próprio conhecimento. Portanto, é importante que a EaD estabeleça estratégias que 

aprofundem o diálogo, na perspectiva de atingir  com maior facilidade a autonomia 

do aluno com capacidade de tomar decisões a respeito de seu próprio percurso de 

aprendizagem,  sendo necessário:  

 

conceitualizar uma dimensão que incluísse relacionamentos de maior colaboração 
entre professores e alunos, permitindo que muitos alunos escolhessem seus próprios 
objetivos de aprendizado e conduzissem, construíssem e controlassem grande parte 
do processo de aprendizado (Moore, 2007, p. 245).  

 

Moore (2007) também fez relações da EaD com a teoria sociointeracionista 

de Vigotsky (1978), com bases advindas da necessidade da interação e do diálogo 

com o uso das tecnologias.  Nessa concepção, o conhecimento é construído pelo 

aluno por meio da mediatização dos objetos e dos sujeitos, resultante do conceito de 
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Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), ou seja, a distância entre o 

desenvolvimento real (o que o aluno é capaz de alcançar sozinho) e o 

desenvolvimento potencial (o que o aluno é capaz de alcançar com ajuda de alguém 

experiente). E assim,  

 

Por meio da troca de significados e do desenvolvimento de uma compreensão 
compartilhada no âmbito daquilo que Vygotsky denomina de zona de 
desenvolvimento próximo, os alunos gradualmente assumem controle do 
aprendizado. Eles entram em uma comunidade de ideias partilhadas na condição de 
participantes e, apoiados por um professor (ou outra pessoa mais competente), 
principalmente mediante sua capacitação cada vez maior no usa da ferramenta da 
linguagem, assumem progressivamente a responsabilidade por seu próprio 
aprendizado (Moore, 2007, p. 242). 

 

Ainda segundo Moore (2007), em decorrência dos avanços tecnológicos,  as 

configurações da EaD são caracterizadas em  cinco gerações. 

A primeira, inicia-se por volta de 1980, momento dos cursos por 

correspondência, destacando-se, em 1883, como instituição de Ensino Superior, a 

Chautauqua Correspondence College,  autorizada pelo Estado de Nova York. No 

início do século XX, surge a segunda geração de EaD, a  utilizar como recursos  

principais, o rádio e a televisão. A terceira geração situa-se a partir dos anos 60. É 

demarcada amplamente pelo uso da correspondência, do telefone e do vídeo, porém 

com momentos de orientação presencial, como estratégia estabelecida pelos cursos, 

na perspectiva de contribuir para a superação da ausência do professor. A quarta 

geração de EaD, marcada principalmente entre as décadas  de  1970 a 1980, busca 

uma nova organização desta modalidade, ‘lançando mão’ das tecnologias, como o 

computador e o vídeo, o que possibilita, em tempo real, a comunicação  direta entre 

alunos  e professores. 

É com a quinta geração que as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), passam a ser incorporada na EaD, explorando  a Internet como  característica 

marcante, por meio da educação on-line, que tem a potencialidade de amplamente 

integrar a relação espaço-tempo. Assim, além da possibilidade de comunicação face 

a face entre professor-aluno em tempo real, há também, a possibilidade de explorá-

las na comunicação entre alunos, de formas variadas. Assim, a estrutura do curso 

pode disponibilizar de várias formas de diálogo, em grupo ou individual, como 
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exemplo, ao explorar as ferramentas assíncronas, como o correio eletrônico e o 

fórum que possibilitam uma comunicação em tempos diferentes, enquanto que as 

síncronas, como os chats,  permitem o  diálogo  em grupo e em tempo real.  

Portanto, torna-se importante que as instituições educacionais procurem 

teorias e  políticas educacionais à formatação de cursos em EaD que se baseiem 

em  concepções de um paradigma capaz de  estruturar as práticas pedagógicas 

desta modalidade de ensino, no sentido de originar novas formas de pensar sobre o 

uso das TIC para  uma formação digna daqueles  que não tem possibilidades de 

frequentar o espaço físico de uma escola. 

A EaD continua, ao longo dos tempos, a evoluir num processo dinâmico, em 

muitos lugares do mundo, ‘lançando mão’ das tecnologias de cada época. 

Atualmente, as Tecnologias da Informação Comunicação (TIC) favorecem a EaD 

formas variadas de seu uso, principalmente devido às potencialidades de interação 

das tecnologias digitais. Porém, o uso desses recursos liga-se a determinadas 

concepções de educação que são utilizados com bases num modelo de ciência 

ainda voltado ao pensamento cartesiano, deixando de lado as possibilidades de 

explorá-las na busca de desenvolver os aspectos criativos e reflexivos que o uso das 

TIC também favorecem. No Brasil, bem como em muitos outros países, a maioria 

dos cursos em EaD emprega, cada vez mais, o uso de tecnologias sofisticadas, 

porém acompanhadas do desenvolvimento de práticas pedagogicamente vazias. 

Como afirma Moraes (2002): 

 

temos observado que a grande maioria desses cursos desenvolvidos no Brasil e no 
Exterior vem favorecendo muito mais a concepção tradicional e empirista da 
educação, o uso periférico desses instrumentos, em detrimento dos aspectos 
construtivos, reflexivos e criativos que estas ferramentas também favorecem (Moraes, 
2002, p.2). 

 

Essas ferramentas permitem a exploração de espaços abertos, com acesso 

não lineares, possibilitando o emprego de práticas pedagógicas embasadas em 

novos paradigmas de ciência, voltadas para uma abordagem construcionista de uso 

das TIC na educação. Assim, essas ferramentas, se utilizadas de formas 

condizentes, revelam-se em grandes possibilidades para contribuir com os aspectos 

relacionados aos processos de aprendizagem e ao desenvolvimento humano.  
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 No Brasil, várias pesquisas foram realizadas por grandes universidades, 

destacando-se a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC/SP), em convênio com instituições internacionais como a ONU e 

OEA. Como cita Moraes (2002): 

 

Pesquisas realizadas em universidades brasileiras sinalizam que as novas 
tecnologias digitais podem se constituir em ferramentas importantes para o 
desenvolvimento de processos construtivos de aprendizagem, para a criação de 
novos espaços de aprendizagem, de novas formas de representação da realidade, 
para ampliação de contextos e maior incentivo aos processos cooperativos de 
produção do conhecimento. Favorecem também o desenvolvimento do pensamento 
reflexivo da consciência crítica e o encontro de soluções criativas aos novos 
problemas que surgem (Moraes, 2002, p. 2). 

 

E ainda, segundo Moraes (2002, p.2), tais pesquisas revelam que o uso 

adequado e competente dessas ferramentas podem “favorecer tanto as dimensões 

da racionalidade (Fagundes, 1997), da tomada de consciência e da autonomia, do 

conhecimento (Nevado, 1998), como também a expressão da sensibilidade, da 

criatividade e a formação de novos valores (Pellegrino, 2001)”. 

Ainda que pesquisas sérias revelem que o enfoque educativo do uso das TIC, 

numa abordagem construcionista, seja capaz de possibilitar toda essa 

potencialidade construtiva, criativa e crítica, seu uso vem sendo fortemente marcado 

pelo enfoque instrucionista. Mesmo em universidades renomadas, os sistemas de 

EAD, ainda que ‘lançando mão’ de técnicas e métodos sofisticados de Inteligência 

Artificial, “continuam aprisionando a mente, a inteligência e a criatividade do aluno, a 

partir de um sistema computacional de controle que toma decisões sobre o que, 

quando e como ensinar” (Moraes, 2002, p.3).  

Moraes (2002) critica também, que esses trabalhos são projetados de 

maneira equivocada, num sistema voltado para o atendimento em massa, para o 

consumo de informações isoladas, com atividades de caráter genérico, nas quais o 

aluno é envolvido em processos diretivos rígidos, na realização de exercícios 

mecânicos, repetitivos, sem uma melhor compreensão dos conceitos relacionados 

entre si e com a realidade. Ou seja, o sistema deposita um pacote fechado de 

informações, que deverá ser respondido, assimilado e devolvido pelo aluno, algumas 
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vezes com dúvidas retiradas pelo tutor, num diálogo quase restrito às informações 

solicitadas, ou seja, uma nova versão do que Paulo Freire chama de “Educação 

Bancária” (1977).  Esse formato eletrônico do paradigma tradicional para a EAD, 

gostaria de poder chamar, a partir de agora, como ”educação bancária digital”, onde 

o diálogo com o mundo é limitado pelo tal pacote depositado. 

A EaD está na dependência direta das abordagens adotadas, na diferença do 

que cada uma considera, ou como transporte da informação ou como construção do 

conhecimento. Assim, uma abordagem considera que o conhecimento depende do 

recebimento da informação tecnicamente bem tratada, enquanto que outra acredita 

que ele é apropriado internamente pelo indivíduo, construído somente por ele, como 

produto advindo da interpretação e da compreensão da informação, ou seja, como 

produto do processamento da informação recebida (Valente, 2003; 2009).  

Assim, o grande desafio, quer seja para a educação presencial ou a distância, 

é buscar abordagens educacionais que incentivem estratégias para facilitar este 

processamento, como as que são elaboradas por educadores que buscam bases 

em teorias de aprendizagem capazes de contribuir com esta construção.  

A EAD mostra-se cada vez mais, como um campo aberto para seu emprego, 

um meio para compensar as distorções educacionais existentes, principalmente no 

Ensino Superior. Adotada, muitas vezes, a partir de propostas pedagogicamente 

corretas, porém, com práticas que não correspondem ao seu discurso. 

Provavelmente, devido as dificuldades para a implementação de um sistema bem 

elaborado em relação a formação dos educadores e principalmente pela elevação 

de custos, quanto ao número de alunos por professor-tutor, que deve ficar em torno 

de 25 (Valente, 2009 & Bustamante, 2009). Isso resulta numa relação custo-

benefício, que por se tratar de questões educacionais, torna-se difícil de ser medida, 

ou melhor, compreendida, se comparada a um sistema de produção em série, que 

também pode ser relacionado em EAD, dependendo das bases teóricas nas quais 

se assentam suas propostas. Assim, a clareza dessas bases, torna-se fundamental 

para o entendimento da abordagem de EAD que se quer adotar. 

Existem diferentes abordagens que vêm sendo utilizadas em várias 

experiências dessa modalidade de educação. Essas diferentes abordagens teóricas 
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de EAD, segundo Valente (2003; 2009), situam-se em três categorias: “broadcast”, 

“escola virtual” e o “estar junto virtual”.  

A abordagem “broadcast” tem concepções idênticas a de um tutorial 

computacional. É organizado numa sequência de passos, de acordo com cada 

conceito a ser entendido, mas que pode permitir ao aluno escolher a informação 

desejada navegando por esse hipertexto previamente elaborado pelo professor. 

Assemelha-se também a um livro de instrução programada, onde a informação 

disponível pode estar muito bem elaborada, sofisticada, com todos os recursos 

multimídia, com questões para o aluno responder, conforme a informação que 

recebeu, porém sem poder assegurar que essa informação foi processada 

internamente por ele, ou seja, se o conhecimento foi ou não construído. Ainda que 

apresente ao aprendiz situações-problema, obrigando-o a usar as informações 

contidas no material, “o problema apresentado se resume em verificar se o aprendiz 

memorizou a informação fornecida ou requer uma aplicação direta da informação 

fornecida em um domínio muito restrito” (Valente, 2002, p.91).  

O Professor, nessa abordagem, tem apenas o papel de elaborador e 

organizador do material enviado, uma vez que a interação com aluno é inexistente e, 

portanto, sem receber nenhum retorno deste e sem possibilidades de saber se a 

informação foi compreendida e assimilada pelo aprendiz ou apenas memorizada.  

Essa falta de interação, ainda que não dê garantias de construção de 

conhecimento, permite atingir um número imenso de pessoas, uma vez que os 

pacotes de aulas são apenas entregues e não há ninguém responsável pelo 

acompanhamento do aluno, fato que tornam os custos muito baixos devido a um 

número reduzido de pessoas a serem remuneradas e a ausência de investimento 

em infraestrutura de salas de aula. 

A abordagem “virtualização da escola tradicional” é um espelho da educação 

tradicional, que reflete à distância, com bem clareza, o papel do professor como o 

detentor da informação a ser repassada ao aluno. A similaridade com o ensino 

presencial situa-se principalmente na forma de alguma interação aluno-professor, 

que em EAD, é realizada via –Internet quer seja para o professor ou para o aluno 

enviar e receber a informação.  
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Essa informação poderá ser simplesmente recebida e armazenada, uma vez 

que, o aluno não estará tendo o acompanhamento necessário  durante o 

desenvolvimento do trabalho ou do processo a fim de ter como produto a construção 

do conhecimento, ou seja,  sentir  e aplicar o significado dos conceitos estudados 

em situações-problema dentro de um contexto (Valente, 2003, 2009 & Bustamante, 

2009). 

Ainda assim, essa forma de interação possibilita que cada professor atenda a 

um determinado número de alunos, o que leva a uma melhor qualidade do que na 

EAD com a abordagem “broadcast”, bem como a uma elevação de custos 

financeiros, por ter que disponibilizar de um quadro maior de pessoas, 

principalmente de um maior corpo docente. 

Essa é uma das abordagens de educação a distância mais utilizada na 

atualidade, provavelmente por se tornar como uma implementação mais próxima da 

escola tradicional,  ‘lançando mão’ de recursos via Internet, numa tentativa de 

substituir a presença física do professor. Muitas vezes são utilizados recursos do 

tipo vídeo conferência ou mesmo materiais oriundos da inteligência artificial, mas 

ainda assim, continua de forma sofisticada, apenas uma EAD que virtualiza a escola 

tradicional. 

Na abordagem “estar junto virtual”, o processo educacional é centrado no 

aluno, que é orientado e acompanhado, de forma constante pelo professor, 

vivenciando com ele a busca de construção do conhecimento, propondo desafios 

para que o aprendiz possa compreender a informação e atribuir significado em seu 

contexto real. Assim, o professor é um incentivador especial para tornar essa 

construção mais acessível pelo aluno, um especialista em estratégias da 

aprendizagem, em criar meios para formar cidadãos com chances reais de construir 

conhecimento, para que possa desenvolver ações em seu meio, ou seja, ao mesmo 

tempo, aprendendo e gerando conhecimento, uma das maiores competências 

necessárias para a sociedade contemporânea, um grande desafio mesmo para a 

educação presencial (Valente, 2003 & Bustamante, 2009).  

Na implementação dessa abordagem, o número de alunos, para ter o 

atendimento devido, gira em torno de 20, o que resulta em um alto custo, se 

comparada com as duas primeiras abordagens. Esse número de alunos é 
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considerado como ideal.  Outro fator que nessa abordagem eleva os custos, é o fato 

de torna-se imprescindível que o professor disponha da assistência de uma equipe, 

no sentido de ajudá-lo a desenvolver um material sob demanda a ser enviado aos 

alunos (Valente, 2003; 2009) 

Mas para que o produto, resultante desses fatores, possa ser positivo, é 

necessário ter sempre em vista algo fundamental – a concepção de educação que 

envolve essa abordagem, que tem origens construcionistas, com bases no aprender 

a aprender, e ainda, na aplicação desta construção de conhecimento pelo aluno em 

seu meio social.  

A implementação da abordagem do “estar junto virtual”, foi iniciada no Brasil, 

com sucesso em três universidades renomadas, financiadas pela Organização dos 

Estados Americanos (OEA), com objetivos de formar professores e desenvolver 

material digital, o que resultou em grandes pesquisas para a criação de novas 

metodologias em EAD, a saber: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Pontifícia 

Universidade Católica d e São Paulo (PUC-SP). Ainda, hoje, essas universidades 

incluem em seus programas de EAD a abordagem do “estar junto virtual”. 

2.1.2. A CRISE EM NÍVEL MUNDIAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A literatura específica indica que o mundo todo atravessa uma  crise em 

busca de formação para milhões de novos professores e que essacrise para ser 

superada a contento, implica em desafios de diversas ordens para poder expandir-

se em nível exponencial (Moom, 2008).  

Para Moom (2008), “Uma atenção especial será dada aos contextos do 

mundo em desenvolvimento, onde esforços internacionais expressivos estão sendo 

feitos para superar o que se poderia chamar de o maior desafio educacional 

mundial” (p.793). 

Em 2006, a Campanha Mundial para a Educação, com bases em dados da 

UNESCO, “estimou que 14 a 22,5 milhões de professores adicionais serão 

necessários no mundo para alcançar a Educação para Todos e muito mais  
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professores em função  precisam urgentemente de educação e formação”(Moon, 

2008, p.796). 

Em nível mundial, a maioria dos países “assinaram os compromissos da 

UNESCO e da ONU de atingir o Ensino Fundamental universal para todas as 

crianças até 2015” (Moon, 2008, p.794). Soma-se a essa situação, o grande foco no 

sistema educacional que se situa na qualidade dos profissionais da educação, tanto 

professores quanto gestores educacionais, revelando a consciência de que, este 

fator está atrelado, não só para alcançar essa meta, mas principalmente por 

envolvê-lo como determinante ao desenvolvimento de uma nação, como foi 

ressaltado pela UNESCO no documento de Iniciativa de Formação de Professores 

para a  África subsaariana: 

 

As pessoas estão, finalmente, começando a escutar aqueles que viam na falta de 
professores qualificados um dos maiores impedimentos ao desenvolvimento nacional 
e as autoridades nacionais e internacionais estão começando a perceber que o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e da Educação para 
Todos depende da formação de profissionais capazes de um esforço de longo prazo 
para promover efetivamente a educação, em particular através da formação de 
professores e de pessoais de diretoria no sistema educacional (apud Moom, 2008, p. 
794). 

 

A qualidade dessa formação envolve desafios complexos, por apresentarem a 

interdependência de fatores educacionais, organizacionais e logísticos. Isto implica 

que,  a formação de professores, ainda que em uma dimensão de grande escala, 

não poderá abrir mão de ser intensamente fomentada com metodologias que deem 

sustentação à formação de um profissional capaz de atender às exigências do 

mundo atual.  

Em muitos países, pesquisas mostram a falta de qualidade da formação de 

professores, como exemplo na Índia, no ano  de 2005, que mesmo apresentando 

uma taxa de escolarização maior que 93% no Ensino  Fundamental (entre 6 e 14 

anos), em um estudo realizado com 330 mil crianças, em 9.500 aldeias, ficou 

revelado que 40% delas, do nível V, não sabiam ler uma simples história (Moom, 

2008). 

Contudo, questões educacionais em relação à formação de professores, não 

são típicas só dos países em desenvolvimento. Na Califórnia, uma estratégia 

especial de formação foi desenvolvida pela Universidade Estadual da Califórnia, por 

haver milhares de professores leigos atuando no Ensino Fundamental. Na Europa, a 
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falta de professores especializados em Matemática e Ciências é expressiva.  A 

África é uma das regiões, onde o problema torna-se crítico, mostrando um contexto 

dos mais desafiantes, por apresentar o fenômeno da migração crescente de 

professores para outros países, como a Europa  e a América do Norte, motivados 

por questões salariais. E ainda, por questões que envolvem a saúde, como mostra 

um relatório sul-africano, no ano de 2005, o Education in Labour Relation Council 

(Conselho da Educação nas Relações de Trabalho): em algumas regiões, pela 

incidência de grandes pandemias provocadas pelo HIV/AIDS, embora não existam 

muitos dados detalhados a respeito, as condições de trabalho dos professores têm 

sido influenciada de forma significativa. No Quênia “o número de professores que 

morrem de AIDS todo o ano supera o de professores diplomados pelas instituições 

de formação de professor” e na Zâmbia, “tira a vida de 2 mil professores por ano, 

número  também superior ao de professores formados pelas faculdades” (Moom, 

2008, p.795).  

Esses impactos sobre a força de trabalho implica em contratar professores 

que não têm a formação específica, devido ao aumento constante de matrículas. Na 

Ásia, nos países do Sul e do Leste, segundo estudos da UNESCO (2006), essas 

regiões 

 

enfrentam uma escassez de professores ameaçadora no seu caminho rumo ao 
ensino fundamental para todas as crianças até 2015. Para alcançar seus objetivos de 
expansão e substituir os professores existentes, essas regiões vão precisar de mais 
3,5 milhões de professores até lá (Moom, 2008, p 798). 

 

Em síntese, o panorama mundial revela o crescimento da falta de 

profissionais da educação nas últimas décadas, chegando a ser considerada, em 

muitos países, uma verdadeira crise. Essa falta implica em políticas que tenham 

foco, não só em formar, mas em como formar com qualidade e reter estes 

profissionais atuando na educação, proporcionando-lhe satisfação no trabalho e na 

remuneração. Por este motivo, o Education for All Monitoring Report (Relatório de 

Supervisão da Educação para Todos, UNESCO, 2005) ressalta:  

 

Os países que conseguiram altos padrões de aprendizado investiram pesadamente 
na profissão docente. Entretanto, em muitos países, os salários dos professores, 
quando comparados aos de outras profissões, caíram, nessas últimas duas décadas, 
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e ficaram baixos demais para propiciar um nível de vida razoável (Moom, 2008, p. 
796). 

 

Além dos fatores de caráter salarial e satisfação no trabalho, um dos maiores 

desafios que envolve a formação dos professores, é o estabelecimento de políticas 

públicas capazes de reestruturar esta formação. Nesse sentido, as políticas 

educacionais mostram-se sempre incompletas, fragmentadas e, na maioria das 

vezes, ignoram os problemas fundamentais. Como afirma Teodoro (2003): 

 

As políticas de educação, sobretudo nas sociedades contemporâneas, são 
construídas em meios marcados pela heterogeneidade e pela complexidade, sujeitas 
a procuras sociais nem sempre compatíveis e muitas vezes contraditórias, e que 
obrigam a definir  prioridades, a excluir caminhos e a ultrapassar compromissos 
(Teodoro, 2003, p.30). 

 

Esses fatores situados por Moom (2003), em um estudo feito por Moris; 

Willianson (2000 apud Moom, 2003) para a Ásia (Pacifico), em 2000, por 

encomenda da UNESCO, referem-se particularmente a: 

 Forma e natureza do currículo de educação dos professores, 

apresentados como “pouco mais do que uma repetição do programa de 

Ensino Médio ‘embrulhada’ numa pedagogia autoritária”, situando a 

necessidade de um currículo flexível e criticando a abordagem 

tradicional que os marca, com matérias ensinadas separadamente e 

conteúdos descontextualizados da vida real. 

 Necessidade de cursos de aperfeiçoamento, pela relevância do 

desenvolvimento profissional continuado, e ainda, de preferência, que 

sejam realizados em serviço, devido a preocupação de seus impactos 

imediatos sobre a gestão e o corpo docente, para que assim a 

consciência da escola seja atingida como um todo. 

 Inabilidade em desenvolver programas em grande escala. Limitação 

motivada pelo pensamento de uma formação inicial realizada em um 

campus, e que agora, se estende a um espaço virtual, ‘lançando mão’ 

da EaD, uma modalidade nova e complexa para ser implementada a 
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contento, quer em níveis operacionais, quer em níveis de concepção 

de qualidade da formação. 

Essa crise de formação de professores, revelada no cenário mundial, no que 

se refere aos países da América do Sul, situa-se como um desafio de grande porte, 

por fazer parte de um mundo impregnado de aspectos complexos da vida humana, 

tais como: educação, saúde, meio ambiente e violência. As políticas de formação de 

professores, que advêm principalmente de organismos internacionais, sempre 

fragmentadas e incompletas (Moon, 2008), ignoram problemas chave referentes a 

uma formação condizente, priorizando uma formação em grande escala, e situam a 

Educação a Distância (EaD) como modalidade de ensino e  estratégia para superar 

tal lacuna educacional.  

Nós, educadores latinos, devemos usufruir dessas políticas da melhor forma, 

porém, mantendo foco nas referidas questões complexas, inerentes ao contexto 

social deste continente, sem nos deixar submeter, aos processos educacionais, 

muitas vezes, aligeirados, que encurtam as possibilidades do aprender a aprender, 

abrindo os olhos para o futuro, ou como pretendia Paulo Freire (1997), vislumbrar a 

“politicidade” na educação como um processo emancipatório, capaz de promover 

caminhos para a cidadania  e intervir nos caminhos  da sociedade.  

Incorporar essas políticas e usufruir das condições oferecidas  por elas, como 

exemplo, em relação aos recursos tecnológicos que as acompanha, é uma 

estratégia relevante para a educação, porém, é necessário que se ultrapasse  suas 

formas de utilização como ferramentas para cópia de um modelo tradicional de 

formação, e assim, avançar na busca de abordagens com bases em paradigmas 

que subsidiem  propostas de um  novo modelo de educação, que busque ao mesmo  

tempo, competência formal e política, onde a gestão educacional venha contribuir 

para esta formação e  que visualize formas de intervir junto aos desafios típicos  

desses contextos (Demo, 2007). 

Nesse sentido, projetos para a formação de professores, financiados por 

programas advindos dessas políticas internacionais, em muitos países  sul-

americanos, como: o  Brasil,  há mais de uma década, por meio de universidades 

renomadas, já desenvolve notáveis experiências educacionais na implementação de 
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metodologias inovadoras em EaD para a formação de professores com o uso das 

TIC, tais como: PUC-SP, UNICAMP e UFRGS (Moraes, 2002).   

 

Essas experiências foram desenvolvidas com a visão de que a educação 

pode contribuir decisivamente para mudanças dos crônicos problemas sociais neste 

importante continente do mundo, onde se destacam com problemas acentuados, a 

própria educação, a saúde, a segurança e a pobreza. Assim, há uma visão de futuro 

que embasa esses estudos, com o foco de que o papel da educação na América do 

Sul tem que estar voltado para contribuir na superação dos desafios do seu presente 

contexto, ‘encharcado’ dos aspectos complexos da vida humana e, ao mesmo 

tempo, acompanhado de um processo acelerado de mudanças em suas estruturas 

sociais, educacionais, econômicas, políticas e culturais.   

Hoje, no Brasil, há uma grande necessidade de pesquisas não só de estudar 

o processo  ensino-aprendizagem, e sim da realidade educacional  como um todo, 

envolvendo seu  impacto concreto na sociedade brasileira. Como diz Demo (2007): 

 

Osso duro de roer será entender razões que explicariam a baixíssima  aprendizagem 
vigente no país e que nos aproxima mais da África do que da própria América Latina, 
juntamente  com a trama capitalista dos acessos desiguais (educação pública, 
quando  detém qualidade, é apropriada pelos mais  ricos, como ocorre nas 
universidades federais, e quando não  detém qualidade, é reservada para a 
população  geral, como é  o caso  dos sistemas municipais e estaduais de Ensino 
Fundamental (Demo, 2007, p. 57). 

 

É provável, que a formação de professores ocupe grande destaque dentre as 

razões que motivam essa baixa situação de aprendizagem, acompanhada dos 

processos de gestão escolar vigentes.  Assim, as instituições, gestoras desses 

projetos, precisam ‘abrir os olhos’, para ir além de uma implementação de políticas 

que são criadas, em primeiro lugar, com objetivos capitalistas, ainda que hoje já 

busquem uma formação de mão obra pensante, porém, pensante para resolver 

problemas técnicos e empresariais, não tendo preocupações com a formação para a 

cidadania. Contudo, obediência ou submissão ao poder pode ser relativo: 

 

Embora o poderoso aprecie “linearizar” o poder, esperando obediência cega, na 
prática, o fenômeno do poder é dialético, típica unidade de contrários, o que o torna 
dinâmica periclitante. Quem está por baixo pode, dada certas circunstâncias, virar a 
mesa, pois não é praticável submissão total, nem esta  interessaria, no limite, ao 
poderoso: este prefere submeter sujeitos, não menos objetos. Enquanto  o poderoso, 
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na lógica do poder, procura  submeter os outros, os  outros, na dialética do poder, 
podem recalcitrar, resistir e até mesmo, como quer a democracia, exercer controle 
democrático sobre o poder (Demo, 2007, p. 17). 

 

Portanto, é fundamental usufruir dessas políticas com “politicidade”, com o 

objetivo de promover verdadeiramente a cidadania, ainda que provenientes do 

sistema capitalista, ao qual estamos plenamente  imersos. “Afinal, o sistema não 

teme a um pobre com fome; teme a um pobre que sabe pensar, porque no fundo é 

indomável” (Demo, 2007, p.24). 

2.2. O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES 

Este tópico versa sobre a expansão do Ensino Superior no  Brasil, abordando 

suas principais fases. Inclui a análise do contexto  dessa expansão e mostra as 

grandes dificuldades de ingresso no Ensino Superior público relacionadas aos 

baixos índices de matrícula em relação ao setor privado. Focaliza ainda a EaD como 

estratégia das políticas nacionais de formação de professores, a envolver as 

pesquisas que lançam críticas a essas políticas, situando-a como estratégia de 

superação ao complexo desafio em equacionar as variáveis espaço, tempo e a 

elevação do número de vagas, em que universidades públicas são convocadas a dar 

conta dessa demanda.  

2.2.1 A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

Este item torna-se relevante por demostrar o contexto do Ensino Superior no 

Brasil. Mostra os desafios das desigualdades educacionais quanto às discrepâncias 

dos índices de matrículas entre o ensino público e o privado, situação que envolve a 

EaD como estratégia para a universalização do Ensino Superior público, e em 

especial, voltada para um sistema de formação de professores. Aborda o histórico 

de sua expansão, desde o surgimento das primeiras universidades. Faz a análise do 

contexto dessa expansão levando em consideração vários aspectos: impacto  de 

políticas e programas, número de Instituições, número de matrículas, evolução do 

número de vagas por Região, e ainda, mostra a assimetria entre os índices de 
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instituições públicas por Região, onde a Amazônia figura com os menores do país e 

situa os desafios das desigualdades educacionais regionais.  

2.2.1.1. AS ORIGENS 

O surgimento das primeiras instituições de Ensino Superior no Brasil ocorreu 

de forma complexa, interrelacionando questões de natureza política e econômica, o 

que dificulta uma exposição em nível linear e cronológico. Diversas delas surgiam e 

posteriormente eram extintas bem como podiam renascer sob outro contexto, e 

nesse processo, algumas mudavam de nome. 

O Brasil, em seu período colonial, não fora dotado de um sistema de Ensino 

Superior. Embora, desde 1572, houvesse um esboço deste nível de ensino nos 

cursos de arte e teologia no colégio jesuíta da Bahia, o Real Colégio de Jesus, os 

poucos estudantes que havia na época – formados por filhos de latifundiários 

brasileiros e altos funcionários da Igreja e da Coroa, se desejassem obter formação 

em outros cursos, necessitavam deslocar-se para a Europa, sendo o seu principal 

destino a Universidade de Coimbra. Enquanto a Espanha criava Universidades em 

suas colônias, Portugal, em aspectos econômicos e culturais, se propusera a deixar 

o Brasil dependente das universidades portuguesas. No final do século XVIII, a 

criação de uma universidade no Brasil já era parte da utopia dos Inconfidentes – 

movimento de revolta, de natureza separatista, abortado pela Coroa portuguesa, em 

que defendiam sua importância para a criação de uma nação independente (Bazzo, 

2007 & Cerny, 2009). 

A implementação do Ensino Superior no Brasil ocorreu, de fato, com a 

chegada de D. João VI ao país, em 1808. A partir deste ano, foram criados os 

cursos de engenharia da Academia Real da Marinha (1808), e da Academia Real 

Militar (1810), o Curso de Cirurgia da Bahia (1808), de Cirurgia e Anatomia do Rio 

de Janeiro (1808), de Medicina (1809), também no Rio de Janeiro, de Economia 

(1808), de Agricultura (1812), de Química – Química Industrial, Geologia e 

Mineralogia – (1817) e o Curso de Desenho Técnico (1818). Esses cursos 

superiores eram isolados, não pertencendo a universidades, e baseavam-se numa 

forte formação profissionalizante (Saviani, 2010). 
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D. Pedro I, após a Independência do Brasil, cria pelo Decreto de 11 de agosto 

de 1827, mais dois cursos superiores: em São Paulo, o Curso de Direito, que mais 

tarde vai constituir a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco que, 

posteriormente, em 1934, foi incorporada à Universidade de São Paulo. Em Olinda, 

criou o Curso de Direito, transferido em 1854 para Recife, dando origem à 

Faculdade de Direito de Recife, que foi incorporada à Universidade Federal de 

Pernambuco, em 1946. Assim, o Ensino Superior no Brasil, até o final do Império, 

limitou-se aos cursos criados por D. João VI e D. Pedro I. E ainda, todos eles 

caracterizavam-se por pertencerem a faculdades isoladas e públicas (Saviani, 2010). 

Os professores recrutados para estas instituições eram encontrados entre os 

profissionais mais conhecidos em cada área e, talvez, entre os de maior destaque. 

Possuíam cátedras vitalícias e podiam ser neófitos na prática da docência. As 

atividades científicas eram raras e, quando aconteciam, eram pouco desenvolvidas e 

realizadas em estações experimentais, institutos de pesquisa, museus, entre outros 

locais. Ensino e pesquisa não andavam juntos, comprometendo a produção de 

conhecimento novo e resultando em um conhecimento pré-fabricado e 

hierarquizado. Os vários projetos para criação de universidades nos moldes das já 

existentes no resto da América não encontravam aprovação, permanecendo o 

Ensino Superior brasileiro nesta configuração durante todo o Império (Bazzo, 2007). 

Havia, porém, ainda no período imperial, uma preocupação com a formação 

dos catedráticos, oriundas das camadas mais intelectualizadas do país. Ruy 

Barbosa – um dos organizadores da República e co-autor da Constituição da 

Primeira República, em parecer datado de 1882, suscitava “uma reforma completa 

dos métodos e dos mestres”(Ribeiro Júnior, 2001, p.29 apud Bazzo, 2007, p. 42). 

Portanto, desde a sua criação, o Ensino Superior no Brasil esteve focado 

principalmente na concessão de diplomas que tornam possível o exercício da 

função, o que ainda perdura em muitas instituições, em especial naquelas isoladas 

ou onde não há pesquisa que incentive a produção de conhecimento (Bazzo, 2007 & 

Saviani, 2010). 

No final do Império, o movimento pela desoficialização do ensino ganhou 

força, pois era uma bandeira dos positivistas, e pelos liberais, que defendiam a 
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liberdade do ensino, bandeira ao qual se associou o “ensino livre”. Essa visão 

tornou-se mais nítida em 1879 com a Reforma Leôncio de Carvalho (Saviani, 2010). 

2.2.1.2. O SURGIMENTO DAS PRIMEIRAS UNIVERSIDADES 

No século XX, quase 100 anos, após a implementação do Ensino Superior no 

país, sob o governo de Epitácio Pessoa, por meio do decreto 14.343, de 7 de 

setembro de 1920, foi criada, no Rio de Janeiro, a primeira universidade no Brasil, a 

Universidade do Rio de Janeiro. E assim, “ficam reunidas em Universidade do Rio 

de Janeiro, a Escola Politécnica do Rio de janeiro, a Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro e a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, dispensada esta da 

fiscalização” (Fávero, 2000, p.13 apud Cerny, 2007, p. 43). 

Nascia, então, a universidade brasileira que, segundo Bazzo (2007), 

mantivera-se voltada para a formação de profissionais liberais, “fortemente elitista e 

alheia aos interesses da maioria da população, que naquele momento se urbanizava 

impelida pelo início da industrialização” (p. 43). A universidade continuava com foco 

voltado ao ensino, obscurecendo o desenvolvimento do conhecimento novo, nem 

das ciências e tecnologia, o que perdurou por pelo menos os seus primeiros 40 anos 

de existência, embora em seu regimento, datado de 23 de janeiro de 1920, no art. 

12, item IV, constasse a seguinte atribuição do Conselho Universitário: “criar e 

conceder prêmios pecuniários e recompensas honoríficas para estimular a produção 

científica do País” (Fávero, 2000, p.18 apud Bazzo, 2007, p.43). 

O ensino das IES era formatado em um conjunto de conhecimentos e 

técnicas estabelecidos pela vivência profissional de cada área. Os professores 

tinham como principal diretriz formar profissionais semelhantes a eles. As aulas 

teóricas limitavam-se a grandes palestras sobre assuntos pertinentes a cada área, 

as quais os alunos recebiam de forma passiva e nada opinativa. Questões didático-

pedagógicas eram ignoradas no elaborar de tais conferências, resultado da não 

valorização de uma formação específica aos professores universitários, que eram 

simples repassadores de conteúdos prontos e acabados (Bazzo, 2007). 

É interessante observar, dentre o surgimento das primeiras universidades, a 

Universidade de Manaus, situada na Amazônia, criada em 1909, que juntamente 
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com a Universidade de São Paulo, fundada em 1911 e a Universidade do Paraná, 

fundada em 1912, fazem parte daquelas que tiveram um curto período de 

funcionamento, denominadas por Cunha (1986 apud Saviani, 2010) de 

“universidades passageiras”. 

 

A de Manaus, surgida com a prosperidade da borracha foi dissolvida em 1926 com a 
crise econômica representada pelo esgotamento do ciclo da borracha. Das 
faculdades que a integravam sobreviveu apenas a Faculdade de Direito, que foi 
federalizada em 1949 e depois incorporada à Universidade do Amazonas, criada por 
lei federal de 1962 e instalada em 1965. A de São Paulo cessou suas atividades por 
volta de 1917 não persistindo nenhuma de suas faculdades (Saviani, 2010, p.3). 

 

Após a Revolução de 1930, o Estado retomou a linha de frente na educação, 

criando, em outubro deste mesmo ano, o Ministério da Educação e Saúde Pública. 

O Estado também implementou os decretos da chamada Reforma Francisco 

Campos, em 1931, entre os quais incluía o estabelecimento do Estatuto das 

Universidades Brasileiras, que reformou a Universidade do Rio de Janeiro – que, 

seis anos depois, em 1937, passou a se chamar Universidade do Brasil, tendo mais 

tarde, em 1965, o seu nome alterado novamente, desta vez para Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (Saviani, 2010). 

A segunda universidade do Brasil foi criada em 1927 – a Universidade de 

Minas Gerais, criada por iniciativa privada e contava com o subsídio do governo 

estadual, vindo a ser federalizada em 1949, dando origem à Universidade Federal 

de Minas Gerais. 

Em 1934, foi fundada a Universidade de São Paulo, mantida pelo governo do 

Estado de São Paulo e originada da Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco – criada por decreto de D. Pedro I, em 1827. Um ano após, surgia a 

Universidade do Distrito Federal, mantida pelo governo da cidade do Rio de Janeiro, 

então capital do país (Saviani, 2010). 

Em 1941, surgia a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e, em 

1946, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ainda em 1946, foi 

constituída a Universidade da Bahia, que incorporava a Escola de Cirurgia, criada 

em 1808, Farmácia (1832), Odontologia (1864), Academia de Belas Artes (1877), 

Direito (1891) e Politécnica (1896), acrescidas da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
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Letras, criada em 1941. Em 1950, ela foi federalizada, transformando-se na atual 

Universidade Federal da Bahia. A partir deste momento – final dos anos 40 – e ao 

longo da década de 50, ocorrerão diversas federalizações, se estendendo pelas 

décadas de 60 e 70, o processo de criação das universidades federais nas capitais 

dos Estados. Também nesse período, surgiam as primeiras universidades estaduais, 

municipais e particulares (Saviani, 2010).  

No início dos anos 60, a União Nacional dos Estudantes (UNE) mobiliza para 

uma reforma no Ensino Superior, na busca de uma ampliação de ordem social e 

política dentro das universidades, movimento que desembocou na queda do 

presidente da República João Goulart, seguindo-se do golpe militar em 1964.  

O regime militar (1964 a 1985), ao cercear a reforma universitária, ao mesmo 

tempo estimulou os estudantes ao avanço para a efetivação de ajustes pretendidos 

às universidades, no âmbito das “reformas de base”. E assim, 

 

O movimento pela reforma ganhou as ruas impulsionado pela bandeira “mais verbas 
e mais vagas” e culminou com a ocupação, em 1968, das principais universidades 
pelos estudantes que instalaram comissões paritárias e cursos piloto, ficando no 
controle das escolas durante o mês de julho e todo o segundo semestre (Saviani, 
2010, p. 8). 

 

Em 28 de novembro de 1968, sob o governo militar, a Lei n. 5.540/68 

reformula o Ensino Superior, seguindo-se das alterações do ensino Primário e 

Médio, por meio da  Lei n. 5.692/71. Por conseguinte, os dispositivos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n. 4.024/61), correspondentes às 

bases desses níveis de ensino, são revogados e substituídos por essas duas novas 

leis, conservando os títulos principais da LDB/61, no que se refere aos fins e direitos 

da educação e da liberdade e administração do ensino, a dar continuidade à 

flexibilização da organização do ensino universitário (Saviani, 2010). 

A Reforma Universitária, determinada pela Lei n. 5.540/68, tinha como projeto 

atender demandas contraditórias, sob dois focos: um deles, proveniente de 

professores e alunos que solicitavam a autonomia universitária, a abolição da 

cátedra, condições para o desenvolvimento da pesquisa e a extensão da 

universidade à comunidade; o outro atendia à demanda de grupos ligados aos 
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militares, que viam no Ensino Superior público uma peça para desenvolver os 

mecanismos solicitados pelo capitalismo internacional. E ainda, a reivindicação por 

maiores aberturas de vagas, o que resultou na abertura de escolas isoladas privadas 

de nível superior (Saviani, 2010). Conforme reitera Dourado (2010): 

 

Em seu percurso histórico, é no período militar, após o golpe de Estado, em 1964, 
que se consolidarão as condições objetivas para a intensificação da presença do 
Ensino Superior privado e, paradoxalmente, para a institucionalização da pós-
graduação nas universidades públicas e a criação de novas universidades sob o 
regime fundacional no setor público federal. É o legado histórico da complexa reforma 
de Ensino Superior, efetivada no País pela Lei 5540/68 – que preconizava o ideário 
universitário - e pela edição de atos institucionais e políticas educacionais pelo 
governo militar (Dourado, 2010, p. 3). 

 

A partir do final da década de 70, as IES deixaram de ser centrais nas 

políticas do governo. As universidades foram criticadas por mau desempenho na 

implementação da Reforma Universitária de 1968, por oferecer uma formação 

ineficiente que não atendia ao mercado ou ao Estado, por seu acesso ainda se 

limitar a privilégios da elite, e também pelo alto consumo das IES, faltando recursos 

para o Ensino Fundamental e Médio, foco principal das políticas educacionais nesse 

período (Cerny, 2009). 

Para atender a formação da mão de obra necessária ao novo modelo 

econômico que prima pelo conhecimento, a reforma apontou também para a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que juntamente com 

outras grandes questões inerentes ao Ensino Superior, só foram efetivados por meio 

da Constituição de 1988, que 

 

Consagrou a autonomia universitária, estabeleceu a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, garantiu a gratuidade nos estabelecimentos oficiais, assegurou 
o ingresso por concurso público e o regime jurídico único. Nesse contexto a demanda 
dos dirigentes de instituições de Ensino Superior públicas e de seu corpo docente 
encaminhou-se na direção de uma dotação orçamentária que viabilizasse o exercício 
pleno da autonomia e, da parte dos alunos e da sociedade, de modo geral, o que se 
passou a reivindicar foi a expansão das vagas das universidades públicas (Saviani, 
2010, p. 10). 
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A Constituição de 1988 favoreceu a um novo modelo de universidade 15 

diferente do napoleônico, que prevalecera no Brasil até os anos 80, caracterizado 

pela prevalência do Estado na organização e regulação dos parâmetros que 

figuraram na administração universitária. Com a expansão do Ensino Superior, a 

atender os objetivos capitalistas para as demandas do mercado, houve assim uma 

tendência à conjugação de modelos universitários, na busca de atender os anseios 

da sociedade civil e à autonomia da sociedade acadêmica. Dessa forma, o modelo 

napoleônico nas universidades do Brasil veio se reconfigurando ao longo de sua 

história universitária, e atualmente, soma elementos do modelo anglo-saxônico em 

sua versão norte-americana (Saviani, 2010, p.11). 

Na década seguinte, no primeiro mandato (1995-1998) do governo Fernando 

Henrique  Cardoso (FHC), é aprovada a nova Lei  de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n. 9934/1996), considerada um marco de  referência para o 

início do  processo de reestruturação do  Ensino Superior  no Brasil. Essa Lei  

flexibilizou o desenvolvimento da educação superior em outros espaços além das 

universidades, favorecendo a configuração dos segmentos não universitários,  

(centros universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos 

superiores),amplamente difundidos no país. 

 

A década de 1990 consolida a lógica privatista da educação superior, por meio da 
intensificação dos processos de diversificação e diferenciação institucional nesse 
nível de ensino, num cenário marcado pela reforma do Estado – ancorada na 
perspectiva de minimização do papel do Estado diante das políticas públicas 
(Dourado, 2010, p. 4). 

 

Mas foi com o Decreto 2.306, de 19 de agosto de 1997, que o Ensino 

Superior no Brasil passou a conviver entre universidades e segmentos não 

universitários, a considerar o segundo como instituições de ensino que não 

                                                           
15  “Com efeito, podemos identificar três modelos clássicos de universidade, a saber, o modelo 
napoleônico, o modelo anglo-saxônico e o modelo prussiano. Este último teve sua configuração 
definida com a fundação da Universidade de Berlim por Humboldt, em 1810. A origem desses 
modelos se assenta nos elementos básicos constitutivos das universidades contemporâneas: o 
Estado, a sociedade civil e a autonomia da comunidade interna à instituição. Esses elementos nunca 
aparecem de forma isolada. Conforme prevaleça um ou outro, tem-se um diferente modelo 
institucional. A prevalência do Estado dá origem ao modelo napoleônico; prevalecendo a sociedade 
civil tem-se o modelo anglo-saxônico; e sobre a autonomia da comunidade acadêmica se funda o 
modelo prussiano” (Saviani, 2010, p.10). 
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necessitam desenvolver pesquisa, tendo como um de seus objetivos, viabilizar a 

expansão e democratização da universidade a um baixo custo, com vistas às 

demandas do mercado e os incentivos das agendas multilaterais. Essa flexibilização 

abrange também o grau de exigências nos processos de criação das IES (Saviani, 

2010). 

Nessa perspectiva, inclui-se também as chamadas “universidades 

corporativas”, modelo amplamente implementado nos Estados Unidos e que, no 

Brasil, já conta com centenas de centros. Essas instituições têm com objetivo maior, 

qualificar funcionários sob a organização das próprias empresas afins, contudo 

conta com um público-alvo que vai além  de seus próprios funcionários, ou seja, 

 

Elas visam treinar seus clientes criando “departamentos de educação ao consumidor” 
por meio dos quais todos, revendedores, distribuidores, atacadistas, fornecedores e 
clientes são levados a conhecer a “filosofia da empresa” e colocá-la em prática no 
mercado (Saviani, 2010, p. 12). 

 

Entre os anos de 1995 a 2002, durante o governo FHC, foi proposta a reforma 

do Estado, pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE). Tinha 

como objetivo a transição de uma administração burocrática e ineficiente para uma 

administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para a cidadania. Os 

pressupostos básicos subjacentes ao MARE, em relação à expansão da Educação 

Básica, se tornaram meta a serem cumpridas no governo FHC, porém, o Ensino 

Superior público ficou sem a devida atenção governamental, freando-se o processo 

de sua expansão, sendo um dos motivos que levou às instituições de Ensino 

Superior privadas a alcançarem um crescimento sem precedentes na ampliação de 

suas vagas (Bazzo, 2007). 

E assim, as vagas no Ensino Superior público foram se tornando cada vez 

mais raras. As políticas educacionais referem-se apenas a elevação de percentuais 

de acesso a este nível de ensino, secundarizando os rumos à cidadania, ao acesso 

com qualidade, que vai mesmo além de uma simples intelectualização. A pesquisa, 

que ocorre em especial nas universidades públicas,  fica cada vez  mais longe de 

integrar-se ao ensino, tão necessária para a difusão das grandes questões que 

afetam o homem contemporâneo, tão importantes de serem vivenciadas por esse 
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estudante que ora integra o  Ensino  Superior,  bem como tão importantes para o 

desenvolvimento científico e tecnológico de um país. 

Nessa direção, a cidadania para ser plenamente atingida pelas classes 

trabalhadoras, por meio da educação, precisa ultrapassar os desafios na busca de 

formas de integrar ao desenvolvimento cultural dos alunos, a qualidade técnica e 

política, indo além do academicismo. Para revitalizar o Ensino Superior, com bases 

no pensamento de Gramsci, é fundamental abandonar os “cemitérios de cultura” em 

seu interior, encontrados ainda como o produto da atual expansão do Ensino 

Superior na grande maioria das universidades privadas (Saviani, 2010). 

Questões desse teor foram evidenciadas na proposta realizada pelo MEC, em 

1997, para o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado no ano de 2001 (Lei n. 

10.172/01), mais de 10 (dez) anos após a Constituição de 1988. O déficit do Ensino 

Superior público brasileiro, em relação a vários países da América Latina, foi 

reconhecido nessa proposta, destacando-se os parâmetros referentes à Argentina, 

com 36% de sua população entre 19 e 24 anos de idade em pleno acesso ao ensino 

universitário, enquanto que no Brasil esse índice é menor que 12%. 

Proporcionalmente, nosso país precisava aumentar suas vagas, incluindo privadas e 

públicas, em 200%, e ainda assim, nessa direção, nada foi previsto em nível de 

investimentos adicionais no PNE.  Nesse sentido, Saviani (2010), com olhos em 

direção ao modelo anglo-saxônico na versão americana, levanta a questão: “Como, 

então, o governo pretendia atingir a mencionada meta de triplicar as vagas 

públicas?” (p. 13). E responde criticamente:  

 

A expansão — diz a proposta — dependerá de uma racionalização no uso dos 
recursos que diminua o gasto por aluno nos estabelecimentos públicos, da criação de 
estabelecimentos voltados mais para o ensino que para a pesquisa (...). (BRASIL, 
1997, p.39). É por esse caminho que se pretendeu disseminar os “centros 
universitários” enquanto escolas superiores que se dediquem apenas ao ensino sem 
pesquisa institucionalizada e os cursos pós-secundários, isto é, “formação de nível 
superior de menor duração” (Saviani, 2010, p. 13). 

 

Ainda em relação à proposta, ao continuar respondendo a referida pergunta, 

ele atinge mais uma vez o alvo, quando situa que essa mesma orientação se 

expressa também na meta 12, “estabelecer um amplo sistema de educação a 
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distância utilizando-o, inclusive, para ampliar o ensino semipresencial” (Saviani, 

2010, p. 14).  

Nessa mesma perspectiva, organismos internacionais, tais como: a UNESCO, 

o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a partir da 

década de 1980, incentivam com maior veemência as políticas públicas no Brasil, e 

no campo educacional, apontam a EaD, como via para democratizar o Ensino 

Superior, na busca da igualdade de oportunidades, por meio das TIC (Cerny, 2009 & 

Dourado, 2010), o que revela-se também como uma estratégia para promover uma 

educação de caráter supletivo, numa corrida atrás de elevar os  baixos índices 

estatísticos desse nível de ensino para o país (Dourado, 2008, Cerny, 2009, & 

Barreto, 2010a; 2010b). 

 No governo seguinte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula),com 

mandato iniciado em2003 e reeleito até 2010, manteve muitos traços da política do 

governo FHC (1995-2002) para o Ensino Superior no Brasil. Nesse sentido, ao longo 

do governo Lula, a partir de 2004, foi desenvolvido o programa “Universidade para 

todos”, o PROUNI16, caracterizado como uma parceria de tipo público-privado, que 

consistia na compra de vagas em IES privadas, destinado a estudantes de baixa 

renda, programa que também colaborou com a resolução do problema de vagas 

ociosas, enfrentado por muitas dessas instituições, (Saviani, 2010) e indiretamente, 

também a fornecer “insumos” à privatização do Ensino Superior. 

Ainda nos primeiros anos do governo Lula, as políticas e a gestão para a 

educação no Ensino Superior público, avançaram para mudanças importantes, 

assumindo desafios para a retomada da expansão de instituições e de vagas, 

investindo, em especial, nas instituições federais. Uma dessas políticas, a partir de 

propostas formalizadas em 2003 pela ANDIFES, visam à expansão e interiorização 

das instituições públicas, com a criação de novos cursos, a serem materializadas, a 

partir do ano de 2008, por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

                                                           
16“O Programa Universidade para Todos (PROUNI) tem como finalidade a concessão de bolsas de 
estudo integrais e parciais em cursos de Graduação e sequenciais de formação específica, em 
instituições privadas de Educação Superior. Criado pelo Governo Federal, em 2004, e 
institucionalizado pela Lei n. 11.096, em 13 de janeiro de 2005, oferece, em contrapartida, isenção de 
alguns tributos àquelas instituições de ensino que aderem ao Programa” (Dourado, 2010, p. 9). 
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das Universidades Federais (REUNI)17. Esse Programa visa dobrar o número de 

alunos, a priorizar cursos noturnos, formar professores para a Educação Básica e 

superar as desigualdades educacionais regionais, acompanhado da qualidade da 

formação profissional. “Para alcançar estes objetivos eram necessários 

investimentos em infraestrutura, manutenção e pessoal. Para dar eficiência era 

necessário avançar na autonomia universitária” (Dourado, 2010, p. 9). 

Houve também um grande investimento deste governo na educação a 

distância, estratégia de expansão muito polemizada pelos especialistas em políticas 

educacionais. A expansão das universidades neste período, inova-se pela abertura 

de novos espaços para a democratização e interiorização do Ensino Superior 

público, a partir das universidades já existentes, o que passa a acontecer por meio 

da EaD, principalmente a partir de 2006, tendo ênfase na área de educação, no 

oferecimento de cursos de Licenciatura.  

Com o objetivo de viabilizar esta política, o Ministério da Educação amplia a 

atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES),  atribuindo-lhe  a responsabilidade pela criação e desenvolvimento de um 

sistema nacional de formação de professores (Cerny, 2009). Esse sistema é 

viabilizado por ações de formação geridas pelo Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) 18 , criado em 2006. “É este o cenário atual possível para as 

universidades públicas: o desafio de democratizar o Ensino Superior público, por 

meio da educação à distância” (Cerny, 2009, p.37).  

                                                           
17“Em 2008, 53 universidades federais presentes em todos os Estados da federação firmaram com o 
Presidente e o MEC um termo de compromisso com este objetivo. Até 2012 serão R$ 2,4 bilhões em 
investimentos, 93.319 novas vagas e 1.285 novos cursos de graduação. Destes, 696 são noturnos, 
331 de licenciatura, 640 de Mestrado e 428 de Doutorado. O total de matrículas alcançará 1,1milhão 
de alunos. Foram criados 25 mil cargos e funções para ocupação escalonada nos quatro anos de 
implantação do programa. (...) Ao priorizar cursos noturnos, licenciaturas e a interiorização do Ensino 
Superior gratuito e de qualidade, o REUNI responde com eficácia outras demandas urgentes da 
sociedade” (Dourado, 2010, p.9). 
18“De acordo com o decreto 5.800/2006, são objetivos do sistema UAB: I - oferecer, prioritariamente, 
cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da Educação Básica; II - 
oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em Educação 
Básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; III - oferecer cursos superiores nas 
diferentes áreas do conhecimento; IV - ampliar o acesso à educação superior pública; V - reduzir as 
desigualdades de oferta de Ensino Superior entre as diferentes regiões do País; VI - estabelecer 
amplo sistema nacional de Educação Superior a distância; e VII - fomentar o desenvolvimento 
institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias 
inovadoras de Ensino Superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação” (Dourado, 
2010, p. 9). 
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Um verdadeiro desafio por tratar-se de uma expansão deste nível de ensino, 

em parceria com os municípios do interior, a instalar-se neles por meio de polos, 

com abrangência para atender alunos em um raio de até 100 km. Portanto, sem a 

necessidade de expandir os espaços físicos das universidades públicas bem como 

seu quadro de pessoal, remunerado por meio de bolsas. Esse sistema será 

abordado com detalhes no próximo tópico. 

2.2.1.3. ANÁLISE DO CONTEXTO DA EXPANSÃO 

Ao refletir sobre a contextualização da expansão do Ensino Superior no 

Brasil, em relação as grandes dificuldades de ingresso nesse nível de ensino, em 

que a EaD é vista pelas políticas nacionais como estratégia para ampliar o número 

de vagas das licenciaturas no Ensino Superior público, considerei ser necessário 

fazer uma análise desse contexto, referente a variação dos índices de evolução de 

matrículas e de instituições entre as esferas pública e privada, relacionando-a às 

principais políticas e programas implementados no país pelo governo federal. E 

ainda, em buscar entender essa expansão na Região Amazônica, espaço em que 

está circunscrito o locus desta pesquisa. Esta preocupação procede também pelo 

fato das análises mais recentes publicadas em teses e revistas especializadas em 

pesquisa educacional, reportarem-se apenas até o ano de 2007, uma vez que os 

novos dados oficiais ampliados até 2010, só foram lançados no final de 2011.  

O procedimento analítico tem como base uma descrição desses processos, 

ainda que sucinta, no sentido de apreendê-la em relação ao intermédio entre as 

propostas estabelecidas e a sua concretização. Dessa forma, busco entender a 

complexidade dessas políticas e programas inseridos na organização e gestão 

desse nível de ensino no país, relacionando-as à intensidade de seus impactos. 

Conforme já descrito, a trajetória histórica do Ensino Superior no Brasil, 

sempre foi permeada pela criação de instituições isoladas, de natureza não oficial. E 

que a partir dos anos 70, após a implantação da Reforma Universitária (1968), as 

instituições privadas multiplicaram-se de forma exponencial, em face das 

universidades públicas serem consideradas como ineficientes, por não atenderem 

ao mercado de trabalho e como um não investimento no crescimento nacional, por 
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conseguinte, como disfuncionais para o Estado e dispendiosas para um país 

periférico. Nesse contexto, o Ensino Superior público entra em profunda crise, 

acompanhado da recessão econômica no país (Cerny, 2009).  

Assim, abrem-se totalmente as portas para o ensino privado, num 

crescimento sem precedentes, chegando ao início dos anos 80, com mais de 75% 

do número total de instituições de Ensino Superior no país (Quadro 6), 

acompanhadas de um índice de matrículas de 64,26%, já superando o ensino 

público neste mesmo período (Quadro 5). 

 

Quadro 2 - Evolução do n. de matrículas no Ensino Superior (período de 1980 a 2010) 

Ano TOTAL PÚBLICO   PRIVADO   

    Nº DE ALUNOS % Nº DE ALUNOS % 

1980 1.377.286 492.232 35,74% 885.054 64,26% 

1985 1.367.609 556.680 40,70% 810.929 59,30% 

1996 1.868.529 735.427 39,36% 1.133.102 60,64% 

2000 2.694.245 887.026 32,92% 1.807.219 67,08% 

2001 3.036.113 944.584 31,11% 2.091.529 68,89% 

2002 3.520.627 1.085.977 30,85% 2.434.650 69,15% 

2003 3.936.933 1.176.174 29,88% 2.760.759 70,12% 

2004 4.223.344 1.214.317 28,75% 3.009.027 71,25% 

2005 4.567.798 1.246.704 27,29% 3.321.094 72,71% 

2006 4.883.852 1.251.365 25,62% 3.632.487 74,38% 

2007 5.250.147 1.335.177 25,43% 3.914.970 74,57% 

2008 5.808.017 1.552.953 26,74% 4.255.064 73,26% 

2009 5.954.021 1.523.864 25,59% 4.430.157 74,41% 

2010 6.379.299 1.643.298 25,76% 4.736.001 74,24% 

Fonte: Obtido Agosto 25, 2012, de http://inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior 

 

A demonstração da distribuição referente a variação do número de matrículas 

no Ensino Superior público e privado (Quadro 2), pode ser melhor visualizada nas 

curvas do gráfico a seguir (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Evolução do n. de matrículas no Ensino Superior (período de 1980 a 2010) 

Fonte: Censos  INEP/MEC. Elaboração própria. Obtido Agosto 25, 2012, de http://inep.gov.br/web/censo-da-

educacao-superior 

 

É importante observar, que no início dos anos 80, ainda que o Conselho  

Federal de Educação (CEF), implementasse um movimento de contenção neste 

processo de expansão, não foi capaz de retrair a lógica privatista do  Ensino 

Superior privado (DOURADO, 2010).  Portanto, de acordo como essa linha do 

tempo, em especial pelos dados expostos pelo MEC, nesses últimos 30 anos (1980 

a 2010), os indicadores reiteram o predomínio da esfera privada no Ensino Superior 

do Brasil, quer na evolução do número de matrículas (Quadro 2) ou de instituições 

(Quadro 3). 
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Quadro 3 - Evolução do número de Instituições (período de 1980-2010) 

Ano TOTAL 
PUBLICO  PRIVADO 

N Instituições % N Instituições % 

1980 882 200 22,68% 682 77,32% 

1985 859 233 27,12% 626 72,88% 

1996 922 211 22,90% 711 77,10% 

2000 1180 176 14,92% 1004 85,08% 

2001 1391 183 13,16% 1208 86,84% 

2002 1637 195 11,91% 1442 88,09% 

2003 1859 207 11,14% 1652 88,86% 

2004 2013 224 11,13% 1789 88,87% 

2005 2165 231 10,67% 1934 89,33% 

2006 2270 248 10,93% 2022 89,07% 

2007 2281 249 10,92% 2032 89,08% 

2008 2252 236 10,48% 2016 89,52% 

2009 2314 245 10,59% 2069 89,41% 

2010 2378 278 11,69% 2100 88,31% 

Fonte: Censos  INEP/MEC. Elaboração própria. Obtido Agosto 25, 2012, de http://inep.gov.br/web/censo-da-

educacao-superior 

 

Esse movimento da evolução do número de instituições públicas e privadas 

no período de 1980-2010 (Quadro 3), é visualizada com clareza  pelo 

comportamento de suas respectivas  curvas  no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 2 - Evolução do número de Instituições (período de 1980-2010) 

Fonte: Censos  INEP/MEC. Elaboração própria. Obtido Agosto 25, 2012, de http://inep.gov.br/web/censo-da-

educacao-superior 
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Nesses 30 anos, houve oscilações em relação ao número de matrículas 

(Quadro 2), nas curvas das duas esferas (Gráfico 1), mas nunca os índices do 

Ensino Superior público superaram o privado, mostrando-se sempre potencialmente 

polarizados entre si. Observa-se em relação à trajetória descrita pelo ensino público, 

que no ano de 1985, esta curva atinge seu ponto máximo, com 40,70% do número 

de matrículas, enquanto que no ensino privado, o ponto mínimo revelado em sua 

curva, situa-se neste mesmo ano, com 59,30%. E seu ponto máximo é atingido no 

ano de 2007, com 74,57% do número de alunos matriculados neste setor, índice que 

se mostra como um reflexo dos programas implementados nesse período no Ensino 

Superior privado, como o PROUNI.  

O índice do percentual de matrículas no ensino público, a partir deste ponto 

máximo (40,70%), entra em fase de queda constante, em relação aos índices do 

ensino privado, enquanto que o ensino privado, salvo mínimas variações, cresce 

sempre em relação ao público, e em especial, em períodos após as reformas 

implementadas no governo FHC.  Assim, é adicionado à rede privada, entre 1996 a 

2000, 674.117 matrículas, o que corresponde a um crescimento de 6,44% neste 

período, e, por conseguinte, contrapondo-se a um mesmo índice decrescente no 

ensino público neste mesmo intervalo de tempo.  

Esta queda, ao referido ponto máximo (1985), só foi interrompida 23 anos 

após, em 2008, momento em que, ainda assim, o Ensino Superior público apresenta 

apenas 26,74% do número total de matrículas, portanto, índices muito distantes para 

atingir o ensino privado. Nos dois anos seguintes, observam-se pequenas 

oscilações. Em 2010, essa curva mostra 25,76% do total de alunos matriculados no 

Ensino Superior. 

Em contrapartida, a trajetória percorrida pelo Ensino Superior privado, sempre 

mostrou supremacia em relação ao número de matrículas (Quadro 2), e a partir do 

ano de 2003 mostra índices sempre superiores a 70% em relação à rede pública, 

apresentando em sua segunda extremidade, no ano de 2010, o ponto de 74,24%. 

É importante ressaltar, que no comportamento geral das curvas apresentado 

por essas duas esferas (Gráfico1), há vários movimentos considerados imagináveis, 

como em relação aos índices percentuais de crescimento nas matrículas (Quadro 2) 

do setor privado, que além da supremacia constante, apresentam uma característica 
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inigualável em relação ao público – nunca se tornou inferior a 100% na última 

década, chegando mesmo a atingir, a partir do ano  de 2006, quase o triplo do 

número de matrículas em relação ao ensino público, conforme expresso no referido 

quadro.  

Assim, esses dados mostram o baixíssimo índice de matrículas no Ensino 

Superior público (Quadro 2), que no ano de 2010,corresponde praticamente à quarta 

parte do total de alunos matriculados, ou seja, dos 6.379.299 alunos matriculados no 

Ensino Superior, apenas 25,76% estão nas universidades públicas, o que 

corresponde a 1.643.298 matrículas. Isto significa que, proporcionalmente, o Ensino 

Superior público para equiparar-se ao número de alunos matriculados em relação ao 

ensino privado, precisaria aumentar suas vagas em 188,20%,o que corresponde a 

3.092.703 alunos.  

Quanto aos programas mais recentes do MEC, como o PROUNI, iniciado em 

2004, que destinou a compra de vagas em instituições privadas, conforme já 

descrito, torna-se difícil perceber o acréscimo de matrículas relativas a esse 

investimento público, por mostrar-se diluído nos números de matrículas dessas 

instituições.  

O REUNI, um Programa do MEC, lançado em 2008, tendo como um dos 

objetivos ampliar 93.319 vagas, diretamente no interior de suas próprias instituições 

de ensino público, foi um alvo numérico conseguido, segundo os dados aqui 

analisados. Contudo, em termos comparativos ao ensino privado, é um crescimento 

muito discreto. O país precisava de mais programas e ações com essa iniciativa de 

expansão. 

A expectativa em relação a esses últimos dados, referentes ao ano de 2010, 

era de que, após os programas oficiais, implementados na última década, tivessem 

alavancado maiores índices, no sentido de buscar um nivelamento entre os 

indicadores do público e privado. Em relação ao programa de educação a distância 

UAB-MEC, não foi possível detectar seus impactos pela falta de dados específicos 

em relação a esse programa, o que provavelmente, seus índices tenham sido 

diluídos junto com os dados referentes à expansão do Ensino Superior público. 

No decorrer da década referente aos índices apresentados pelo MEC, e ainda 

hoje, os dados revelam uma grande frustração aos brasileiros. Os indicadores 
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continuam a apontar para grandes desafios à garantia do Ensino Superior no Brasil. 

Essa garantia, que já deveria situar-se sobre a qualidade da formação, pesa ainda 

muito a questão puramente numérica, em relação à democratização do Ensino 

Superior, que deveria incluir sua população jovem, ao apresentar um elevado 

número de alunos fora das universidades, em padrões inaceitáveis 

internacionalmente.  

Portanto, os dados estatísticos indicam a renitente privatização do Ensino 

Superior no Brasil, revelando sérios problemas para a universalização do Ensino 

Superior público, e ainda, para uma universalização com a devida qualidade.  

Em paralelo ao número de matrículas, ao analisar o crescimento do número 

de instituições privadas no país (Quadro 3), os índices mostram-se, a partir do início 

da última década, em constante elevação (Gráfico 2). No ano de 2010 atinge 

88,31%, com 2.100 unidades, contra 278 instituições públicas, o que corresponde a 

apenas 11,69% do total.  

É importante também observar a grande assimetria em relação ao número de 

matrículas no Ensino Superior no Brasil, observada por Região (Quadro 4).  

Os dados oficiais mais recentes divulgados (outubro de 2011), que tomei 

como base para esta análise, referem-se apenas a cursos presenciais, enquanto 

que nos anteriores, não há referência específica sobres modalidades de ensino  

A Região Norte ou Amazônica, a maior do país em extensão, ainda que nos 

últimos 10 anos tenha aumentado em 140,3% o número de matrículas, apresenta 

em 2010 o menor dos índices regionais (6,5%), o que corresponde a 352.358 alunos 

matriculados, enquanto que a Região Sudeste esboça o índice de 48,7%, o que 

corresponde a 2.656.231 matrículas, número que representa quase metade do 

número total de matrículas no país. 
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Quadro 4 - Distribuição e Participação Percentual de Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais por 

Regiões Geográficas – Brasil (2001 e 2010) 

Região Geográfica 
Matrículas – Cursos Presenciais 

2001 % 2010 % 

Brasil (Total) 3.030.754 100 5.449.120 100 

Norte 141.892 4,7 352.358 6,5 

Nordeste 460.315 15,2 1.052.161 19,3 

Sudeste 1.566.610 51,7 2.656.231 48,7 

Sul 601.588 19,8 893.130 16,4 

Centro_Oeste 260.349 8,6 495.240 9,1 

Fonte: MEC/INEP – Censo de Educação Superior 2010 (Outubro 2011). Obtido Agosto 25, 2012, de 

http://inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior 

 

O gráfico seguinte (Gráfico 3) mostra a distribuição de matrículas em cursos 

de Graduação presenciais nas cinco Regiões brasileiras. 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição de Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais por Regiões Geográficas – Brasil 

(2001 e 2010) 

Fonte: MEC/INEP- Censo de Educação Superior 2010 (Outubro/2011). Obtido Agosto 25, 2012, de 

http://inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior 
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marcante do Ensino Superior no Brasil – o predomínio das instituições privadas, o 

que corresponde a 82,87% das 146 IES da Região, enquanto que às publicas resta 

apenas 25 IES, o que correspondes a 17,13% do total (MEC/INEP/DEED, 2010).  

Para focalizar mais de perto os traços próprios desse quadro, circunscrevo o 

Estado do Pará, que nesse mesmo ano de referência, apresenta um total de 31 

instituições de Ensino Superior, dentre as quais, apenas 5 (cinco) pertencem a 

administração pública, sendo 4  (quatro) federais e 1 (uma) estadual. As demais, 

pertencem ao ensino privado, distribuídas entre os segmentos de universidade 1 

(um), centros universitários 2 (dois) e faculdades (23), totalizando um índice de 

83,87%, correspondente ao número total de instituições privadas. 

(MEC/INEP/DEED, 2010). 

Portanto, esses indicadores registram a permanência da lógica privatista da 

Educação Superior nesta Região, por conseguinte, a levar pouco incentivo do 

desenvolvimento científico e  à pesquisa, que emerge sobretudo do Ensino Superior 

público, por pautar-se na indissociabilidade:  ensino-pesquisa-extensão. E assim, um 

quadro que retrata dados que levam a refletir sobre os grandes desafios em superar 

as desigualdades educacionais regionais. 

Torna-se fundamental que o país observe suas políticas de gestão para a 

expansão do Ensino Superior público, polarizado em relação ao eixo norte-sul, e em 

especial, voltar seu olhar para a Amazônia, cujas demandas educacionais são 

enormes, com sua população jovem excluída desse nível de ensino. 

Uma das grandes saídas tem sido apontada para o sistema de educação a 

distância, no sentido da universalização em relação a índices estatísticos, porém, 

sem a perspectiva de que este sistema, seja gerido numa perspectiva orgânica, a 

abranger uma formação de nível superior, junto ao desafio de articular o ensino à 

pesquisa, fundamental para promover uma educação de qualidade às novas 

gerações,  e assim, formar profissionais reflexivos, não alheios às questões de seu 

tempo, “impõe-se a exigência da organização da cultura superior com o objetivo de 

possibilitar a toda a população a difusão e discussão dos grandes problemas que 

afetam o homem contemporâneo” (Saviani, 2010, p.12). 
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2.2.2. A EaD COMO ESTRATÉGIA DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO BRASIL 

No Brasil, o contexto de formação de professores é considerado desafiador. 

Há nesta direção, um esforço expressivo do Governo Federal para suprir esta 

necessidade de expansão no sistema educacional. Os desafios organizacionais para 

superar esta crise são muitos e as estratégias governamentais buscam soluções 

para o problema, partindo de políticas que possam atingir em massa o país como 

um todo, e nesse sentido, para essa formação em grande escala, focalizam como 

forma de superação a Educação a Distância (EaD), e em especial, o uso das TIC, 

como componente fundamental, pelo seu alto poder de interatividade. Porém, esse 

vislumbre pelas TIC, que eleva a crença de que as transformações tecnológicas são 

determinantes para novas formas e processos sociais, e faz parte de um discurso  

que precisa ser elucidado. A esse respeito, Castells (2009) esclarece:  

 

É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o 
curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive 
criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta 
científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado final 
depende de um complexo padrão  interativo (Castells, 2009, p. 43). 

 

O pressuposto que tenta substituir as tecnologias digitais e da informação,  

como principal caminho na superação de muitos problemas, situados nas várias 

áreas sociais,  está relacionado ao fato das TIC constituírem o centro das 

revolucionárias mudanças científico-tecnológicas. Nesse sentido, as TIC, que são 

produzidas com fins diversos em determinados contextos, passam a ser 

recontextualizadas nos mais diferentes setores da atividade humana e, muitas 

vezes, centradas como um determinismo tecnológico, capaz de revolucionar por si 

próprias as mudanças, até mesmo nas práticas sociais. Ou seja,  

 

Em outras palavras, o determinismo tecnológico hipertrofia as mudanças introduzidas 
pelas TIC nas práticas sociais, do trabalho ao lazer, passando pelas formas de 
comunicação, no movimento de desconsiderar suas continuidades em relação às 
práticas anteriores, como a preservação dos poderes  econômicos e políticos 
constituídos e o aprofundamento da divisão entre possuidores e despossuídos, no 
que tem sido posto como tecno capitalismo global, em construções como capitalismo 
cognitivo, empreendedorismo etc (Barreto, 2010a, p.1300). 
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No Brasil, é possível perceber nas políticas voltadas aos programas do 

Ensino Superior, a constância  do pressuposto relacionado aos avanços 

pedagógicos pelo o uso das TIC, principalmente na EaD, motivadas por sua 

potencialidade de interação, com foco intenso em que a tecnologia é capaz de  

expandir  com qualidade os índices  de vagas neste nível de ensino. Ainda que a 

incorporação das TIC possam contribuir efetivamente para a implementação de 

novos paradigmas educacionais, em muitos programas, seu uso é questionado por 

ser considerado, em si próprio, o motor que compele o impulso da EaD como 

modalidade  de ensino, uma vez que suas concepções pedagógicas apresentam 

bases em paradigmas tradicionais no que se refere ao processo ensino-

aprendizagem. 

Em relação à formação de professores, a EaD ganha  espaço relevante,  

apoiada por políticas governamentais voltadas para a situação atual em que se  

encontra o quadro da educação brasileira, com a emergência de formação de 

professores, em especial  no Ensino Fundamental e Médio. A necessidade de um 

grande número de docentes para atuar nesses níveis de ensino, implica, por 

conseguinte, na ampliação de vagas no Ensino Superior para os cursos de 

licenciatura, fato advindo de políticas educacionais desde 1996, com a aprovação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), Lei n. 9.934, que institui a 

formação em nível superior de todos os professores em exercício do magistério.   

Segundo Cerny (2009), em relação a essa situação da educação brasileira, 

no ano de 2007, foi publicado pelo Conselho Nacional de Educação, o relatório 

intitulado Escassez de professores no Ensino Médio: propostas estruturais e 

emergenciais. O documento situa como motivos mais relevantes dessa escassez, 

dois fatores principais: o primeiro, a baixa remuneração dos professores, que 

provém de dados levantados em 38 países, por meio de uma pesquisa desenvolvida 

pela Organização Internacional do Trabalho (OTI) e UNESCO, que revela que  o 

salário médio de um professor, em início de carreira, é o  antepenúltimo da lista, na 

referida pesquisa.  

O segundo fator, refere-se à necessidade do aumento do número de 

professores para o Ensino Médio, principalmente nas áreas de Matemática, Física, 

Química e Biologia, fato proveniente do número reduzido de vagas disponíveis nas 
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Universidades para estas licenciaturas e pelos altos índices de reprovação nesses 

cursos.  E ainda, a previsão do número de professores a se formar ser inferior aos 

que estão prestes a se aposentar, ou seja, “cerca de 60% estão mais próximos da 

aposentadoria que do início de carreira” (Cerny, 2009, p. 21). 

E assim, devido a esse caráter de urgência de expansão do Ensino Superior, 

“as universidades públicas são pressionadas a dar conta desta demanda, sem a 

ampliação da sua capacidade instalada, especialmente de recursos humanos” 

(Cerny, 2009, p. 21). Nesse sentido, as políticas do Governo Federal buscam como 

estratégia a EaD, com foco intenso no uso das TIC, na perspectiva de superar o 

complexo  desafio em equacionar as variáveis espaço, tempo e o elevado número 

de vagas. 

Cerny (2009) destaca com bases na Lei LDBN/1996 supracitada, um estudo 

feito por Tardelli (2006) sobre a referida legislação, em relação aos educadores 

atuantes no processo da EAD, “são objetos inanimados que são postos como 

actantes do processo educacional”, situando que o professor não é posto  em cena 

nem “participante ativo, consciente e responsável por uma série de atividades”. 

Ainda, segundo Tardelli (2006), em relação a tecnologia, por ocupar o lugar central,  

“a tecnologia em si  geraria  a educação e a diminuição de desigualdades”(Tardelli, 

2006 apud Cerny, 2009, p. 42). 

Contudo, segundo os Referenciais  de Qualidade para a Educação Superior a 

Distância – documento do MEC, elaborado por meio da Secretaria de Educação a 

Distância, em 2007, a educação  é prioridade em relação a modalidade que  a 

desenvolve. Assim, situa como um dos seus critérios, que as instituições  que 

desenvolvem projetos em EAD, devem observar que  

 

Apesar da possibilidade de diferentes modos de organização, um ponto deve ser 
comum a todos aqueles que desenvolvem projetos nessa modalidade: é a 
compreensão de EDUCAÇÃO  como fundamento primeiro, antes de se pensar no 
modo de  organização: a DISTÂNCIA (SEED/MEC, p. 7, 2007).  

 

As discussões calorosas, desenvolvidas sobre a expansão da formação de 

professores com a modalidade da EAD, com grande ênfase no uso das TIC, 

colocam em jogo as políticas educacionais, determinadas por programas 
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governamentais e ora implementadas pelas Instituições de Ensino Superior Público, 

nos quais o uso das TIC, leva ao risco de promover a revitalização do tão falado 

modelo tecnicista, onde são mantidos os imperativos capitalistas (Barreto, 2010a; 

2010b).  

Contudo, é necessário observar as grandes possibilidades de emprego das 

TIC na  educação, mantendo o foco em  suas abordagens pedagógicas. Refletir 

acerca dos impactos da tecnologia e das formas de seu emprego, torna-se da maior 

importância para acompanhar os projetos em EaD. No caso da formação de 

professores, os projetos implementados em um país de dimensões continentais 

como o Brasil, os quais, por serem destinados a um elevado  número de docentes, 

envolvem a complexidade de formação em grande escala.  Assim, acaba por apelar 

para a o uso intenso das TIC para a EAD, em uma perspectiva determinista, 

relacionadas à resolução de tal problemática (Barreto, 2008; 2010a). Esse 

pressuposto determinista tem como resultante uma proposta de massificação, por 

compreender como relevante para esta formação o potencial do ambiente virtual, 

favorável às interações do  processo ensino-aprendizagem e, portanto,  por acreditar  

que as TIC são suficientes para suportar  a grande parte dos desafios da 

complexidade de formação em grande  escala, secundarizando a relevância dos 

aspectos pedagógicos inerentes ao seu uso .  

Assim, na EAD, esse uso, que é recontextualizado dentro de um novo 

contorno educacional, envolve questões de racionalidade operacional e de caráter 

formativo. Esse deslocamento das TIC para a educação, implica também em outras 

questões complexas, como a lógica dos “negócios” educacionais, uma racionalidade 

administrativa que se sobrepõe ao caráter pedagógico de seu emprego, uma vez 

que atinge o setor de serviços (Barreto, 2008).  

No Ensino Superior público esta intenção se torna cada vez mais evidente, ou 

seja, tratar a educação como um processo de mercantilização, uma vez que 

incentiva programas nacionais que tem foco maior na racionalização dos recursos 

tecnológicos, com a finalidade de atingir o sistema da EaD como  um todo, 

minimizando custos e secundarizando a qualidade formativa (Lapa & Pretto, 2010). 

Deixa assim, para segundo plano, o foco de que a educação precisa identificar-se 

como um direito de todos, de buscar a formação integral de sujeitos críticos, 
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contrapondo-se a uma concepção de educação que se organiza apenas como uma 

empresa, considerada como um bem econômico (Demo, 1993, Dourado, 2008 & 

Lima, 2003,).  

Ou seja, a preocupação com a eficiência e a eficácia do uso das TIC no 

processo de formação docente, está inscrita “numa lógica racionalizadora, técnica, 

pragmática, que encontra na defesa abstrata do uso das tecnologias e comunicação 

sua expressão mais acabada” (Barreto, 2008, p. 925). Assim, as universidades, ao 

invés de serem fortalecidas pela incorporação das TIC em  seus programas de  

formação de professores, promovem, por meio das TIC, um modelo de substituição 

tecnológica (Barreto, 2008). 

 

2.3. A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A Educação Superior no Brasil, como visto no item anterior, sempre 

apresentou grandes desafios para sua expansão na rede pública de ensino, setor 

que figura com apenas 25,76% do número de matrículas em relação ao privado 

(Quadro 2), fato que tem sido objeto de vários estudos e pesquisas no cenário 

nacional. As estatísticas mostram ainda que nos cursos de Graduação, da rede 

privada de ensino, os segmentos não universitários são predominantes. Essa 

realidade revela uma lacuna cada vez maior entre o ensino e a pesquisa pelo fato 

das instituições de Ensino Superior não universitárias serem isentas deste vínculo 

acadêmico e estarem mais voltadas à profissionalização (Saviani, 2010). Desse 

modo, as políticas para o Ensino Superior estão sempre atreladas aos ditames do 

mercado de trabalho. Por conseguinte, a materialização dessas políticas apresenta, 

na maioria das vezes, contradições entre suas proposições e ações, questão que 

fere a tradição universitária vinculada ao tripé ensino-pesquisa-extensão.  

No Brasil, cada vez mais, esse quadro torna-se visível, em face à 

determinante privatização do Ensino Superior, revelada nos últimos dados oficiais, 

cujo  índice está em torno de 75% do número total de matrículas (Quadro 2). Neste 
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contexto, consolidar a expansão da educação pública nesse nível de ensino, 

demanda enormes desafios: 

 

Assim, aliado a um esforço de se implementar novos processos de gestão e de 
regulação que direcionem o fundo público para a expansão e democratização da 
educação superior pública e gratuita no País, deve-se garantir políticas e ações 
direcionadas à regulação e gestão do sistema que contribuam para a melhoria da 
qualidade e para a progressiva desmercantilização da educação superior privada 
(Dourado, 2010, p. 12). 

 

O Governo Federal na tentativa de  expandir esse número de vagas no 

Ensino Superior público, em especial, para os cursos de licenciatura, tinha prazo 

determinado face às políticas educacionais incentivadas por organismos 

internacionais, uma vez que, do ponto de vista econômico, é a agenda multilateral 

que forja prazos às necessidades sociais mundiais.   

Assim, estava posto o desafio de ampliar espaços físicos e dispor de um 

grande número de profissionais para atender a essa demanda, circunscrevendo em 

especial, a formação de professores para a Educação Básica.  

A urgência para a formação de professores de nível superior no Brasil, 

determinada pelas leis e ações apoiadas oficialmente, tem buscado incorporar 

estratégias que atendam os prazos para atingir expansão elevada de meta, 

centralizando na Educação a Distância, a perspectiva de atender a demanda dessa 

formação, sob a hegemonia de políticas neoliberais: 

 

Nesse sentido, a proposta de uma política nacional de formação de professores pode 
representar impulso no sentido do preenchimento de lacunas. Por outro lado, as 
simplificações (...) também podem   associada a formas e representações de uma 
‘aprendizagem turbo’ (Barreto, 2010a, p. 1311). 

 

A constatação de que a EaD figura como  estratégia central para a formação 

de professores, tem sido alvo de muitas críticas dos pesquisadores, dirigidas ao 

MEC, referentes a determinação de ações e políticas para essa formação de nível 

superior, inerentes ao contexto peculiar brasileiro, em especial à problemática da 

Educação Básica. 
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Nesse contexto, para refletir criticamente sobre as políticas educacionais 

subjacentes a essa expansão com foco na EaD centralizada no uso das TIC, torna-

se necessário compreender a complexidade que envolve seus processos de 

regulação 19 e regulamentação bem como das ações para sua materialização e, 

assim, situar-se perante seus limites, desafios e possibilidades.  

Barreto (2010), uma grande estudiosa das políticas educacionais, fez um 

extenso inventário crítico sobre os documentos que interferiram como marcos 

regulatórios no caminho percorrido para a implementação da EaD com o uso das 

TIC no Ensino Superior, referentes à configuração das políticas  nacionais de 

formação de professores nas universidades públicas. A autora constatou que esse 

inventário converge para um ponto fundamental: a materialização da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). Dentre eles, destacam-se:  

 Secretaria de Educação a Distância (SEED) (BRASIL. Decreto n. 

1.917,1996). Criada com o objetivo de coordenar as ações ministeriais 

em relação às TIC. 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) (BRASIL. Lei 

n. 9.394, 1996). Esta lei alavancou como um todo a SEED (1996) e o 

Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL. Lei n. 10.172, 2001), 

como cita o art. 80:“O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, e de educação continuada” (BRASIL. Lei n. 

9.394, 1996). 

 Plano Nacional de Educação (PNE) na versão governamental. Esse 

Plano, em seu bojo, mostra sintonia com a SEED e com a LDB. No 

capítulo 6, os objetivos e metas têm como intenção “Iniciar, logo após a 

aprovação do Plano, a oferta de cursos a distância, em nível superior, 

especialmente na área de formação de professores para a Educação 

Básica”.  (Barreto, 2010b, p. 39). O PNE foi aprovado pela Lei n. 

10.172, 2001. 

                                                           
19Um dos conceitos de regulação, como aqui utilizado, implica em conjugar dois tipos diferentes de 
fenômenos que se interceptam entre a produção e aplicação das regras orientadoras das ações e os 
modos de apropriação e transformação dessas regras pelos atores (Dourado, 2007).     
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 Universidade Virtual Pública do Brasil (UNIREDE). Criada em 1999, na 

concepção  de um consórcio no âmbito das universidades públicas, 

como um esboço para as primeiras ações de formação por meio da 

EaD com o objetivo de democratizar o acesso ao Ensino Superior 

público de qualidade, envolvendo cursos de Graduação, Pós-

Graduação e educação continuada. Neder (2006) complementa os 

depoimentos de Barreto, no sentido de que, o Projeto Pró-Docência da 

UNIREDE, apresentado em 2002, aponta às necessidades de 

formação de professores para cumprir  uma das metas da LDB/1996, 

que institui a Década da Educação, a estabelecer a formação em nível 

superior de todos os professores  que estejam atuando  em sala de 

aula. Essa demanda é justificada no referido projeto, com bases no 

Censo Escolar – Sinopse 2000, pelo quadro que o Brasil apresentava 

naquela ocasião: dentre os 1.044.025 professores que trabalhavam 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série, apenas 

213.142 possuíam formação em nível superior, ou seja, 79,59% 

formava o percentual do contingente a ser formado para atuar neste 

nível de ensino. Em 817.038 professores que trabalhavam de 5ª a 8ª 

série do Ensino Fundamental, o índice de defasagem correspondia a 

28,57%. E no Ensino Médio, dos 438.331 professores atuantes, este 

índice baixa mais ainda para 11.73 %. Portanto, localizando-se na 

Educação Básica, em especial, nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, a maior demanda de formação de professores. 

Barreto (2010) prossegue, situando que apesar da UNIREDE possuir uma 

coordenação composta de um Comitê Gestor e conselhos, mostrava-se 

com estrutura fragilizada pela dependência do apoio da Comissão de Educação e da 
Frente Parlamentar de Educação a Distância da Câmara Federal, dos Ministérios da 
Educação (MEC) e da Ciência e Tecnologia (MCT) e de órgãos como a Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP) e, especialmente, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio de bolsas para apoiar o 
desenvolvimento dos polos (Barreto, 2010b, p. 39). 

 

E continua, desvelando outras ações que foram desenvolvidas na busca da 

expansão do Ensino Superior público, sempre com bases na EaD como modalidade 

de ensino, acompanhada das tecnologias digitais: 



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 195 

 Grupo de Trabalho Interministerial (GTI). Constituído pelo Decreto 

Presidencial de 20 de outubro de 2003 (Brasil. Decreto [s/n.], 2003),  

encarregado de analisar a situação das universidades públicas e 

apresentar um plano emergencial  capaz de enfrentar a crise  pelas 

quais  atravessavam bem como a edição das bases para a reforma 

universitária brasileira. Em especial, o GTI abriu de vez as portas para 

a implementação da EaD no Ensino Superior, na perspectiva de 

aumentar o número de vagas, o que não seria possível na educação 

presencial (Barreto, 2010a). Esse relatório, na página 13, segundo 

Barreto (2010a) cita que: 

 

É imperativo reconhecer que a universidade pública brasileira, nos limites impostos 
pela educação presencial, mesmo com aumento substancial de recursos, não teria 
condições de aumentar as vagas de forma maciça no curto e médio prazos nem 
adaptar-se a realidade de um tempo onde o conhecimento se espalha no mundo, por 
internet, televisão e outras modernas formas de mídia, sem respeitar o tradicional 
locus histórico do aprendizado em sala de aula (Barreto, p.1308). 

 

Ainda com bases no referido Relatório, desenvolve a crítica, de que a EAD 

torna-se uma estratégia “posta como alternativa para multiplicar o número de alunos, 

sem alterar significativamente os quadros docentes e os investimentos” (Barreto, 

2008, p.927), como no caso do quadro de pessoal dos programas em EaD, que são  

vinculados à instituição por meio de bolsas, e concluiu, com bases nesse quadro, 

que a ênfase atribuída à EaD como  modalidade de ensino, reduz-se à questões 

envolvidas à sua dimensão iminentemente técnica (Barreto, 2010a; 2010b). 

 Fórum das Estatais pela Educação (2005). A partir do diagnóstico do 

Ensino Superior e com bases na análise sobre a UNIREDE feito pelo 

GTI, este Fórum elabora o desenho da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). O sistema UAB é concebido como fundação de direito privado, 

em forma de consórcio entre o âmbito federal, estadual e municipal, 

sob o acompanhamento e avaliação da CAPES. No contexto desse 

Fórum, em seus  documentos, na página 10,  é ampliada a 

abrangência da UAB: “deverá a UAB promover uma interação mais 

ampla, seja atuando também com empresas que não são 
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exclusivamente estatais, assim como com as demais instituições de 

educação superior, sejam públicas, sejam privadas”(apud Barreto, 

2008, p.928,). 

 E ainda, segundo Barreto (2010), as formulações dos documentos do 

Fórum, comparam explicitamente que “a estrutura básica da UAB e dos 

Consórcios deve se assemelhar mais a uma ‘fábrica’, enfatizando a 

alta produção de cursos” (apud Barreto, 2008, p. 929). E parece ser 

nessa direção, que as políticas em EaD para o Ensino Superior têm 

seus alicerces construídos, “em especial para promover a 

formação/certificação de professores” (Barreto, 2008,  p. 928). 

 Inscrição da UAB na CAPES – A UAB, que foi criada com foco nas 

Políticas e na Gestão da Educação Superior, a partir do Fórum das 

Estatais pela Educação (2005), tornou-se oficializada por meio do 

Decreto n. 5800, de 08 de junho de 2006.  Posteriormente, com a 

promulgação da Lei n. 11.502/2007, que reestruturou a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. A UAB foi 

inscrita neste órgão, o que lhe atribuiu uma espécie de selo de 

qualidade por pertencer à “nova” CAPES (Barreto, 2010a; 2010b). E 

assim, a CAPES abrange a EaD e  inclui a UAB:  

 

Redimensionada sua estrutura, a “nova” CAPES passou a contar com duas novas 
diretorias (Diretoria de Educação Presencial da Educação Básica e Diretoria de 
Ensino a Distância) e com um Conselho Técnico-Científico da Educação Básica. 
Essa “nova” CAPES, além de suas atribuições anteriores, passou a coordenar a 
estruturação do Plano do Sistema Nacional de Formação, a busca da organicidade 
das políticas, programas e ações direcionadas à formação e à expansão da formação 
(Dourado, 2010, p. 8). 

 

 Sistema Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica – Surgiu em 2009, por meio do Decreto n. 6.755, 

2009, onde  “disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a programas de 

formação inicial e continuada, e dá outras providências” (apud Barreto, 

2010b, p. 39). Barreto (2010) situa que esse discurso revela nuances 
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diversas, necessitando de uma observação mais apurada de seus 

pressupostos. 

Ao aprofundar este item, verifiquei na apresentação do Catálogo UAB, 

referências ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, 

que integra “a demanda por educação a distância em licenciaturas de todas as áreas 

e em pedagogia e orientam a oferta pelas instituições públicas de ensino (Ipes) de 

cursos em Polos de Apoio presencial” (Capes, 2010). 

Para analisar os documentos supracitados, Barreto (2010) parte de 

questionamentos que refletem sobre as estratégias de regulação para a expansão 

de vagas no Ensino Superior, em especial para a formação de professores no 

Ensino Superior público, os quais, inicialmente, pressupõem “da constatação de que 

a EaD configura estratégia  central nas  políticas educacionais”(Barreto, 2010a, p. 

1301) e ainda, neste âmbito, pela centralidade atribuída às TIC, situa “a proposta da 

EaD como substituição tecnológica” (Barreto, 2010a, p. 1301).  

Nessa análise, a autora desvela traços que constatam a incorporação da EaD 

como  fator primordial para a expansão do Ensino Superior público e à racionalidade 

instrumental, pela ênfase atribuída às TIC nesse processo. 

A análise dessas políticas mostra também que as estratégias buscam o 

nivelamento da discrepância entre os índices do Ensino Superior público e privado 

sob a centralização das TIC na EaD.  E ainda, ao mesmo tempo em que esses 

índices se elevam na busca desse equilíbrio entre as duas esferas organizacionais, 

outro objetivo importante é atingido: elevar o número de professores licenciados 

para preencher as demandas de docentes nos diferentes níveis de ensino. 

Após conhecer o posicionamento dos críticos das políticas educacionais 

brasileiras, no que se  refere à formação de  professores, busquei em fontes oficiais 

uma representação estatística que estabelecesse congruências com suas formas de 

expressá-lo, conforme encontrado no gráfico a seguir  (Gráfico 4): 
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Gráfico 4 - Número de Matrículas por Modalidade de Ensino e Grau  Acadêmico – Brasil – 2010 

Fonte: MEC/INEP- Censo de Educação Superior 2010 (Outubro 2011). Obtido Agosto 25, 2012, de 

http://inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior 

 

Vemos que a formação de professores, nos cursos presenciais, expressa o 

índice de 17,0% do número de matrículas. Na modalidade a distância atinge 46%, 

ou seja, os índices referentes às matrículas nos cursos de licenciatura a distância 

apresentam-se muito elevados em relação ao presencial (Gráfico 4). 

As análises apontam também para a mercantilização da educação, como 

resultado de políticas que enfatizam o deslocamento da educação de direito para 

serviço, numa conexão entre a EaD, o Estado e o ideário neoliberal (Barreto, 2010a; 

2010b & Dourado, 2010). 

Por conseguinte, a configuração desses programas envolve uma série de 

fatores contraditórios e complexos, como exemplo, no estabelecimento das TIC 

como um dos maiores aliados para garantir este processo, devido ao seu potencial 

interativo em atingir um alto contingente de alunos, considerando-as assim, como 

um dos fatores mais importantes para subsidiar uma proposta de formação de 

professores com qualidade, foco que obscurece sua concepção pedagógica. 

 

Essas constatações contribuem para a compreensão de que a democratização do 
ensino não se dá somente pela garantia do acesso, requerendo sua oferta com 
qualidade social, para otimizar a permanência dos estudantes e, desse modo, 
contribuir para a melhoria dos processos formativos e a participação cidadã 
(Dourado, 2007, p. 940). 

 

Processos complexos que, na área da Educação Superior, indicam grandes 

desafios em conjugar níveis de expansão em grande escala e qualidade de ensino. 
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O alvo a ser atingido para esta meta é materializado na Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), configurado pelas políticas educacionais a partir dos marcos 

regulatórios para a expansão do Ensino Superior público, em especial, pelos 

documentos produzidos pelo GTI (2003) e pelo Fórum das Estatais pela Educação 

(2005), conforme já visto. 

A UAB, desde sua oficialização em 2006, torna-se assim a instituição de 

atuação em educação a distância para implementações  de ações do MEC. Tem 

sido objeto de muitas polêmicas, situada pelos pesquisadores, como centralizadora 

da solução dos problemas à formação docente para um país de dimensões 

continentais como o Brasil.  

Essas questões levantadas, a respeito das políticas e ações atribuídas à 

UAB, precisam ser compreendidas pelos educadores, na tentativa de perceber  seus 

limites, perspectivas e possibilidades, em especial pelos gestores das universidades 

públicas, responsáveis pela implementação dos projetos em EaD. 

As informações sobre a UAB (acessadas em setembro/2012), ainda não se 

encontram totalmente sistematizadas, mesmo no título “estatísticas” contido no 

portal UAB/CAPES.  Os dados ainda não se encontram totalmente expostos, como 

exemplo, o número de matrículas ou vagas, referente ao período após sua criação, 

quer seja por regiões ou mesmo o total. Há nos textos de apresentação dos títulos, 

dados referentes às suas metas cumpridas até o ano de 2009 e às futuras, até 2013. 

A UAB iniciou suas atividades no 2º semestre de 2006, com a implementação  

de um projeto piloto em parceria com o Banco do Brasil e outros bancos estatais, 

ofertando 10 mil vagas para o curso de Administração. Participaram 18 

universidades federais das diferentes regiões do país (CERNY, 2009).  

Em 2008 sua meta era atingir 562 polos, destinados à capacitação de 

professores da rede pública de ensino. Em relação a 2010, este número consolida 

mais da metade da meta referente ao programa. Até julho de 2009, instalou 557 

polos, com 187.154 vagas. E nesse mesmo ano, 

 

A UAB, ademais, em agosto de 2009,  selecionou mais  163 novos Polos, ‘no âmbito 
do Plano de Ações Articuladas, para equacionar a demanda e a oferta de formação  
de professores da rede pública da Educação Básica”, ampliando a rede para um total 
de 720 polos. (Brasil, 2009 apud Barreto 2010). 
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 Em 2010, a meta a ser cumprida refere-se a um acréscimo em torno de 200 

polos, com a criação de 127.633 vagas. Nesse mesmo ano, o cumprimento da meta 

é totalizar 1.000 polos. Cada polo, como já foi visto, atende alunos em um raio de 

até 100 km. Nesse mesmo ano, 88 Instituições Públicas de Ensino Superior (Ipes) 

de todo o território nacional, já são integradas ao programa como ofertantes dos 

cursos, entre Universidades Federais, Universidades Estaduais e Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs) (Brasil, 2009 apud Barreto, 2010a). 

 

A UAB continuará a apoiar a formação de professores com a oferta de vagas não 
presenciais para o Plano nacional  de Formação de Professores da Educação. Essas 
vagas atenderão a demanda levantada pela análise das pré-inscrições realizadas na 
Plataforma Freire pelos professores brasileiros. Além desse apoio, a UAB atenderá a 
chamada social por vagas de nível superior (Brasil, 2009 apud Barreto, 2010a). 

 

Até 2013, o sistema UAB tem a previsão de ampliar sua rede para abranger 

todas as Ipes, na perspectiva de atingir 800 mil alunos por ano (Brasil, 2010). 

Esses números em progressão, cada vez mais crescente, demonstram a 

capacidade governamental de expandir o Ensino Superior público às populações 

geograficamente isoladas no país. Porém, é foco de preocupação a todos que se 

envolvem com a melhoria da qualidade da educação brasileira, porque, ao que 

parece, as dimensões numéricas atingidas e projetadas, demostram uma proposta 

de massificação real, e a partir disso, é absolutamente necessário refletir sobre o 

conjunto das medidas que configuram a atual política de EaD, suas possibilidades e 

implicações para  a formação de professores que ora é implementada no país. 

Nesse sentido, muitas críticas por especialistas são dirigidas à atual política 

nacional de formação de professores, em especial à UAB, em várias direções. Uns, 

mostram-se surpresos com a apresentação dos números pela UAB: 

 

A incrível disseminação de cursos de formação de professores na modalidade EaD é 
fenômeno insofismável. Somente no Sistema Universidade Aberta do Brasil (Sistema 
UAB), que prioriza a formação de professores para a Educação Básica, há307 cursos 
de licenciatura em funcionamento no ano de 2010 (Sommer, 2010, p.20). 
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Outros, mostram preocupação com o processo formação de professores, que 

ao ser simplificado  pela atual  estratégia da EaD com o uso das TIC, possa  

obscurecer o foco da qualidade do processo ensino-aprendizagem: 

 

Em outras palavras, o binômio ensino-aprendizagem pode ser apagado pelo 
estabelecimento de uma relação direta, muitas vezes automática, entre TIC e 
aprendizagem (...). A cadeia de simplificações pode ser extensa: as TIC, os pacotes e 
os tutores no lugar do trabalho docente, a ausência de discussões coletivas, o 
aligeiramento que descaracteriza a formação, a derrama de diplomas e certificações, 
a prática apartada da pesquisa, a suposta posse das respostas no lugar do 
encaminhamento de questões formuladas a partir das situações concretas vividas 
pelos sujeitos que ensinam e aprendem etc. (Barreto, 2008, p.931). 

 

Um outro ângulo, observado por Cerny (2009), refere-se à abrangência da  

UAB, ao extrapolar o âmbito da formação  de professores: 

 

Adicionado aos  números gigantescos propostos pela UAB, o seu objetivo  inicial – a 
formação de professores –  também está sendo negligenciado, pois uma  série de 
cursos de bacharelado e especializações em diferentes áreas estão recebendo  
financiamento para a execução de projeto. (Cerny, 2009, p. 51). 

 

Esse mesmo enfoque  é reiterado por Sommer (2010): 

 

Dentro do Sistema UAB, além de formação inicial em diversas licenciaturas, há 
atualmente oferta de 50 cursos de extensão, 2 sequenciais, 78 bacharelados, 14 na 
modalidade tecnólogo, 266 especializações e 167 de aperfeiçoamento, nas mais 
diferentes área. (Sommer, 2010, p.20). 

 

As pesquisas situam também a UAB como uma cumpridora de metas em 

relação ao número de vagas e prazos estabelecidos no PNE para o Ensino Superior, 

acompanhadas de objetivos neoliberais. Nesse sentido, a UAB é mostrada como 

restrita a uma dimensão administrativo-operacional em relação à ambiência da EaD 

com o uso das TIC, o que sugere estar priorizando muito mais a dimensão técnica 

do que a formativa. Conforme declara Freitas (2007apud Barreto, 2008): 

 

As iniciativas atuais de massificação, por intermédio da UAB, cumprem as metas 
estatísticas e conformam os professores a uma concepção de caráter subordinado, 
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meramente instrumental, em contra posição à concepção de educador de caráter 
sócio-histórico, dos professores como profissionais da educação, intelectuais 
essenciais para a construção de um projeto social emancipador que ofereça novas 
possibilidades á educação da infância e da juventude (Freitas, 2007, p.1214 apud 
Barreto, 2008, p. 927) 

 

Essa estratégia política de massificação, por meio da EaD com o uso das TIC, 

ao atingir a formação de professores,  torna-se preocupante, especialmente por ser 

configurada sob a ótica da “fábrica”, conforme preconiza um dos  documentos 

oficiais aqui descrito nos marcos regulatórios, o que veicula às TIC grande parte 

dessa responsabilidade, uma vez que os materiais instrucionais navegam por meio 

digital, e assim, neste processo de produção, a mediação pedagógica torna-se 

secundarizada face à racionalidade instrumental. 

Essa configuração organizacional de caráter fabril, com a atribuição de 

eficiência que lhe é inerente, leva o sistema EaD a alcançar com  facilidade seu 

objetivo de mais valia, ao atingir um n. de alunos que cubra  os custos  da produção 

do curso – e o  restante é lucro. Este modelo de EaD, ora implementado também 

nas universidades públicas, precisa ser reformulado, a ter por norte uma concepção 

pedagógica e administrativa mais ampla, que instaurem novos parâmetros à prática 

da EaD com o uso das TIC, a provocar mudanças substantivas nos sistemas de 

formação de professores. E assim, reduzir o foco sobre a mais valia, intensificado 

por muitas instituições brasileiras, para que a visão que exige qualidade pedagógica 

não seja obscurecida. Nesse sentido, Sommer (2010), com bases em Mattar (2010), 

faz  colocações cadentes: 

 

EaD é sinônimo, hoje, de uma grande chance de ganhar dinheiro, porque dá para 
“trancar” centenas de alunos num Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) qualquer, 
para consumir um conteúdo produzido por um conteudista, organizado por um 
designer instrucional e trabalhado por um web designer, com um tutor atuando como 
um monitorrobô. Esse é o modelo que pode gerar muito dinheiro, porque atingido o 
número de alunos que cubra o custo da produção do conteúdo, tudo vira lucro (...) 
(Sommer, 2010, p. 27). 

 

Dessa forma, no Brasil, um planejamento de formação de professores, com 

foco direto no desenvolvimento social, deve ter propósito mais abrangente do que a 

simples aplicação de princípios da administração taylorista-fordista, em função de 
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seus fins político-pedagógicos a serem alcançados. Torna-se necessário um grande 

esforço que resista ao choque entre os ganhos com a quantidade de vagas por meio 

da EaD com o uso das TIC e a compatibilidade aos ganhos  da qualidade da 

formação.  

 

E isto é, de certo modo, compreensível, pois ‘o capital é a força econômica da 
sociedade burguesa que tudo domina’ (Marx, 1973, p. 236) o que faz com que, nesse 
tipo de sociedade, tudo tende a cair sob a lógica do capital (Saviani, 2009, p. 5). 

 

Barreto (2010), com bases nos resultados de suas pesquisas, ainda que, 

sustente a racionalidade instrumental que envolve a EaD, como foco central das 

políticas governamentais, vê a importância das TIC para a implementação de 

projetos em educação, desde que, não seja possível “supor que a simples presença 

das TIC indique mudanças qualitativas nos processos educacionais” (p.40). 

A centralidade, atribuída às TIC na EaD, parece fazer parte do imaginário de 

muitos educadores. Mesmo que várias pesquisas no Brasil já tenham sido, 

desenvolvidas por grandes universidades, revelando novas possibilidade de uso das 

TIC na EaD, acompanhadas de propostas com uma abordagem pedagógica que vai 

além da racionalidade técnica e instrumental, a maioria das instituições de Ensino 

Superior continua  implementando em seus cursos, abordagens de  EAD nas quais a 

busca  de sucesso educacional é atribuída principalmente ao emprego de 

tecnologias digitais sofisticadas, por acreditarem que, como elas tem um alto  poder 

de interação,  isso seja o fator suficiente para educar com qualidade a distância. 

Portanto, é fundamental que se desenvolva estudos para o emprego das 

tecnologias que estão surgindo e que se apresentam como viáveis à EaD, com o 

objetivo de  desenvolver metodologias ao seu uso, para que a educação possa 

ajudar as pessoas a se desenvolverem, a trabalharem com a mente humana e com 

a sua formação de educadores. 

Nesse sentido, atualmente, pesquisadores do Rio Grande do Sul 

desenvolvem experiências em educação, no âmbito da formação de professores, em 

Espaços de Convivência Digitais Virtuais (ECoDIs) como possibilidade de inovação 

educacional, sob a utilização de metaversos – mundos  virtuais em três dimensões, 
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onde alunos em tempo real, interagem de forma mais intensa, personificados em um 

avatar. E assim, amplificando o  sentimento de presença real “materializados” numa 

“presença digital virtual”, um “eu digital virtual”, que pode “ver” e “sentir” o ambiente, 

utilizando diferentes formas de comunicação (textual, oral, gestual e  gráfica). Uma 

virtualidade real em que “O aluno não navega para acessar fóruns e chats para 

colaborar com os demais: ele está presente no lugar onde isso ocorre” (Schlemmer, 

2010, p. 106).  

Mesmo com toda esta alta tecnologia disponível, esses pesquisadores 

buscam metodologias e formas de mediação pedagógica que possam promover 

uma verdadeira educação na modalidade EaD. E assim, partem de uma pergunta 

bem pertinente para a educação em rede: “Nesse contexto, como formar 

professores para que possam atuar, promovendo uma educação para esse tempo, 

numa sociedade altamente tecnologizada, conectada em rede?” (Schlemmer, p. 101, 

2010). E dessa maneira, mostra preocupações  perante as questões “das quais nós, 

professores-pesquisadores, formadores das novas gerações de professores, 

precisamos nos apropriar, a fim de conhecer suas potencialidades e limites no 

âmbito do desenvolvimento humano” (Schlemmer, 2010, p. 99). 

Essa questão nos alerta também para observar que “Objetos cada vez mais 

sofisticados podem ser postos a serviço da ‘fábrica’, visando à produção cada vez 

mais de professores” (Barreto, 2008, p. 930).  

Torna-se importante que os educadores, a cada tecnologia que surge, reflitam 

que elas não foram projetadas para serem simplesmente aplicadas à educação. A 

recontextualização20das TIC para o uso pedagógico, deve  integrar  usuários e 

criadores do conhecimento, por meio  dos processos de  ensinar e  aprender em 

rede, redefinindo-as numa concepção junto aos novos paradigmas educacionais que 

aproxime a cultura da sociedade (Castells, 1999, Barreto, 2010a, & Schlemmer, 

2010).  

                                                           
20Para sustentar esta abordagem, é importante lembrar que as TIC não se referem às chamadas 
‘tecnologias educacionais’, produzidas visando à sua utilização em situações concretas de ensino-
aprendizagem. “Sua própria designação (Tecnologias da Informação eda Comunicação) indica o seu 
pertencimento a áreas não educacionais, no sentido de serem produzidas no contexto de relações 
sociais outras, com finalidades distintas” (Barreto, 2010b, p.34). 



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 205 

Contudo, para muitos educadores, a EaD com o uso das TIC continua sendo 

focalizada pela ótica do determinismo tecnológico, considerada uma ‘mola mestra’, 

capaz de impulsionar, por si própria, os avanços nos setores educacional, 

solucionando os grandes problemas de ensino-aprendizagem. Desse modo, nos 

programas de expansão do número de vagas para o ingresso a Educação Superior, 

em especial nos cursos de licenciatura, muitos esperam algo semelhante devido a 

presença das TIC, supondo, principalmente, suprir os principais desafios de 

formação em grande escala, na busca de abranger dimensões temporais e 

espaciais, bem como minimizar custos.  

Isso tudo implica na qualidade dessa formação e, por conseguinte, em 

contribuir para elevar ainda mais os índices de divisões nas extremidades das 

camadas sociais em nosso país, historicamente marcado por estruturas de 

desigualdades sociais intensas, reveladas nos indicadores sociais preocupantes, 

uma vez que estes novos egressos, desse sistema de EaD, terão como desafio, 

possuir aptidões para viver na contemporaneidade e contribuir para a transformação 

desse novo cenário social que ora se apresenta. “Assim, um dos nossos grandes 

desafios é ampliar os direitos sociais e coletivos, tais como: habitação, saúde e 

educação” (Dourado, 2008, p. 893).  

Esses três elementos citados por Dourado (2008), referentes às 

desigualdades sociais e às necessidades básicas de uma nação, determinam 

também questões altamente desafiantes que necessitam de soluções urgentes, em 

especial, à educação. 

Dessa maneira, é importante que se reconheça as iniciativas governamentais 

para a expansão do Ensino Superior público no país, pela abertura de vagas na 

modalidade EaD, para que esse nível de ensino chegue até as camadas menos 

favorecidas, conforme evidenciado no governo Lula. Porém, é fundamental pensar 

na qualidade do ensino proveniente dessa expansão, e assim, buscar metodologias 

em EaD que promovam uma formação capaz de incluir esses alunos perante aos 

desafios das atuais demandas do contexto social e que possam contribuir para a 

elevação do índice  de desenvolvimento humano, em que o Brasil, segundo os 

indicadores do Ranking do IDH global 2011 é apontado,  em um patamar muito 
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abaixo de outros países da América Latina, tais  como: a Argentina, o Chile,  o Peru 

e o Uruguai (PNUD, 2011). 

Torna-se também importante, que as políticas de gestão em EaD para a 

expansão do Ensino Superior público, a ser dirigida especialmente aos menos 

favorecidos, não descaracterize a conexão ensino-pesquisa, inerente aos atributos 

que asseguram a condição universitária e fundamentais para a promoção da 

inclusão do cidadão aos desafios atuais, numa formação que ainda conforma-se 

com uma simples passividade intelectual para uma certificação acadêmica. “Essa 

mudança é importante porque, como se sabe, as universidades públicas são 

responsáveis por cerca de 90% da ciência produzida no Brasil” (Saviani, 2010, p. 

12).  

Para o Brasil, um país notável pela riqueza de seus recursos naturais e 

perspectiva promissora de um país industrializado em ascensão, porém com a 

presença de problemas complexos e altamente interdependentes, tais quais: a fome, 

as questões ambientais, a educação, a segurança e a saúde, vale a observação de 

Senge (2006):  

 

Mas, se o sucesso neste século for determinado mais pela qualidade de nossas 
capacidades humanas do que pela abundância de nossos recursos naturais, que 
implicações isso terá para o Brasil? Talvez reoriente os brasileiros para as qualidades 
mais profundas da sua  cultura e o espírito do seu povo (Senge, 2006, p.14). 

 

Diante do cenário brasileiro, torna-se necessário o repensar das políticas de 

gestão que subsidiam os sistemas de EaD no Ensino Superior que abrangem todo o 

território nacional, em especial aquelas destinadas à Amazônia, região que se 

destaca pelos menores índices de alunos matriculados nesse nível  de ensino, em 

relação ao eixo norte-sul, correspondendo a 6,5%, enquanto a Região Sudeste 

detém 48,7% (Quadro 4). Dessa forma, a necessidade de uma atenção mais 

orgânica, que estabeleça  estratégias de aprimoramento às atuais demandas do 

povo amazônida, no sentido de imprimir a qualidade de expansão no Ensino 

Superior público. Em nível micro, dentro das próprias universidades, os educadores 

precisam refletir sobre as implicações dos sistemas de gestão em EaD, a serem  

implementados para a  formação de professores, uma vez que  cada IES representa 
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uma região político-social dentro do país, onde a educação precisa ser vista como 

fator primordial aos desafios para seu pleno desenvolvimento. 
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3. CIRCUNSCRIÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA: A GESTÃO 

EM EaD NA UEPA  

Neste capítulo apresento os procedimentos adotados para a produção e 

análise do dados, gerados por meio de uma pesquisa documental e de campo. A 

investigação, territorialmente situa-se no contexto da região Amazônica, focalizando 

a experiência de gestão dos cursos de licenciatura em EaD na UEPA que se efetiva 

em alguns municípios do Estado do Pará, denominados de Polos e Campi, que 

abrigam os cursos de licenciatura, vinculados a UAB-MEC.  

A construção dos caminhos e do desenvolvimento da investigação que deu 

origem à esta tese, teve como base não só a revisão bibliográfica, direta ou 

indiretamente ligada ao tema, cujos pressupostos epistemológicos dão sustentação 

não somente às decisões metodológicas, como também condicionam a própria 

definição do objeto de estudo, mas também a minha vivência como pesquisadora,  

gestora e docente com o uso das TIC na área da educação.  Portanto, além da 

análise reflexiva sobre a referida bibliografia, no decorrer da investigação, reflexões 

sobre a minha trajetória profissional no contexto educacional presencial e a distância 

foram acionadas, não para situar-me como participante no universo da análise, mas 

principalmente para colocar-me no lugar do outro, visando identificar algum tipo de 

relação de afinidade com o contexto estudado e avaliar a autenticidade na 

formulação das narrativas dos sujeitos entrevistados.  

O estudo sobre gestão de cursos de licenciatura em EaD sugere a 

necessidade de realizar uma pesquisa aprofundada sobre como se configura a 

estruturação da gestão e as formas de efetivação dos cursos. Tal perspectiva foi 

buscada por meio do uso de uma metodologia qualitativa, não redutível à uma 

perspectiva analítica predominantemente descritiva, mas reflexiva-interpretativa.  

Um desenho metodológico de caráter qualitativo, justificou-se pela 

possibilidade de uma leitura mais aprofundada sobre a realidade dos processos de 

gestão do NECAD-UAB-UEPA dos cursos de formação de professores. Foi 

essencial para analisar possíveis desafios que se apresentam à essa experiência e 

como são construídas as possibilidades de sua superação, fundamentado 

teoricamente nos “Componentes para a construção de um novo paradigma em 
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EaD”, proposto no capítulo 1, cuja elaboração objetivou selecionar abordagens que 

estivessem em consonância com a perspectiva da tese, enquanto conhecimentos 

necessários a uma contraposição epistemológica  aos paradigmas atrelados às 

abordagens mecanicistas, que de maneira geral se apresentam na gestão em EaD 

com o uso das TIC, e dessa forma, ter uma compreensão mais abrangente dos 

pressupostos que informam em relação a formação de professores nos cursos de 

licenciatura por meio dessa modalidade de educação e seus contributos para uma 

formação de qualidade e que atenda as demandas sociais atuais. 

3.1. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

3.1.1. O LOCUS DA PESQUISA: A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

PARÁ 

No Estado do Pará, são cinco as Instituições de Ensino Superior (IES) que 

atendem as demandas do Ensino Superior da esfera pública – a Universidade 

Federal do Pará (UFPA), a Universidade do Estado do Pará (UEPA), a Universidade 

Federal Rural da Amazônia  (UFRA), a Universidade Federal do Oeste do Pará 

(UFOPA) e o Instituto Federal do Pará (IFPA). São referências pela formação dos 

seus quadros de professores pesquisadores e pelo desenvolvimento de ações nas 

áreas de ensino, pesquisa e extensão, tanto na capital, Belém, quanto no interior do 

Estado. 

A investigação centrou-se na experiência da UEPA21, cuja história e modos 

de funcionamento organizacional estão inscritas na Lei Estadual n. 5.747 de 18 de 

maio de 1993, por tratar-se de uma IES pública e gratuita. De acordo com o seu 

Estatuto e Regimento Geral, é uma “autarquia de regime especial e de estrutura 

multicampi, gozando de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de 

gestão financeira e patrimonial” (p.9). Ainda de acordo com os seus estatutos, a 

UEPA deve assegurar uma política de pluralismo de ideias, de forma haver plena 

                                                           
21 Os dados referentes a UEPA tem por base as informações do INEP (2010) e nos seguintes 
documentos da UEPA: Estatuto e Regimento Geral da UEPA, 2000; Relatório da UEPA, anos de 
2008 e 2009; Projeto UEPA/UAB-2008: Implantação de Cursos no âmbito da UAB, e ainda, por 
informações obtidas na Diretoria do CCSE-UEPA.  
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liberdade de pesquisar, de aprender e de ensinar, com vistas a produzir 

conhecimentos em prol da qualificação de recursos humanos, a fim de atender não 

só às necessidades do mercado de trabalho em nível regional e nacional bem como 

formar pessoas para incluí-las, perante as demandas sociais e culturais vigentes.  

Apesar de ser uma universidade recente, com apenas 19 anos, já é um centro 

de referência, que vêm consolidando-se em estudos e pesquisas nas áreas de 

educação, da saúde, ciência e tecnologia, que buscam atender e superar aos 

desafios da região Amazônica e as suas necessidades de transformações sociais. 

Assim, por meio de sua atuação acadêmica, tem buscado contribuir através de 

cursos nos quais seus currículos voltam-se para as necessidades do contexto social 

regional, tanto na Graduação quanto na Pós-Graduação, que se estendem ao 

interior do Estado do Pará.  

Estruturalmente, é constituída por três Centros Acadêmicos: 

 Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), responsável pela 

formação de profissionais na área da saúde, com os seguintes cursos: 

Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina, Terapia Ocupacional 

e Licenciatura Plena em Educação Física. 

 Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), responsável pela 

formação de profissionais na área tecnológica, com os seguintes 

cursos: Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Bacharelado 

em Design e Tecnologia Agroindustrial (Alimento e Madeira).   

 Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), responsável pela 

formação de profissionais na área da educação, com os seguintes 

cursos de Licenciatura Plena: Pedagogia, História, Ciências Sociais, 

Geografia, Matemática, Música, Letras (Língua Portuguesa e Inglesa), 

Ciências da Religião, Ciências Naturais (Fisica, Biologia, Química),  e 

os Bacharelados em Música e Secretariado Executivo Trilingue.  

No ano de 2011, a UEPA matriculou 12.846 alunos, sendo 6.930 na capital e 

5.916 no interior. Anualmente, oferta 3.500 vagas. Dentre as atividades de 

interiorização, junto ao Governo Federal desenvolve também importantes projetos 

especiais de Graduação, destacando-se o Plano Nacional  de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR) e o Programa da  Universidade Aberta 
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do Brasil (UAB), ambos do Ministério da Educação e Cultura (MEC), desenvolvidos 

em muitos dos municípios do Pará, ambos com 4 (quatro) cursos  de licenciatura 

plena: Ciências Naturais, Letras, Matemática e Pedagogia.  

A UEPA estende suas atividades acadêmicas a seus Campi Universitários – 

unidades descentralizadas, com a missão de manter as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, situados em 15 municípios do interior do Pará: Altamira, 

Barcarena, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Igarapé Açu, Marabá, Mojú, 

Paragominas, Redenção, Salvaterra, Santarém, São Miguel do Guamá, Tucuruí e 

Vigia de Nazaré. Estes campi, conforme os cursos desenvolvidos (17), são 

equipados com laboratórios especiais destinados às áreas de saúde, tecnologia e 

educação. 

Na década dos anos 90, a UEPA deu início ao processo de interiorização, que 

se intensifica nos dias de hoje, por meio de cursos de Graduação e de 

Especialização Lato Sensu, em regime regular, temporário ou permanente, conforme 

os interesses do contexto local.  

Segundo dados estatísticos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), a UEPA tem 1.140 docentes, sendo 170 Doutores, 484 

Mestres, 458 Especialistas, 28 Graduados. Em termos percentuais, se pode dizer 

que só 14,90% são Doutores e que 42,46% são Mestres. Essas duas categorias 

perfazem 57,36%, o que nos diz que o restante dos docentes não possui formação 

Stricto Sensu. 

Em nível institucional, a UEPA tem 56 grupos de pesquisa devidamente 

cadastrados no diretório 5.0 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Destes, 27 estão no CCSE, 19 no CCBS 10 (dez) no CCNT. É 

de salientar, que os grupos de pesquisa têm enorme importância no processo de 

formação dos docentes e discentes, pois se enquadram em espaços coletivos de 

discussão e reflexão no locus universitário, em busca de projetos voltados ao 

desenvolvimento regional. Segundo o Estatuto e Regimento Geral da UEPA, 

 

Na Universidade do Estado do Pará, a pesquisa tem por fim a produção do 
conhecimento, o avanço da cultura e a compreensão da realidade amazônica. A 
Universidade instituirá mecanismos de incentivo à pesquisa, considerando-a um dos 
elementos para avaliação do desempenho do professor. Os programas de 
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capacitação docente deverão necessariamente conduzir à qualificação para a 
pesquisa e o ensino (Pará, 2000, p.25).  

 

A UEPA, além dos cursos de Especialização Lato Sensu, desenvolvidos em 

seus centros acadêmicos e núcleos universitários, oferece também 3 Mestrados 

próprios, credenciados pelo conselho Nacional  de  Educação: Mestrado em 

Educação, Mestrado em Biologia Parasitária na Amazônia e Mestrado em 

Enfermagem.  

Desenvolve ainda parcerias com programas nacionais, de caráter Stricto 

Sensu – o PROCAD, o MINTER e o DINTER. O Programa Nacional de Cooperação 

Acadêmica (PROCAD) está sendo implementado desde agosto de 2007 em parceria 

com a PUC-Rio de Janeiro, com ações de ensino e pesquisa em ambas as IES. A 

finalidade é estimular a Pós-Graduação, a mobilidade docente e discente, assim 

como a fixação de pesquisadores Doutores nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. Foram já executadas várias ações, tais como: missões docentes, Pós-

Doutoramentos, pesquisa, trabalhos em eventos e produções coletivas. 

Quanto ao MINTER e o DINTER, esses são programas de Mestrado e 

Doutorado, sob o apoio da CAPES, com a finalidade formar recursos humanos para 

atuar na Região Norte, implementados por instituições de grande porte no país: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e a Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). 

3.1.2. O ESTADO DO PARÁ: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

O Estado do Pará22 está situado no centro-leste da Região Norte do Brasil. É 

atravessado pela linha do Equador em seu extremo norte, localizado entre os 

paralelos 2N e 5S e entre os meridianos 56 e 48 W GR. É representado na Bandeira 

Nacional (Figura 2), pela única estrela acima do dístico "Ordem e Progresso". Foi 

território independente do Brasil, ligado diretamente ao Reino de Portugal, logo no 

começo da sua colonização. 

                                                           
22 Obtido Março 8, 2012, de  http://www.brasilrepublica.com/para.htm. 
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Figura 2 – Bandeira do Brasil 
Fonte: http://www.brasilrepublica.com/para.htm 

 

 
Figura 3 – Bandeira do Pará 
Fonte: http://www.brasilrepublica.com/para.htm 

 

Seu nome vem do termo “Pará” 23 , que na língua indígena tupi-guarani, 

significa rio-mar. Era assim que os índios chamavam o braço direito do rio 

Amazonas, que ao receber as águas do rio Tocantins, torna-o tão vasto ao ponto de 

não se poder ver a outra margem, parecendo mais um mar do que um rio. Os 

portugueses ao chegarem à região, atribuíram-lhe o nome de Feliz Lusitânia, sendo 

depois substituído por Grão-Pará (grande rio), para finalmente, se tornar apenas 

Pará. 

 

 
Figura 4 – Localização do Estado do Pará no mapa do Brasil 

Fonte: IBGE / Governo do Estado do Pará / República Federativa do Brasil 

                                                           
23 Fontes: IBGE / Governo do Estado do Pará / República Federativa do Brasil. Obtido Março 8, 2012, 

de http://www.brasilrepublica.com/para.htm 
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Desde o início do século XVI, segundo dados do IBGE24, a região, onde hoje 

se encontra o Pará, foi por diversas vezes invadida pelos holandeses, franceses e 

ingleses em busca de especiarias, muito em especial as sementes de urucum, 

guaraná e pimenta. Os portugueses consolidaram a sua ocupação nesta região em 

1616, com a construção do Forte do Presépio, mais tarde chamado Forte do 

Castelo, banhado pela baía de Guajará, dando origem, em 12/01/1616, à cidade de 

Belém, sua capital.  

Com o objetivo de se proteger melhor contra os possíveis invasores e 

melhorar os seus contatos com a metrópole, em 1621, o território passou a fazer 

parte da província do Grão-Pará e Maranhão.  Em 1626, eram duas as colônias de 

Portugal na América: O Brasil, de que fazia parte o Nordeste e toda a parte 

meridional da colônia, e o Grão-Pará e Maranhão, que incluía toda a Amazônia, o 

Maranhão, o Piauí e parte do Ceará. Entre elas, o que as diferenciava, era, 

basicamente, o modo de produção: no Brasil, predominava a monocultura, enquanto 

que no Grão-Pará e Maranhão, a atividade era o extrativismo. 

De 1580 a 1640, devido à União Ibérica, grande parte das terras paraenses 

também pertenceu, à Coroa Espanhola. Terminado este período, foi incentivada a 

colonização do Pará, cuja região já estava sob a mira de outras nações europeias, 

que através de expedições, tiveram conhecimento das especiarias utilizadas pelos 

índios na Região Amazônica, passando a cobiçá-las. Os portugueses, ao 

perceberem essas intenções, tiveram que se impor para assegurar as regiões já 

adstritas, assim como, controlar a saída dos produtos contrabandeados pelos 

demais países. Substituíram o comércio das especiarias orientais pelo extrativismo 

da biodiversidade local, as chamadas “drogas do sertão”: baunilha, castanha do 

pará, pimentas, canela, pau cravo, urucum, cacau, guaraná, salsaparrilha, anil e o 

gergelim entre outras especiarias vendidas a altos preços no mercado europeu. 

Ainda no século XVII, houve uma proliferação da lavoura, com o 

desenvolvimento do cultivo do café, arroz, cana de açúcar, cacau, tabaco e, também 

da criação de gado, ocorrendo, nessa altura, um período de grande prosperidade. Já 

                                                           
24IBGE / Governo do Estado do Pará / República Federativa do Brasil. Obtido Março 8, 2012, de 

http://www.brasilrepublica.com/para.htm 
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no ano de 1774, verificou-se certa estagnação da economia local, que coincide com 

a desintegração do território da província do Grão-Pará e Maranhão. 

Ao longo do século XIX registraram-se no Pará alguns movimentos de revolta 

contra Portugal, entre os quais se destacou o movimento popular da Cabanagem 

ocorrido em 1835, que tomou Belém e se espalhou por toda a Amazônia. Daí foi 

instaurado um governo popular que somente vigorou até 1838, quando a cidade foi 

de novo conquistada, pelas forças legalistas. No entanto, os conflitos duraram até 

por volta de 1840. 

No final do século XIX e início do século XX, com a exploração da borracha, 

iniciou-se a retomada do crescimento econômico. Era a “Era da Borracha” trazendo 

prosperidade e desenvolvimento para a Região Norte do país. Belém passou a ser o 

centro do comércio mundial da borracha, com a abertura de grandes lojas e 

magazines, assim como de bancos, casas de seguros e de crédito, entre outras, 

dando um enorme desenvolvimento a região. Este período ficou conhecido como 

Belle Époque Amazônica, também marcada pelos traços artísticos da Art Nouveau. 

O centro da cidade, nesse período, foi intensamente arborizado por mangueiras 

provenientes da Índia, daí o apelido que estas árvores, já centenárias, dão até hoje, 

à capital paraense – a “Cidade das Mangueiras”. Hoje, Belém, a principal cidade da 

Região Norte, é também conhecida como a “Metrópole da Amazônia”, e ainda, 

devido sua posição geográfica, como “Portal de Entrada da Amazônia”. 

Com a queda da economia seringueira, de forma repentina, o Estado do Pará 

experimentou décadas de estagnação. Somente por volta de 1960, se verifica um 

novo crescimento, com o desenvolvimento da agricultura no sul do Estado. Pela 

década de 1970, o crescimento foi aumentando com a exploração de minérios, como 

o ferro na Serra dos Carajás e do ouro na Serra Pelada, região sudeste do Estado. 

O Pará está localizado na Amazônia brasileira, onde se situam as maiores 

reservas de água doce do planeta. É o quinto maior produtor e terceiro maior 

exportador de energia do país, concentrando seu maior potencial na usina de 

geração hídrica situada no município de Tucuruí.  

A Volta Grande do Xingu, com uma queda de 96 metros, onde este rio 

quadruplica de largura, formando diversas cachoeiras e ilhas, concentra grande 

parte do potencial hidrelétrico do rio, sendo por isso o local escolhido para a 
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construção do complexo de Belo Monte (Figura 5) 25, de que faz parte a Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, situada na Bacia Hidrográfica do Xingu, que se estende 

por 450 mil km2 que, segundo os estudos elaborados pela Eletronorte entre 1975 e 

1980, tem um potencial hidrelétrico de 22 mil megawatts, um dos maiores do país. 

 

 
Figura 5 – Localização da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 

Fonte: Obtido Março 8, 2012, de  http://www.brasilrepublica.com/para.htm 

 

Os principais rios do Estado do Pará são: o  Amazonas, o Tapajós, o 

Tocantins, o Xingu, o Jari e o Rio Pará. A bacia hidrográfica do Pará26 abrange uma 

área de 1.253.164,5 km2, sendo 1.049.903,5 km2 pertencentes à bacia Amazônica e 

169.003,5 km2 à bacia do Tocantins. É formada por mais de 20 mil quilômetros de 

rios, extensos e perenes como o Amazonas, que corta o Estado no sentido 

oeste/leste e deságua num grande delta estuário com inúmeras ilhas, entre elas a 

ilha do Marajó. Os rios Tocantins e Guamá com as suas bacias independentes, 

facilitam e garantem a navegação fluvial, e ainda, são um enorme potencial 

hidroenergético.  

Os rios são considerados “ruas ou estradas” por onde os ribeirinhos 

“trafegam”. Essa rica hidrografia favorece a interligação presencial entre as 

                                                           
25Obtido Março 8, 2012, de http://www.socioambiental.org/esp/bm/loc.asp 
26 Obtido Março 8, 2012, de http://www.brasilrepublica.com/para.htm  
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populações das regiões paraenses, que frequentemente apresentam suas rodovias 

em precárias condições de tráfego, inclusive como acesso às instituições de ensino. 

O Pará é o Estado mais populoso da Região Norte e tem uma população de 

7.588.07827 habitantes, de diferentes etnias, entre eles: indígenas, negros, brancos, 

ribeirinhos e asiáticos, sendo 31,5% rurais e 68,5% urbanos. 

 

Quadro 4 - População do Estado do Pará 

Estado de 
Pará 

População 
2010 

Homens 50,41% Mulheres 49,59% 
População 

urbana 
68,49% 

População rural 31,51% 

Total 7.588.078 3.825.245 3.762.833 5.197.118 2.390.960 

Fonte: Obtido Março 8, 2012, de www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse 

 

No Estado do Pará há 34 tribos indígenas 28  espalhadas por diversas 

povoações, totalizando mais de 39 mil índios. Desde a sua origem, teve um elevado 

número de imigrantes, dentre portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, e claro, 

indígenas.  

Belém reúne na região metropolitana cerca de 1,4 milhões habitantes, sendo 

a segunda maior população metropolitana da Região Norte. Outras cidades 

importantes do Estado são: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Cametá, 

Castanhal, Itaituba, Marituba, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, 

Santarém e Tucuruí.  

A economia do Pará 29  está baseada na extração mineral (ferro, bauxita, 

manganês, calcário, ouro, estanho), agricultura, pecuária, indústria, turismo e ainda, 

na extração da madeira e castanha do pará. Em consonância com a característica 

natural da Região, a indústria madeireira é também, marcante no ramo da economia. 

Na região sudeste do Estado, a mineração é a atividade preponderante, 

desenvolvendo também intensamente a atividade pecuária, enquanto que a 

agricultura é mais predominante no nordeste. No setor agrícola, principalmente na 

                                                           
27Obtido Março 8, 2012, de www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/ 
28 Dados preliminares IBGE 2010. 
29 Obtido Março 8, 2012, de http://www.pa.gov.br/O_Para/opara.asp 
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fruticultura, se destaca o abacaxi, banana e coco, e as frutas regionais, como o açaí 

e o cupuaçu. Na produção de grãos, temos: a soja, o arroz, o milho e o feijão. È 

também muito rica em pescado, abastecendo outras regiões do país.  

A indústria concentra-se na região metropolitana de Belém, nos distritos 

industriais de Icoaraci e Ananindeua e nos municípios de Marabá e Barcarena. 

O Pará é um Estado dotado de produção artesanal rica e variada. O 

segmento artesanal articula diversas cadeias produtivas, que envolvem extrativistas, 

artesãos, mestres, aprendizes, intermediários e revendedores, atuando em muitas 

oficinas domésticas e em espaços coletivos. Os artesãos utilizam como matéria 

prima os produtos da floresta, em especial de determinadas palmeiras, de onde 

extraem as fibras para sua arte, tais como: o miriti, o tururi e o açaí. Destaca-se 

também a cerâmica marajoara, de origem milenar, na qual os artesãos se inspiram 

para confeccionar suas peças. 

O Pará sempre apresentou um quadro com elevados índices de pobreza. Em 

contrapartida, os indicadores do ano de 2010, demonstram “uma redução na ordem 

de 26,41 % na quantidade de paraenses vivendo abaixo de linha da pobreza nos 

últimos cinco anos” 30 (PNAD), o que faz parte de uma prospecção da redução da 

pobreza extrema pela metade até o ano de 2015, pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD). A essa mudança no perfil da população, está 

atrelado à dependência do nível de escolaridade, que na Região Norte apresenta um 

dos menores índices do país, conforme será visto no capítulo 2.  

O Pará tem uma variedade incalculável de fauna e flora, sendo um potencial 

científico e econômico ímpar. Em relação a dezembro de 201031, as dados mostram 

que, as Áreas Protegidas na Amazônia Legal somavam 2.197.485 km2, o que 

corresponde a 43,9% da região, ou ainda, 25,8% do território brasileiro. Desse total, 

as Unidades de Conservação (federais e estaduais) correspondiam a 22,2% do 

território amazônico enquanto as terras Indígenas homologadas, declaradas e 

identificadas abrangiam 21,7%. 

                                                           
30 Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD).  
31 Obtido Março 8, 2012, de http://www.oecoamazonia.com/br/artigos/9-artigos/223-areas-protegidas-
na-amazonia-brasileira-avancos-e-desafios 
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As reservas foram criadas para conservar a riqueza genética da floresta 

tropical, importantes fontes de sobrevivência para as populações carentes 

amazônidas. O relevo é baixo e plano. As altitudes superiores a 500 metros estão 

nas serras de Carajás, Caximbo e Acari. 58% do território encontram-se abaixo dos 

200 metros. Possui um clima equatorial, o que favorece a uma vegetação rica e 

exuberante, sendo cinco os tipos de vegetação que se enquadram na classe de 

formação de "floresta tropical pluvial", característica da Região Amazônica: mata de 

terra firme; mata de várzea, ao longo dos rios; manguezal, ao longo da costa 

atlântica; Igapó, área permanentemente inundada e campos naturais. Um pedaço do 

planeta a apresentar uma diversidade de recursos, com características muito 

peculiares, e ao mesmo tempo mostra questões tão complexas e desafiantes, para 

atingir um nível sustentável. 

 

Como disse Euclides da Cunha numa famosa frase: “A Amazônia é a última página, 
ainda por escrever-se, do Gênese”. Ela terá de ser escrita por todos os cidadãos de 
um país que carrega o nome de uma árvore à beira da extinção, marca indelével de 
uma nação que principiou pela destruição sistemática de florestas, mas que nem por 
isso precisa insistir sistematicamente no erro (Sousa, 2010, p.74). 

 

Há mais de 50 anos, educadores visionários, já chamavam atenção para as 

questões ambientais em relação à necessidade de ações que priorizassem a 

consciência coletiva, como as questões levantadas por Montessori, em sua proposta 

de “educação cósmica”, de caráter universal, em prol de uma das crises mais 

desafiantes da contemporaneidade: como o homem poderá viver em harmonia com 

seu ambiente, sem que fique cerceado pelo seu desenvolvimento? Como este 

ambiente que se transforma tão aceleradamente, será protegido para evitar a 

destruição da natureza e do próprio homem? Neste sentido,  

 

A Educação deve proporcionar o desempenho da ‘tarefa cósmica do homem’, ou 
seja, o desenvolvimento da capacidade não só de adaptar-se ao meio como os 
animais, porém como um agente de mudança do seu ambiente, através das 
capacidades de refletir, de tomar decisões e integrar-se em seu ‘papel cósmico’ como 
um ser cooperativo, capaz de enfrentar os desafios desse desenvolvimento 
(Montessori apud Moita, 2000, p.31). 
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As soluções em busca desta reconciliação do homem com a natureza, 

continuam representando um desafio para a Educação na sociedade pós-moderna, 

uma vez que o meio ambiente tem sido altamente submetido a um processo de 

transformação pela tecnologia, por conseguinte, o que há de natural na natureza, é 

ou poderá  ser reduzido a condição de problema, envolvendo as questões sociais, 

uma vez que a tecnologia é ambivalente, tanto pode destruir  quanto beneficiar a 

humanidade, havendo a necessidade de busca incessante para a solução destas 

questões. 

Este desafio, em relação à Amazônia, deverá ainda passar por uma profunda 

compreensão dos reais limites de uso da própria tecnologia. A educação, 

responsável como mediadora dessas questões, deverá, por sua vez, continuar a 

instrumentalizar o homem a interagir em seu meio com coerência e com visão social 

transformadora, na busca da integração homem-natureza, favorecidos pela 

tecnologia e, por conseguinte, de vivermos em comunidades sustentáveis onde 

possamos “satisfazer as nossas necessidades e aspirações sem diminuir as 

chances das gerações futuras” (Capra, 1997, p.24). 

O Pará é uma das 27 unidades federativas do Brasil. É o segundo maior 

Estado do país em superfície, com mais de 16% do território nacional. Abrange uma 

extensão de 1.247.689,515 km², sendo o maior, o Estado do Amazonas. Representa 

mais de duas vezes o território da França e pouco maior que Angola.  Está situado 

no centro da Região Norte, tendo como limites o Suriname e o Amapá ao norte, o 

oceano Atlântico a nordeste, o Maranhão a leste, Tocantinsa sudeste, Mato Grosso 

ao sul, o Amazonas a oeste e Roraima e a Guiana a noroeste. Está dividido em 144 

municípios. 

Os municípios se estruturam, em termos regional e político, em 6 (seis) 

mesorregiões (Figura 6),32 e 22 microrregiões (Figura 7) 33. 

                                                           
32Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma 

área geográfica com similaridades econômicas e sociais. Foi criada pelo IBGE e é utilizada para fins 
estatísticos e não constitui, portanto, uma entidade administrativa (Sousa, 2010, p.31). 

33Microrregião é, de acordo com a Constituição brasileira de 1988, um agrupamento de municípios 

limítrofes. Sua finalidade é integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas 
de interesse comum, definidas por lei complementar estadual. Entretanto, raras são as microrregiões 
assim definidas. Consequentemente, o termo é muito mais conhecido em função de seu uso prático 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suriname
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amap%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana
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As mesorregiões geograficamente estão assim localizadas: Baixo Amazonas, 

Sudoeste Paraense, Marajó, Sudeste Paraense, Nordeste Paraense e Belém. 

 

 
Figura 6 – Mesorregiões do Pará 

Fonte: Sousa (2010) 

 

 
Figura 7 – Microrregiões do Pará 
Fonte: Sousa (2010) 

 

As 22 microrregiões são as seguintes: Almeirim, Altamira, Arari, Bragantina, 

Belém, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Furos de Breves, Guamá, 

Itaituba, Marabá, Óbidos, Parauapebas, Paragominas, Portel, Redenção, Salgado, 

Santarém, São Félix do Xingu, Tomé-Açu e Tucuruí. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
pelo IBGE que, para fins estatísticos e com base em similaridades econômicas e sociais, divide os 
diversos  estados da federação brasileira em microrregiões (Sousa, 2010, p.31). 
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Quadro 5- Mesorregiões, Microrregiões do Pará e seus Municípios. 

MESORREGIÕES (6) MICRORREGIÕES (22) MUNICÍPIOS INTEGRANTES (144) 

BAIXO AMAZONAS 

ALMEIRIM Almeirim e Porto de Moz 

ÓBIDOS Faro, Juruti, Óbidos, Oriximiná e Terra Santa 

SANTARÉM 
Alenquer, Belterra, Curuá, Monte Alegre, Prainha, Placas, Mojui 
dos Campos e Santarém 

MARAJÓ 

ARARÍ 
Cachoeira do Ararí, Chaves, Muaná, Ponta de Pedras, 
Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure 

FUROS DE BREVES Afuá, Anajás, Breves, Curralinho e São Sebastião da Boa Vista 

PORTEL Bagre, Gurupá, Melgaço e Portel 

METROPOLITANA DE 
BELÉM 

BELÉM 
Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Marituba e Santa 
Bárbara do Pará 

CASTANHAL 
Bujaru, Castanhal, Inhangapi, Santa Izabel do Pará e Santo 
Antonio do Tauá 

NORDESTE PARAENSE 

SALGADO 

Colares, Curuçá, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, 
Salinópolis, São Caetano de Odivelas,São João de Pirabas 

São João da Ponta, Terra Alta e Vigia 

BRAGANTINA 

Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Capanema, Igarapé-Açu, 
Nova Timboteua, Peixe Boi,  

Primavera, Quatipuru, Santa Maria do Pará, Santarém Novo 
São Francisco do Pará eTracuateua 

CAMETÁ 
Abaetetuba, Baião, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, 
Mocajuba e Oeiras do Pará 

GUAMÁ 

Aurora do Pará, Cachoeira do Piriá, Capitão Poço, Garrafão do 
Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, 

Nova Esperança do Piriá, Ourém, Santa Luzia do Pará, São 
Domingos do Capim, São Miguel do Guamá e Viseu 

TOMÉ-AÇU Acará, Concórdia do Pará, Moju, Tailândia e Tomé-Açu 

SUDESTE PARAENSE 

CONCEIÇÃO DO 
ARAGUAIA 

Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Santana do 
Araguaia e Santa Maria das Barreiras 

MARABÁ 
Brejo Grande do Araguaia, Marabá, Palestina do Pará, São 
Domingos do Araguaia e São João do Araguaia 

PARAGOMINAS 
Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, 
Goianésia do Pará, Paragominas, Rondon do Pará e Ulianópolis 

PARAUAPEBAS 
Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado 
dos Carajás e Parauapebas 

REDENÇÃO 
Pau D'Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Sapucaia, São 
Geraldo do Araguaia e Xinguara 

SÃO FÉLIX DO XINGU 
Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte, São Félix do 
Xingu e Tucumã 

TUCURUÍ 
Breu Branco, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo 
Repartimento e Tucuruí 

SUDOESTE PARAENSE 

ALTAMIRA 
Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Senador 
José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu 

ITAITUBA 
Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e 
Trairão 

Fonte: Obtido Março 8, 2012, de www.ibge.gov.br e www.integracão.gov.br 
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Descrever uma vista panorâmica sobre o Estado do Pará, mesmo que 

superficialmente, seja no setor geográfico, político, econômico, populacional, 

educacional, ou em qualquer outro aspeto, não se torna uma tarefa fácil, pois é um 

Estado de grandes dimensões e com lugares de acesso por vezes inóspitos, 

tornando assim muito difícil reunir dados estatísticos, pelas instituições que se 

dedicam a essa atividade. Para os dados de área e população, optou-se, por 

questão de coerência, pelos fornecidos pelo IBGE, por serem os mais credíveis, 

entre as várias fontes de informação. 

No tocante à cultura, as suas características são ancestrais e peculiares, 

cheias de tradições, com uma enorme fonte de saberes populares, manifestadas por 

meio de lendas, artesanato, religião, culinária, ritmos musicais e teatro popular.  

A gastronomia 34  do Pará tem influência da cultura indígena, com traços 

portugueses e africanos. Apresenta como pratos principais: pato no tucupi, 

Maniçoba, Caruru e Tacacá. As sobremesas são ricas em frutas e licores. Os 

principais frutos que marcam a culinária regional são: açaí, cupuaçu, pupunha, 

guaraná e a manga. Há também outras frutas regionais de sabor peculiar, das quais 

se destacam: o bacuri, o taperebá, a jaca, o muruci, a sapotilha, entre outras. 

A bacaba, a castanha do pará, o tucumã, o piquiá, as pimentas de cheiro e 

ervas, são outros elementos da Região Amazônica, que fazem parte de seus pratos, 

com o acréscimo do camarão, caranguejo, pato e dos peixes, todos temperados com 

folhas e frutas nativas. Da raiz da mandioca é extraído um caldo amarelo – o tucupi 

– uma das bases da culinária paraense, assim como a farinha de mandioca que não 

pode faltar como acompanhamento dos pratos.  

Na música35 destacam-se: o Carimbó, o Brega, o Tecnobrega, a Guitarrada, o 

Lundu e o Siriá. São gêneros de música de origem indígena, com influência negra, 

portuguesa e europeia em geral com ritmo tradicional, moderno, contemporâneo e 

também de cunho popular, com expressão de amor, de sedução e de gratidão para 

os índios e para os escravos africanos ante um acontecimento. 

                                                           
34Obtido Março 8, 2012, de http://www.pa.gov.br/O_Para/opara.asp. 
35Obtido Março 8, 2012, de http://www.pa.gov.br/O_Para/opara.asp. 
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3.1.3. OS CURSOS DE LICENCIATURA DA UEPA-UAB-MEC E SUA 

ESTRUTURA DE GESTÃO 

A investigação, ainda que centrada na UEPA, orienta-se para a análise da  

estrutura da gestão dos cursos de Licenciatura em EaD, integrados à UAB/MEC, 

pelo NECAD, a incluir seus polos de atuação localizados no interior do estado do 

Pará e em Belém.  

3.1.3.1. OS CURSOS DE LICENCIATURA DA UAB-MEC-UEPA E SEUS 

POLOS   DE ATUAÇÃO 

Os 4 (quatro) cursos que fazem parte da UAB-MEC-UEPA, gerenciados pelo 

NECAD, são cursos de licenciatura plena – Ciências Naturais, Letras, Matemática e 

Pedagogia. O Curso de Ciências Naturais é composto de três habilitações: Biologia, 

Física e Química, cada um com sua estrutura de Coordenação (Uepa, 2008; 2010a; 

2010b).   

Os 12 polos de atuação destes cursos, estendidos pelo Estado do Pará, 

situam-se em diferentes mesorregiões e/ou microrregiões. Os polos, conforme sua 

localização, têm denominações que coincidem os nomes dos municípios em que 

estão situados: Altamira, Barcarena, Belém, Bragança, Cachoeira do Arari, Igarapé 

Miri, Itaituba, Jacundá, Marabá, Pacajá,  Ponta de Pedras e São Sebastião da Boa 

Vista. Apenas 3 (três) destes polos situam-se em campi da UEPA – Altamira, 

Barcarena e Marabá. Os demais são instalados em ambientes físicos que pertencem 

à prefeitura local. A UAB-UEPA disponibilizou no ano de 2010 de 1.210 vagas, 

distribuídas nos cursos de licenciatura que funcionam nestes  polos (Uepa, 2010a; 

2010, b). 

3.1.3.2. A ESTRUTURA DE GESTÃO DOS CURSOS E SUAS 

ATRIBUIÇÕES 

A estrutura de gestão dos cursos UEPA-UAB-MEC ocorre de acordo com as 

exigências da UAB-MEC e em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelos 
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Referenciais de Qualidade da SEED-MEC (Uepa, 2008). Trata-se de uma estrutura 

de caráter linear, composta por diferentes classes funcionais, com cargos em níveis 

hierárquicos e atribuições de competências específicas. 

A coordenação é composta de 4 (quatro) categorias:  

 Coordenação Geral do NECAD-UAB-UEPA (coordenador geral e 

coordenador adjunto) – Principais atribuições: coordenar as atividades 

dos cursos ofertados pela UEPA, no âmbito do Sistema UAB; participar 

de grupos de trabalho no âmbito da IPES, visando o aprimoramento e 

adequação do Sistema; acompanhar a aplicação financeira dos 

recursos para o desenvolvimento dos cursos. 

 Coordenação de Curso – Principal ponto de ligação entre a 

coordenação geral e demais atores. Representada por um coordenador 

em cada área específica - Ciências Naturais (Biologia, Física e 

Química), Letras, Matemática e Pedagogia. Deve coordenar, 

acompanhar e avaliar  as atividades acadêmicas do curso; ser 

responsável pela realização do planejamento para o desenvolvimento 

das atividades; acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores, 

professores, coordenador de tutoria e coordenadores de polo. 

 Coordenação de Tutoria – ligada diretamente às coordenações de 

curso, sendo um coordenador correspondente a cada área específica. 

Principais atribuições: participar das atividades de capacitação e 

atualização; acompanhar o planejamento e as atividades acadêmicas 

do curso; acompanhar, supervisionar e coordenar as atividades 

acadêmicas dos tutores atuantes em disciplinas sob sua coordenação. 

 Coordenação de polo – Responsável pelo bom funcionamento dos 

processos administrativos e pedagógicos que se desenvolvem na 

unidade local. Há um coordenador para cada polo, situado em um 

município interior do Estado.  Principais funções: acompanhar e 

coordenar as atividades docentes, discentes e administrativas do polo.  

A Equipe Multidisciplinar – é composta de várias funções específicas: 

pedagogo, suporte aos recursos tecnológicos e administração financeira, e ainda, do 

designer instrucional – responsável em adequar conteúdos,  materiais didáticos, 
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mídias, utilizados para o desenvolvimento do curso à linguagem da modalidade a 

distância. 

A docência é composta de quatro (4) funções específicas:  

 Professor Conteudista – elabora os conteúdos específicos das 

disciplinas a serem desenvolvidas.  

 Professor Formador – orienta o aluno sobre conteúdos e atividades de 

disciplinas específicas do curso em momentos presenciais, nos polos; 

é responsável pelas aulas por meio de web-conferências e web-aulas.  

 Professor Tutor a Distância36 – interage a distância com os alunos, 

orientando-os e tirando dúvidas em disciplinas específicas. Atua no 

polo base (Belém). 

 Professor Tutor Presencial 37  – aquele que media as atividades 

discentes diretamente no polo, face a face com aluno, orientando-o 

quanto aos trabalhos a serem desenvolvidos, estimulando-os ao 

trabalho em grupo e acompanha as atividades, conforme o cronograma 

do curso. 

3.2. QUALIFICANDO A PESQUISA 

Para qualificar metodologicamente que tipo de pesquisa este estudo se 

insere, foram definidos algumas diretrizes metodológicas: quanto à abordagem, 

optou-se por uma pesquisa qualitativa, por  desenvolver-se em  uma situação social 

a ser descrita e analisada; quanto aos métodos de procedimentos de produção de 

dados, utilizou-se o estudo de caso, por considerar que ele propicia uma análise 

                                                           
36Conforme os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância/MEC, este professor 

atua “mediando o processo pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes. Sua principal 
atribuição é o esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, 
participação em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto pedagógico. O tutor a 
distância tem também a responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de 
conhecimento” (p.21, 2007, SEED/MEC). 
37Conforme os mesmos Referenciais, este tutor auxilia “os estudantes no desenvolvimento de suas 

atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em 
relação a conteúdos específicos, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. Participa de 
momentos presenciais obrigatórios, tais como: avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios 
supervisionados, quando se aplicam. O tutor presencial deve manter-se em permanente comunicação 
tanto com os estudantes quanto com a equipe pedagógica do curso (2007, p.21, SEED/MEC). 
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específica do tema, a partir de uma unidade dentro de um sistema mais amplo; e 

ainda,  a realização uma pesquisa documental,  conforme expostos nos itens a 

seguir. 

3.2.1. A PESQUISA QUALITATIVA  

Para a realização da pesquisa sobre como se processa a gestão na educação 

a distância, voltada para a formação de professores, efetivada pelo NECAD-UAB-

UEPA, e na perspectiva de entender os seus desafios e/ou possibilidades, 

relacionados às exigências da sociedade atual, optei epistemologicamente pela 

pesquisa qualitativa, por considerar que ela prioriza a dimensão de contexto e suas 

subjetividades,  principalmente, àquelas de natureza cultural que não podem ser 

quantificados e sim interpretados, contextualizados e analisados (Minayo, 1998). 

Para Minayo (1998, p.127), qualquer investigação social precisa ter como 

base, na análise de seu objeto, o aspecto qualitativo. Isso pressupõe considerar as 

condições sociais dos sujeitos da pesquisa, bem como o grupo ou classe a que 

pertencem, com suas crenças valores e significados, além de que “o objeto das 

ciências sociais é complexo, contraditório, inacabado e em permanente 

transformação”. E nesse contexto se insere as práticas educacionais, independente 

das suas modalidades.  

Um dos percursos assumidos nesta pesquisa foi quanto ao seu método de análise. Na 

concepção de Minayo (1998, p.22), o percurso metodológico é “o caminho, o 

instrumental próprio da abordagem da realidade”. Esta opção pela pesquisa qualitativa 

guarda estreita relação não só com o objeto de estudo, mas também com a importância que 

tem assumido nas investigações no campo da educação, conforme atestam as publicações, 

os Encontros Nacionais e os estudos que são realizados nessa área.  

Dessa forma, a decisão por esse método de abordagem guarda relação com 

às características do objeto com o qual essa investigação lida, com os recursos de 

que dispõe para compreender o conjunto de informações que foram consideradas e 

construídas como relevantes, em face da participação direta dos sujeitos do sistema 

de gestão NECAD-UAB-UEPA, portanto, “de observar a acção organizacional, os 

sentidos e as interpretações que os próprios sujeitos atribuem às suas acções” 
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(Lima, 2003, p.8). Embora não houvesse preocupação com a quantidade de 

informações coletadas e/ou ênfase na necessidade de abranger um maior número 

possível dos sujeitos pesquisados, para a realização da pesquisa definiu-se um 

índice representativo de participantes, totalizando 25% de seu universo.  

Este fato deu-se pela necessidade de ampliar o universo da pesquisa, 

pensada inicialmente para a estrutura de gestão da cidade de Belém, capital do 

estado. No entanto, quando dos contatos iniciais com a coordenação do NECAD, 

percebeu-se a necessidade de abranger toda a estrutura da gestão dos cursos de 

licenciatura, incluindo os que estavam inseridos nos polos do interior do Estado, em 

um total de 12 (doze). Portanto, a presente Tese aborda sua temática pautando-se nos 

princípios e diretrizes de uma pesquisa qualitativa, envolvendo questões referentes à 

epistemologia, aos fundamentos teóricos e ao método num contexto sócio-histórico e 

pedagógico particular que se insere o objeto de estudo, acima qualificado.  

3.2.2. UM ESTUDO DE CASO 

Ainda que se considere que as decisões metodológicas para realização de 

uma pesquisa sejam complexas, porque envolve uma diversidade de decisões, 

optou-se por realizar um estudo de caso, que de acordo com Ludke e André (1988), 

orienta-se pela busca de explicações e interpretações para situações que envolvam 

fenômenos sociais. A opção por um estudo com esse caráter metodológico, foi 

sustentada na intenção de dar exemplaridade à pesquisa, ao procurar realizar 

análises que assumissem a devida profundidade e rigor científico, ou seja, capaz de 

retratar a realidade de um sistema de gestão em EaD, buscando captar uma 

multiplicidade de seus aspectos (estrutura, organização, funcionamento, concepções 

e práticas de gestão e de docência) e dar conta dos objetivos da pesquisa, e assim, 

encontrar parâmetros para entender melhor as dimensões da gestão da EaD-UAB, a 

partir do NECAD-UEPA, sem no entanto, ter a pretensão de esgotar o debate sobre 

o tema central pesquisado.  

Dessa forma, a ideia central, ao me apropriar dessa estratégia, foi de buscar 

apreender a realidade estudada em sua complexidade e amplitude, representando 

os interesses e conflitos presentes em sua dinâmica. A marca desse processo foi 
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registrada na flexibilidade e na discussão permanente com a metodologia da 

pesquisa. 

3.2.3. O UNIVERSO DA PESQUISA 

Com base da listagem fornecida pelo NECAD-UEPA, em que constavam os 

polos, e suas respectivas localizações, definiu-se como campo de trabalho para a 

realização da pesquisa os doze (12) polos em que se efetivam oficialmente os 

cursos de licenciatura UAB-UEPA, conforme configurados no item 3.1.3.1, na 

expectativa de ter uma representatividade  significativa de participantes. Integrantes 

de dois (2) polos situados no interior do Estado não deram retorno à participação da 

pesquisa, mesmo com várias tentativas ao insistir na sua inserção.  

Dessa forma, integram o universo dessa pesquisa, além do Polo Belém, os 

sujeitos de 9 (nove) dos 11 (onze) polos, situados em diferentes municípios do 

Estado do Pará: Altamira, Barcarena, Bragança, Igarapé Miri, Itaituba, Marabá, 

Pacajá, Ponta de Pedras, e  São Sebastião da Boa Vista.  

A cada depoimento lido, vi que não podia descartar nenhum deles, por 

apresentarem nuances diferentes de uma mesma informação, aumentando assim a 

confiança na obtenção dos dados, além de outros achados de caráter excepcional. 

Este ‘rol’ de informações capturadas ocasionou um árduo processo de 

sistematização dos dados, porém, permitiu entender com maior clareza o significado 

das informações produzidas pela profundidade da imersão no contexto pesquisado 

como um todo, o que possibilitou posteriormente uma descrição rica e profunda do 

caso. 

3.2.3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA E SEU 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

Como narradores desta pesquisa foi definido o conjunto de profissionais das 

diversas categorias, que integravam os setores organizacionais do NECAD-UEPA, 

distribuídos nos quatro cursos de Licenciatura na modalidade a distância 

(Matemática, Letras, Pedagogia e Ciências Naturais), em seus doze (12) pólos.  
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Inicialmente, a escolha dos sujeitos da pesquisa tinha como critério principal 

aqueles que atuavam na gestão e docência, no polo-base, em Belém, exceto o 

professor conteudista, o redator dos conteúdos. Porém, com bases nos contatos 

iniciais com o NECAD e nos primeiros depoimentos, referentes ao estudo piloto, 

percebi com mais veemência, pelas situações descritas, que a problemática poderia 

estar profundamente ligada aos polos instalados nos municípios do interior do 

Estado, para onde se destinam predominantemente os Cursos bem como da 

importância de incluir o Professor Conteudista. Diante dessa situação, avaliei que 

não poderia deixar de incorporar a gestão em todo seu contexto e abrangência 

físico-geográfica e sócio-pedagógica, uma vez que as TIC me davam essa 

possibilidade de comunicação por via e-mail e telefone.  

Em decorrência dessa avaliação e decisão, expandi a pesquisa aos polos, ao 

Professor Conteudista, à equipe multidisciplinar, e nesta, o designer instrucional, 

para quem foi elaborado um questionário especial, por entender sua importância no 

processo de elaboração do material instrucional, que fazia parte do processo ensino-

aprendizagem. Esse fato de incluir o designer instrucional foi devido também a 

questionamentos por alguns professores tutores, ao situarem a interdependência de 

vários fatores ao processo de elaboração do referido material.  

Esse contexto, de certa forma se aproxima daquilo que a teoria enuncia em 

relação a EaD – um sistema complexo, devido a interdependência  de seus 

componentes, em cuja dinâmica do processo de gestão, fica evidenciado a 

necessidade de articular todos os envolvidos no processo. Segundo Senge (2006), 

na interdependência, cada evento influencia todos os outros, por encontrarem-se 

“amarrados por fios invisíveis”, atingindo a organização como um todo, não como 

cadeias lineares de causa e efeito, e sim como um sistema complexo. 

Outro critério de escolha foi em relação às áreas de conhecimento da equipe 

docente. Optei por escolher professores das diferentes áreas do conhecimento, pela 

necessidade de verificar os “modelos mentais” (Senge, 2006), relacionados à 

concepção dos processos de ensino-aprendizagem e de gestão, e assim, buscar 

estudar a  gestão em EaD em uma dimensão político-administrativo-educacional, 

com vistas aos paradigmas de ciência e em relação às demandas sociais atuais. De 

acordo com os princípios da diversidade político-educacional, foram incluídos no 
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universo da pesquisa, pedagogos, psicólogos, matemáticos, biólogos, linguistas e 

técnicos em ciência da computação.  

Justifica-se ainda a decisão, o fato de uma mesma disciplina, quando comum 

a vários cursos, ser ministrada, em um número de até três, por um mesmo 

professor. Também ocorre de um mesmo professor ministrar várias disciplinas de 

sua área, em vários cursos, fato que levou a escolha de professores por área e não 

por disciplina. Assim, conforme os princípios da diversidade e saturação, a 

expectativa de formar um quadro de sujeitos das mais diferentes áreas, humanas, 

naturais e exatas ficou contemplada, e atende a perspectiva de que a análise sobre 

a gestão dos cursos da UAB-UEPA, pudesse envolver uma diversidade de formação 

profissional, tão necessária para dar sustentação às análise dos depoimentos. 

Finalmente, após incluir os coordenadores dos polos, revelou-se nitidamente 

a necessidade de se entender o processo de tutoria presencial que se efetivava no 

polo, no interior do Estado, dado à problemática situada nos primeiros relatos 

recebidos por estes coordenadores, referentes à questões correlatas a esses tutores 

que trabalhavam ao seu lado. E mais, o Tutor Presencial é aquele, cuja presença 

está diretamente ligada ao aluno, pela interação tutor-aluno, face a face, a ocupar o 

mesmo espaço físico, diferente do Tutor a Distância, aquele que fica na base, em 

Belém, e só interage por via das TIC. 

Diante dessa configuração de sujeitos, percebi que não era imprescindível  se 

chegar fisicamente ao aluno, ainda entendendo que ele está situado na ponta do 

sistema, como o “cliente” especial, para quem são dirigidas as ações da gestão. 

Avaliou-se, em face das limitações de tempo, que no tocante aos discentes, algumas 

questões referentes ao processo ensino-aprendizagem e a eles relacionadas 

poderiam ficar esclarecidas pelas falas dos dois tipos de docentes que interagem 

diretamente com o aluno, o tutor a distância e tutor presencial, em seus 

depoimentos. E mais, por ter tido a oportunidade de observar várias web-aulas, 

direcionadas aos polos, ministradas por professores da EaD-UEPA, nas quais pude 

perceber as formas de interação docente-aluno, realizadas em tempo real, conforme 

descrição nessa técnica de recolha de dados. 

Ao final da escolha dos sujeitos participantes da pesquisa, foi possível constatar, 

que no conjunto, formam um quadro rico em relação à diversidade de formação 
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profissional e por estarem com domicílio situado geograficamente em várias 

microrregiões do Estado. Todos envolvidos no processo de gestão e/ou de ensino, 

estruturalmente vinculados ao NECAD-UEPA, conforme é possível constatar no  o 

quadro a seguir: 

 

Quadro 6 - Caracterização dos participantes da pesquisa 

EQUIPES 
COD

. 

ATORES 

% 
TITULAÇA

O 
AREA DE ATUAÇÃO 

FUNÇÃO EXERCIDANO 
ENSINO PRESENCIAL Tota

l 
Sujeito

s 

COORD. NECAD CN 2 2 
100,

0 
Doutorado Pedagogia 

Professor 
Diretor, Chefe 
Departamento 

 

COORD. CURSO CC 6 5 83,3 
Doutorado 
Mestrado 

Ciências(Física, Química, 
Biologia), 

Letras,Matemática,Pedagogi
a 

Professor, Coord. de 
Curso, Pro-Reitor de 
Graduação, Chefe 

Departamento 

COORD. POLO CP 11 8 72,7 
Especialista 
Graduado 

Pedagogia, Biologia, Letras, 
Matemática  

Professor, Coordenador 

COORD. TUTORIA CT 4 3 75,0 
Mestrado 

Especialista 
Biologia, Pedagogia Professor, Assessor 

SUB-TOTAL 
(Coordenadores) 

-  23 18 78,3 - - - 

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINA
R 

EM 5 3 60,0 
Mestrado 

Especialista 
Ciência da Computação 

Pedagogia 
Tec. Computação, 

Professor 

DESIGNER 
INTRUCIONAL 

DI 1 1 
100,

0 
Mestrado Ciência da Computação 

Assessor 
Professor 

PROF. 
CONTEUDISTA 

PC 37 4 10,8 
Doutorado 
Mestrado 

Especialista 

Ciência da Computação, 
Fisica, Pedagogia, 

Psicologia  

Professor 
Pro-Reitor de Graduação 

PROF. 
FORMADOR 

PF 37 6 16,2 
Mestrado 

Especialista 

Ciência da 
Computação,Física, 

Biologia, Matemática, 
Pedagogia, Psicologia 

Professor 

PROF.TUTOR A 
DISTANCIA 

PTD 49 7 14,3 
Mestrado 

Especialista 
Física, Letras, Matemática, 

Pedagogia 
Professor 

PROF.TUTOR 
PRESESENCIAL 

PTP 24 5 20,8 
Especialista 
Graduado 

Pedagogia, Matemática, 
Ciências, Letras 

Professor 

SUB-TOTAL 
(outros) 

-  153 26 17,0 - - - 

TOTAL - 176 44 25,0 - - - 

Fonte: Documentos NECAD-UEPA, Elaboração Própria, 2012 

 

Conforme se pode perceber no Quadro 7, em relação ao número de 

participantes na pesquisa, os ocupantes dos cargos de gestão, que desempenham 

funções de coordenação, nas 4 (quatro) categorias (Coordenador Geral NECAD-

UAB, Coordenador de Curso, Coordenador  de Tutoria, Coordenador  de Polo), 



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 236 

apresentam elevado índice de participação, ou seja, 78,3%. Apenas 1 (um) dos 9 

(nove) coordenadores dos polos do interior que integram a pesquisa não participou. 

Os demais participantes, figuram com um índice de 17,0% e compõem-se das 4 

(quatro) categorias de docência  (Professor Conteudista, Professor Formador, 

Professor Tutor a Distância, Professor Tutor Presencial), da Equipe Multidisciplinar 

que trabalha ligada diretamente à Coordenação Geral NECAD-UAB, e do  Designer 

Instrucional, ligado à Equipe Multidisciplinar. Em relação ao universo da pesquisa, 

composta de 176 pessoas, 44 participaram da investigação, o que corresponde a 

uma amostra significativa ao atingir 25,0% da população NECAD-UAB-UEPA.  

Em relação à titulação, os sujeitos entrevistados, em todas as categorias de 

funções, apresentam nível de Pós-Graduação, entre Doutorado, Mestrado e 

Especialização Lato Sensu. Os Doutores, em número de 2 (dois), fazem parte da 

Coordenação Central, Coordenador de Curso e docência (professor conteudista). Os 

Mestres estão presentes em todas as funções, exceto às de coordenadores de polo 

e de tutores presenciais, que indicaram a titulação de Especialista e/ou Graduação. 

Os Especialistas, como os Mestres, estão todos nas categorias de professores. 

No que diz respeito às funções desempenhadas, no ensino presencial, as 

equipes mostram-se experientes, principalmente no que se refere aos gestores, 

onde a quase totalidade apresenta ter assumido cargos de gestão em diferentes 

setores. Quanto à experiência em EaD, para a maioria, a UEPA figura como a 

primeira experiência, ainda que a quase totalidade já desempenhe suas funções em 

torno de no mínimo dois anos. 

3.3. O TRABALHO DE CAMPO E A PRODUÇÃO DE DADOS 

Iniciei o trabalho de campo por meio dos primeiros contatos com a 

coordenação do NECAD-UEPA, quando, na época informei o meu status acadêmico 

de estar cursando o doutorado em uma universidade de Portugal, oportunidades em 

que manifestei o meu interesse em realizar uma pesquisa sobre a experiência em 

EaD na UEPA. Naquelas oportunidades, mesmo ainda por não ter focado na 

questão da gestão desse sistema de ensino, consultei a possibilidade de ter acesso 
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aos documentos, nos quais pudesse encontrar subsídios à elaboração da proposta 

de pesquisa.  

Com essa intensão, fui várias vezes ao NECAD. Após a solicitação  informal 

dos documentos, recebi vários deles, porém, sabia que outros deveriam estar 

faltando, pelo fato de verificar que o documento de fundação do NECAD, do qual fiz 

parte da equipe de elaboração, não estava na lista de entrega. Me senti ao mesmo 

tempo, como próxima e distante do campo de trabalho. Foi então, que para ter 

acesso a este documento e a outros importantes para a pesquisa, tais como os 

Relatórios e Projetos, tive que protocolar uma solicitação de acesso, e assim, passei 

a ter uma entrada de caráter formal no NECAD. Posteriormente, essa abertura levou 

a um caráter amigável e de trocas em relação a questões da pesquisa, e até mesmo 

à assuntos do cotidiano.  

Dificuldades também foram encontradas para o acompanhamento das web-

aulas. A primeira indicação pelo NECAD, foi de que eu poderia ter acesso a todas 

elas em uma plataforma especial, que faz parte da UAB-UEPA, onde se encontra 

um tipo de repositório digital das aulas já ministradas. Fiz o acesso a elas, mas 

minha intenção era assisti-las em tempo real. Para isso, tive que entrar em contato 

com vários profissionais da Equipe Multidisciplinar e do setor de processamento de 

dados da UEPA, e por fim, formalizar a concessão de uma senha para que eu 

pudesse ser logada em tempo real na Rede Nacional de Pesquisa (RNP) da UAB-

MEC (http:webconf.rnp.br/uab_uepa). Esse esforço valeu a pena, porque pude 

assistir em tempo real, aulas de várias disciplinas, o que permitiu perceber de perto 

uma parte do processo ensino-aprendizagem da EaD com o uso das TIC, bem como 

as questões que antecipam esse momento das aulas, para que, em nível 

operacional, possam sair a contento. A partir daí, pude entrar para assistir qualquer 

uma das aulas, até mesmo da minha residência. Inclusive, de poder observar várias 

aulas em um mesmo dia, ministradas por professores de diversas disciplinas, em 

que precisava apenas do calendário com o horário das aulas, cedido pelo NECAD. 

Vencidas essas dificuldades iniciais rapidamente acima esboçadas, e tendo 

como referência o objeto de estudo, o universo da pesquisa e seus respectivos 

sujeitos, iniciamos o contato com os Coordenadores de Polo do interior do Estado, 

primeiro por meio de telefonemas e depois por e-mails. Após o envio dos 
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questionários  a todos os 12 polos, integrantes de 2 (dois) polos não deram retorno à 

participação da pesquisa, mesmo com várias tentativas ao insistir na sua inserção. 

Como em toda prática de investigação, vivenciei esse constrangimento em relação à 

metodologia. Contudo, mesmo diante do não retorno, avaliou-se que esse imprevisto 

não comprometeria a representatividade da pesquisa. O não retorno de dados e 

informações desses polos, foi “compensado” pela forma surpreendente, com que 

quase todos os sujeitos dos demais polos participaram da pesquisa, respondendo o 

questionário enviado, a resultar em um extenso rol de dados para análise. Contudo, 

ao ver as centenas de respostas a serem sistematizadas, de início pensei em 

restringir o número de polos, pensando apenas em uma amostragem 

estatisticamente significativa.  Porém, havia depoimentos interessantíssimos dentre 

todos eles, e assim, optei pela inclusão de todos os polos. 

Após esses procedimentos, tratei de definir as técnicas de produção de 

dados, considerando a necessidade de recolha de dados que pudessem dar conta 

das questões que foram construídas para serem respondidas pela pesquisa e 

contemplassem as categorias de análises. Nessa direção, foram priorizadas as 

seguintes técnicas: a pesquisa documental cujas fontes seriam aqueles documentos 

que pudessem situar a implantação dos cursos, suas diretrizes e estruturas, dentre 

outras; como recurso de acesso às fontes primárias, definiu-se pela web-aulas, pelo 

questionário e pelas conversas informais.  

Concomitante a essa definição metodológica, iniciei os contatos preliminares 

com os polos, e a formalização da solicitação por vias protocolares, para poder ter 

acesso e consultar os documentos no NECAD-UEPA, conforme exposto acima. 

3.3.1. A PESQUISA DOCUMENTAL 

Em relação à pesquisa documental, como uma das fontes para a produção de 

dados, foram realizadas várias atividades, envolvendo a consulta de projetos, 

referenciais de qualidade e de relatórios, por serem fontes que se relacionam às 

políticas de EaD para formação de professores, tanto em relação a UEPA quanto em 

a UAB/MEC no contexto nacional. Essa pesquisa baseou-se na consulta e análise 

dos principais documentos que guardavam relação com a gestão em EaD: 
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“Referenciais de qualidade para a educação superior a distância - MEC-SEED – 

2007”; “Relatório parcial de cumprimento do objeto – atividades relacionadas ao 

cursos aprovados em parceria UAB-UEPA-PARÁ – 2010”; “Relatório de gestão 

NECAD-UAB-UEPA – 2010”.  Posteriormente foram analisados, o “Projeto UAB-

UEPA. Implantação de Cursos no âmbito da UAB” - 2008 e o “Projeto de 

implantação do NECAD-UEPA” - 1997.  

No Projeto dos Cursos UAB-UEPA (UEPA, 2008), detive-me na análise do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada um dos cursos gerenciados pelo 

NECAD. Ainda que de forma breve, objetivou-se situar a organização didático 

pedagógica desses cursos e  tê-los como vias conectadas às ações da gestão, no 

que se refere às estratégias de acompanhamento destes cursos, no  sentido de 

visualizar os principais pontos do percurso entre o  planejamento e sua execução.  

Em relação à análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada curso do 

NECAD, contidos no Projeto UEPA-UAB (Uepa, 2008), fiz um breve estudo, no 

sentido de situar, de forma conjunta, seus principais aspectos.  Os PPP referem-se 

aos quatro cursos, em nível de Graduação: Ciências, Letras, Matemática e 

Pedagogia.  

De acordo com o texto consultado, os PPP são concebidos a partir de um 

planejamento que tem como objetivo formar profissionais da área da educação, em 

especial para a docência. Suas diretrizes são pensadas para a organização do 

trabalho pedagógico, em dimensões políticas  e pedagógicas, comprometidas com 

uma formação para  atuar na sociedade atual, e assim, situar ações e estratégias no  

sentido de atingir esta finalidade, que visam contemplar a missão e os objetivos  da  

UEPA.   

Todos eles enunciam as concepções de sociedade, de homem e de 

educação, alicerçados em fundamentos éticos, epistemológicos e didático-

pedagógicos. Nesse sentido, suas bases giram em torno de um eixo ético-

humanístico e técnico-científico, na busca da integração entre educando e 

sociedade, onde, ele, atuando como agente transformador, transforma-se a si 

próprio, a partir dos fatores provenientes das necessidades econômicas, sociais e 

políticas de sua coletividade (Libâneo, 2008). Todos os PPP são permeados dos 

reflexos oriundos das políticas e objetivos que norteiam, tanto a UEPA em si quanto 



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 240 

a UAB. Nos objetivos, os focos mais comuns incidem na valorização da cultura 

regional, numa perspectiva de formação que contribua para o desenvolvimento do 

Estado.  

Outra característica comum entre os projetos pedagógicos é o anúncio da 

articulação teoria-prática, concebida como atuação do aluno em seu contexto para a 

autoconstrução do conhecimento. A pesquisa, enquanto princípio educativo, 

acompanha, por meio de ações pedagógicas, esta integração do fazer-aprender pelo 

sujeito. As linhas de pesquisa que norteiam o trabalho acadêmico mostram-se claras 

e são eleitas, conforme a área de conhecimento de cada curso, 

Os projetos mostram em seu cerne, estarem sustentados às atuais demandas 

sociais, uns mais que os outros, ao expressarem a perspectiva interdisciplinar para a 

compreensão do todo, práticas de cunho interativo e coletivo. Enfim, revelam 

contribuir para a formação de um profissional com competência técnica e política – 

um cidadão crítico, criativo, capaz de aprender a aprender e de trabalhar em grupo, 

conforme defende Demo (2007). 

Nesse sentido, o documento indica que o perfil dos futuros profissionais está 

pautado nos objetivos de cada curso. Considera, dessa forma, que a função de um 

profissional da área da educação precisa dar conta de uma consciência crítica, 

criatividade, reflexividade, capaz de enfrentar os desafios contemporâneos.  

Conforme os desenhos curriculares dos cursos foi possível observar (Uepa, 

2008) que suas bases se apoiam no modelo da racionalidade prática, pela indicação 

de ações pedagógicas que vão além da valorização do conhecimento científico-

pedagógico, uma vez que anunciam  a reflexão, a autonomia e a criatividade que, 

em paralelo, acompanham os momentos  destinados às práticas.  De acordo com o 

documento consultado, a função do currículo, em especial nos Cursos de Letras e 

Pedagogia, é a de apreender os conteúdos no sentido de  refletir sobre a realidade 

social  em congruência com as disciplinas de formação, com foco no  contexto 

educacional sob um ângulo que atinja às novas necessidades sociais. 

Quanto às TIC, predomina uma concepção político-reducionista de seu uso, 

quase a responsabilizando pela interação aluno-professor e pelas suas 

potencialidades de resolver problemas educacionais em grande escala, 

contrapondo-se às leituras críticas feitas por especialistas às políticas nacionais de 
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EaD, conforme a discussão teórico-conceitual sistematizada  no capítulo 3 desta 

Tese sobre a formação de professores no Brasil, reiteradas em vários momentos da 

análise dos dados desta pesquisa, que também são relacionados à UAB-MEC. Vale 

destacar que  há  um novo  projeto do NECAD e novos PPP dos cursos tramitando 

nas instâncias  da  UEPA para devida aprovação.  

A composição curricular dos cursos que figura nos PPP é composta de 

conteúdos  caracterizados como básicos e de formação pedagógica, num conjunto 

que busca a aquisição de competências e habilidades à formação  de um 

profissional da educação. Incluem também, estágio supervisionado e atividades 

complementares de natureza acadêmico-científica, tais como: semana acadêmica, 

congressos e seminários. A forma de Organização dos cursos é seriada semestral e 

a integralização das disciplinas devem ocorrer no tempo mínimo de 4 (quatro) anos 

e no tempo máximo de 7 (sete) anos.  

Os cursos apresentam o mesmo desenho curricular da modalidade 

presencial, diferenciando-se apenas nas formas  de organização inerentes à 

modalidade  a distância, em especial da UAB. O desenho educacional de cada 

curso, acompanhando o formato UAB, indica um movimento  em  três momentos do 

processo-aprendizagem: encontros presenciais, tutoria a distância e avaliação. As 

atividades avaliativas são de natureza predominantemente presencial, sendo que, 

em até 20% pode ser realizado a distância.  

O acompanhamento do aluno, em média de 25 por turma, é desenvolvido por 

um sistema que integra professores e tutores, que se responsabilizam pelas ações 

pedagógicas. Assim, uma disciplina não é administrada por um único professor. 

Uma equipe de docentes assume a responsabilidade por todas as ações, desde o 

planejamento à sua avaliação. O tutor presencial, o que fica no polo face a face com 

o aluno, acompanha os discentes no desenvolvimento de suas tarefas, sendo único 

para todas as disciplinas de um curso.  Todas essas atividades docentes, de cada 

curso, são acompanhadas em Belém, pelo coordenador de tutoria. As atividades 

acadêmico-administrativas são desenvolvidas, em Belém, pelos coordenadores de 

curso. Nos polos, há um coordenador local para todos os cursos.  

 Também como fonte ligada a estes projetos de curso, revisitei o Projeto de 

Implantação do NECAD (UEPA, 1997), por que embora tenho feito parte da equipe  
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que participou de sua elaboração, o acesso foi feito no  sentido  de observar, se uma 

proposta construída  há mais de 15 anos, podia ser considerada atual, no que se 

refere as atuais necessidades sociais. Vale destacar, que este Projeto, bem como os 

PPP dos cursos, está em nova versão, sob trâmites oficiais para aprovação, a 

entrarem em vigor, no  momento de institucionalização do  NECAD-UEPA 

A análise deste Projeto de Implantação mostrou que suas concepções estão 

pautadas em bases na racionalidade técnica38 por buscar formar um Especialista, 

que aplique na prática, diretrizes provenientes de conhecimentos científicos e 

pedagógicos. Contudo, é permeado por nuances de racionalidade prática39 em que  

focos sobre reflexão e autonomia podem ser vislumbrados.  

Neste Projeto, as TIC figuram como destaque, fundamentadas numa 

concepção reducionista de tecnologia, anunciando a inserção das TIC como a 

solução dos problemas educacionais, e como um grande meio de acesso ao 

mercado de trabalho, como visto ainda hoje nos projetos nacionais de  EaD, 

conforme  revelam as discussões sistematizadas  no capítulo 3 desta Tese.  

Mesmo fazendo parte daquele momento de elaboração, reconheço que faltou 

à equipe um posicionamento em nível político e crítico sobre o uso das TIC em EaD. 

Este documento ainda justifica a EaD como estratégia para uma formação em 

grande escala, devido às dimensões continentais do Estado do Pará e o elevado 

número de pessoas que habitam regiões longínquas fora da escola e, por 

conseguinte, a necessidade da demanda de recursos humanos em nível superior 

para atuar nos sistemas educacionais dessas regiões. Dessa forma, configura-se 

como uma proposta de caráter reducionista, por que volta-se fortemente para a 

formação, sem considerar a questão da qualidade, tampouco da gestão. 

Essa realidade provocou, além de problemas no setor socioeconômico do Estado, o 
crescimento da demanda por vaga nas escolas, não só para o atendimento  dessa 
demanda, como para a melhoria da qualidade do ensino  nas escolas públicas, que 

                                                           
38“Esse modelo de formação, segundo  a literatura nacional, é  denominado  de racionalidade técnica. 

Nele o professor, sendo concebido como  um técnico/especialista, precisa ter em sua  formação 
um conjunto de disciplinas científicas e pedagógicas, que possibilite as bases para a aplicação 
dos conhecimentos oriundos  dessas disciplinas, em sua prática futura” (Souza, 2010, p. 54). 

39 “Nas propostas curriculares assentadas no modelo da racionalidade prática, as disciplinas de 
conhecimento científico  e  pedagógico se  apresentam de forma articulada e a prática é 
destacada como eixo  central da formação docente pretendida, perpassando por todo o currículo, 
desde os primeiros anos/séries do curso de formação (Souza, 2010, p. 54). 
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quase  sempre não oferecem condições adequadas para atender a população  que  
as procura (UEPA, 1998, p. 5).  

 

A operacionalização destes cursos realiza-se em parceria com as prefeituras 

de diferentes municípios do  interior  do Estado. Cada polo envolve um grupo de 

profissionais da área técnica e pedagógica. Toda esta estrutura organizacional é 

conjuntamente administrada pela coordenação central do NECAD, situada na UEPA, 

em Belém.  

Vê-se assim, toda a complexidade que envolve o desempenho do trabalho 

pelo NECAD junto a UAB-UEPA, conectado aos polos, numa extensa rede, por meio 

das TIC. Portanto, um contexto desafiador para a gestão, no que diz respeito a 

busca de estratégias para a integração dos atores que compõem suas equipes,   o 

desenvolvimento de ações interrelacionadas que propiciem a melhoria da qualidade 

de formação de futuros educadores por meio da EaD. 

3.3.2. AS WEB-AULAS 

As web-aulas foram ocasiões nas quais foi possível coletar dados especiais, 

referentes ao processo ensino-aprendizagem, por terem sido momentos de aulas 

por mim assistidas em tempo real, realizadas pelo professor tutor a distância e/ou 

professor formador (localizados no polo Belém). As aulas eram sempre realizadas 

num dia previamente marcado, conforme o planejamento do NECAD e 

acompanhadas por vários componentes da Equipe Multidisciplinar, que dá o devido 

apoio para que este momento seja realizado da melhor forma possível.  

Constatei que se trata de uma grande oportunidade proporcionada pelas TIC 

em EaD, onde, por meio de ferramentas digitais, as influências da distância física 

são atenuadas, em que as dúvidas  são debatidas, e digitalizadas em tempo real. 

Por meio das aulas, são disponibilizados os recursos tecnológicos da Rede Nacional 

de Pesquisa (RNP) e da UAB-MEC (http:webconf.rnp.br/uab_uepa), que fazem parte 

do sistema UAB-UEPA.  

Estas aulas podem ser realizadas dentro do NECAD, em um espaço especial, 

sob a supervisão técnica de elementos da Equipe Multidisciplinar, ou de forma bem 

simples, nas quais, o professor, via internet, interage com os alunos do polo, em 
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tempo real, ainda sob a supervisão dessa equipe, mesmo que de outros espaços, 

favorecidos pela parceria com a RNP. 

Estes momentos foram considerados como preciosos para a pesquisa, pela 

possibilidade de constatar várias nuances da EaD relacionadas ao processo ensino-

aprendizagem das web-aulas. Observar essas práticas em ambientes digitais, torna-

se relevante, no sentido de refletir sobre a busca de paradigmas compatíveis à 

concepção construcionista, em que a ênfase está na construção do conhecimento, 

na contextualização dos conteúdos, na reflexividade. Ainda que as TIC possam ser 

utilizadas sob essa concepção, essa perspectiva foi pouco fomentada neste 

ambiente virtual, conforme a análise a ser demonstrada no capítulo 4. Mas como 

situa Almeida (2009) sobre as concepções e explorações de espaços em EaD, ao 

poderem ser vistos como uma oportunidade de experimentar, errar e refletir, e 

assim, poder reelaborar e socializar sua experiência com o grupo em que está 

inserido.  

3.3.3. AS CONVERSAS INFORMAIS 

As conversas informais, porém não aleatórias, por que foram utilizadas como 

estratégia metodológica em processos de observação e convivências com 

integrantes das equipes NECAD, particularmente no início da pesquisa, quando 

levantávamos subsídios à elaboração do projeto de tese, ou em outras ocasiões 

pontuais, como àquelas que antecederam a realização da pesquisa piloto.  

Essas conversas foram realizadas com alguns coordenadores e equipe 

multidisciplinar, integrantes do NECAD-Belém.  Também foram mantidas conversas 

com alguns professores conteudistas e tutores a distância, bem como com alguns 

professores formadores, após eu ter assistido as suas web-aulas.  

As interações com estes sujeitos, por serem lotados todos no CCSE, local 

onde desenvolvo minhas atividades docentes, foram, de certa forma facilitadas. Em 

geral, os momentos de diálogos diretos com os atores, de forma individual ou em 

pequenos grupos, ocorreram tanto no interior dos ambientes específicos do NECAD 

quanto na sala dos professores. Alguns encontros foram de forma muito 

espontânea, como exemplo, após as web-aulas, pelo fato do professor ministrante 
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saber que eu estava assistindo sua aula, inclusive com saudações recíprocas, por 

me ver na lista dos logados. Assim, eles próprios ao me reencontrarem, o assunto, 

naturalmente, girava em torno das web-aulas e eram extendidos, de forma 

expontânea, à várias outras questões importantes que até então não tinha pensado, 

tais como relatos sobre as práticas de gestão e de ensino aprendizagem, que 

mostravam um cruzamento com o quadro teórico. 

As conversas caracterizaram-se dentro de uma abordagem exploratória, a 

desvelar vários aspectos da pesquisa em relação aos processos de gestão e de 

ensino-aprendizagem, inerentes à UAB-EaD-UEPA, clarificando o complexo 

caminho para o entendimento das múltiplas relações e interdependências que 

envolvem as coordenações dos cursos e dos polos do interior do Estado e, ainda, 

possibilitaram identificar e compreender com mais facilidade os prováveis problemas 

e preocupações relacionadas com os focos do objeto de estudo.  

Os momentos de conversas informais foram construídos por meio de relações 

de cordialidade e confiança, e deram grande suporte aos procedimentos 

metodológicos, como um todo. Mesmo que as conversas, algumas vezes, de caráter 

mais formal, tivessem sido em horários marcados, mostravam-se diferentes de uma 

entrevista concedida ao investigador, pela expectativa de 

 

ter uma conversa com o mesmo e não conceder uma entrevista, pois consideravam 
que as afinidades entre uns e outro justificavam contatos mais informais baseados 
numa cumplicidade que as entrevistas nem sempre contemplariam necessariamente 
(Silva, 2004, p. 321). 

 

Além disso, deu para perceber também o que diz Senge (2006) sobre a 

liberdade de exploração das experiências que envolve a informalidade dos 

momentos dialógicos:  

 

No diálogo, um grupo explora questões difíceis e complexas. Os indivíduos 
suspendem seus pressupostos, embora os comuniquem livremente. O resultado é 
uma livre exploração que traz à tona a total profundidade da experiência e do 
pensamento das pessoas, e ainda pode ir além de suas visões individuais (Senge, 
2006, p. 268). 

 



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 246 

As informações daí resultantes, bem como as originadas das web-aulas, e 

das visitas ao NECAD, foram registradas no “diário de campo”, mesmo que não 

tenham tido tratamento formal posteriormente. Os registros davam conta sobre os 

aspectos mais relevantes dos diálogos, como exemplo, questões relacionadas à 

departamentalização referentes à hierarquia e a especificidades de algumas funções 

exercidas pelos atores, reflexões sobre os processos de gestão e de ensino-

aprendizagem com o uso das TIC em EaD. Os registros foram se ampliando e vi 

então a necessidade de organizar o diário, o que levou a subdividi-lo em seções, 

como por exemplo, ”observações web-aulas”, “conversas informais”, “reflexões”, 

“observações especiais”, enfim, um instrumento que pudesse mostrar  de maneira 

informal, o registro de todas as atividades e reflexões, muito úteis para entender os 

avanços e retrocessos do caminho percorrido pela pesquisa. 

As informações registradas, em especial sobre as web-aulas e conversas 

informais, além de oferecerem uma visão inicial imediata da realidade em estudo, 

também foram úteis no sentido de que possibilitaram avaliar a necessidade de 

incorporar mais dois tipos de questionários personalizados, referentes ao 

Coordenador de Tutoria e ao Designer Instrucional, não previstos anteriormente, 

bem como a inclusão de questões relevantes nestes instrumentos. Esses registros 

mostraram também a necessidade da pesquisa abranger os coordenadores dos 

polos situados no interior do Estado, locais para onde se destinam os cursos. 

3.3.4. A PESQUISA PILOTO 

Após a etapa das conversas informais, a continuidade da investigação 

ocorreu com a pesquisa piloto, por meio da aplicação de questionários 

diferenciados, aplicados na base-Belém, destinados a 1 (um), Professor Formador, 2 

(dois) Professores Tutores a Distância, 1 (um) Coordenador de Curso e 1 (um) 

Coordenador de Tutoria, realizada de março a abril de 2011, a participantes que 

atuaram no ano de 2010, ano referencial da pesquisa. 

Por meio da pesquisa piloto, foi identificada a necessidade de ajustes em 

algumas questões, visto que algumas perguntas demandavam maior compreensão  

dos seus sentidos, e ainda, as entrelinhas reiteraram algo muito importante – a 
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necessidade do estudo abranger as coordenações dos cursos localizadas nos  polos 

do interior do Estado, indicando  prováveis fatores  envolventes na problemática da 

pesquisa, anteriormente situados pelas conversas informais. 

3.3.5. OS QUESTIONÁRIOS 

Os questionários foram construídos tomando como referências às questões 

iniciais da pesquisa e o processo reflexivo pautado no suporte teórico que norteia 

esta investigação – “Componentes para a construção de um novo paradigma de 

gestão em EaD”, explicitado no capítulo 1, no sentido de verificar as concepções de 

gestão que norteiam na prática essa modalidade de ensino que, de um modo geral, 

são acompanhadas de paradigmas mecanicistas. Com foco nas questões 

norteadoras, grande parte desse processo envolveu algo desafiador – como 

suscitar de forma ética o emergir do problema suposto, abarcando de forma 

indireta, porém com clareza pontual, questões de difícil acesso, em especial no Polo 

Belém (CCSE-UEPA), local onde trabalho, próximo a atores da pesquisa. Com os 

professores, foi bem mais fácil tratar sobre as questões que pudessem expor os 

problemas em nível interno, especialmente durante as conversas informais, 

aproximação motivada pelas web-aulas. O mais difícil, após a entrega dos 

questionários, era conversar com  os gestores sobre as questões do referido 

inquérito, pela razão de vários deles ultrapassaram o prazo de entrega, o que levou 

a uma ‘cobrança’, um tanto constrangedora, por repetidas vezes. 

Esses instrumentos foram constituídos na quase totalidade por questões 

abertas com a perspectiva de que elas pudessem “traduzir” o mais próximo as 

narrativas dos sujeitos sobre as suas práticas, e transpor as limitações, que em 

geral, questões de natureza fechada impõem às investigações. Os questionários 

foram elaborados de forma  diferenciados, em 6 (seis) tipos, agrupando os sujeitos 

da pesquisa, conforme as atividades por eles desenvolvidas: Coordenadores  do 

NECAD, Coordenadores de Curso e de Polo, Coordenadores de Tutoria, Equipe 

Multidisciplinar,   Instrucional Designer e Professores (Conteudista, Formador, Tutor 

a Distância e Tutor Presencial).  
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Foram formulados a partir de várias questões comuns a todos, referentes aos 

processos de gestão e de ensino-aprendizagem, aos Cursos de Licenciatura da 

UEPA, na modalidade a distância, porém, com acrescidos de outras questões, 

conforme à especificidade do trabalho desenvolvido por cada equipe, ou ainda, 

distinguindo-se pela abordagem da natureza das questões, como o questionário 

destinado aos coordenadores de curso e coordenadores  de polo, que são idênticos 

entre si, mas diferenciam-se do questionário da coordenação central  do NECAD, no 

que diz respeito as  questões  referentes às políticas educacionais para a 

implementação dos referidos cursos, e mais, por dados inerentes ao próprio 

NECAD. Esta particularidade referente às políticas, figura também nos questionários 

da Equipe Multidisciplinar, devido esta atuar diretamente com o NECAD.  

O Coordenador de Tutoria tem também um questionário mais personalizado, 

formulado com questões voltadas para um caráter mais pedagógico da gestão, 

tratando do processo-ensino-aprendizagem, além da gestão. O questionário que foi 

utilizado para entrevistar o Instrucional Designer, que também integra a Equipe 

Multidisciplinar, tem questões exclusivas, além das questões em comum com esta 

equipe, focalizando questões teóricas, inerentes ao processo de elaboração do 

material instrucional. No sentido de averiguar as dificuldades de caráter operacional, 

há questões formuladas em relação a infraestrutura, financiamento, apoio 

institucional, dentre outras, dirigidas à todas as categorias de participantes, exceto 

aos professores.  

Sempre com foco no objeto de estudo da pesquisa, buscou-se por meio 

dessa técnica, dados e informações que possibilitassem entender, conforme a  

questão-problema, se “Os processos de gestão adotados nos Cursos de 

Licenciatura da UEPA, na modalidade a distância com o uso das TIC, têm 

contribuído para a qualidade da formação de professores no sentido de atender às 

demandas sociais contemporâneas?”. As perguntas específicas dos questionários 

guardam relação com as questões norteadoras.  

Em relação à primeira questão norteadora “Que fatores em EaD com o uso 

das TIC são considerados como desafiantes para uma formação de professores às 

novas demandas sociais?”, foram elaboradas as seguintes questões, na expectativa 
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de dar conta da complexa relação entre a qualidade da EaD e a formação às 

demandas sociais, e os possíveis desafios que dela decorrem: 

 Que fatores você considera como fundamentais para promover uma EaD de qualidade como 
sistema de ensino e capaz de propiciar uma formação condizente aos alunos, no sentido de 
contribuir para atender às atuais demandas sociais?  
 

   Em relação à EaD-UEPA, em termos de qualidade dos processos de  ensino-aprendizagem e de 
gestão, há desafios a superar? Quais os mais relevantes? 

 
 

 As exigências legais e diretrizes, destinadas a determinação das ações em EAD para as 
Universidades Públicas vinculadas a UAB-MEC, contemplam os interesses da UEPA para 
implementar uma EaD de qualidade? Justifique sua resposta  
 

 Que exigências, por parte da UAB, para a implantação destes Cursos, você avalia como as mais 
desafiantes?  

 

Foram elaboradas ainda questões que pudessem sustentar as análises da 

relação entre a formação em EaD e às demandas sociais, dirigidas ao processo 

ensino-aprendizagem, com perguntas aos professores, Coordenador de Tutoria e 

Assessoria Pedagógica. Neste sentido, pareceu importante captar se: a noção de  

pesquisa como princípio educativo figura nas suas práticas pedagógicas; a 

participação do tutor ocorre no processo de elaboração das disciplinas; há atividades 

realizadas por grupo de alunos; o desenvolvimento das disciplinas contribui para a 

construção do conhecimento, fomentam a criatividade e a reflexão; em cada curso, 

como um todo, como é expressada a avaliação de parâmetros estabelecidos pelo 

professor, em termos de aprendizagem e qualidade de ensino; a utilização do 

material instrucional contribui para o desenvolvimento dessas habilidades ou são 

como “pacotes” enviados para serem devolvidos, depois de respondidos pelos 

alunos.  

 A Educação a Distância-EAD, deve ter seu lugar na Universidade como de um curso 
presencial, usufruindo principalmente da Pesquisa. Na disciplina/Curso que você 
ministra/atua, a pesquisa ocorre em algum momento? 
 

 Há atividades elaboradas para serem desenvolvidas a distância, em cooperação por equipe 
de alunos? Exemplifique. 

 

 Os trabalhos a serem realizados pelo aluno são determinados pelo material instrucional 
(impresso ou digital), previamente organizados/elaborados sob a responsabilidade da EaD-
UEPA? Há outros materiais? Como são utilizados? 

 
 

 Como são decididas as formas/metodologias aplicadas no processo ensino-aprendizagem? 
 

 Em relação aos conteúdos: como são trabalhados? Na sua avaliação, esse trabalho tem 
auxiliado o aluno na busca da construção do conhecimento? Exemplifique.  
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 Em relação a construção do conhecimento pelo aluno, como é verificado e o que revelam 
(reflexão, criatividade ou apenas  respostas  objetivas, conforme as solicitações  do material 
didático enviado)? Exemplifique. 

 

   Há flexibilidade/abertura, para possíveis ajustes/mudanças que surjam durante a execução do 
Plano de Disciplina? Já houve essa necessidade?  

 

 Como se dá o processo de avaliação: do aluno? da Disciplina? do Curso? 
 

 Que avaliação você faz do seu Curso em termos de aprendizagem e qualidade de ensino? 
 

 Como se dá a comunicação/interação entre o Tutor a Distância (Belém) e o aluno do Polo 
(desde o início da emissão da comunicação pelo tutor, retorno pelo aluno, orientações de 
possíveis dúvidas...). 

  

 Quais os recursos digitais (chats, fórum de discussão, ...) acessados pelo portal UEPA-
NECAD, disponíveis para a interação Tutor-Aluno e  Aluno-Aluno? Como estes recursos são 
utilizados na sua Disciplina? 

 
 

Relacionadas à segunda questão norteadora, “Que concepções de gestão 

fundamentam os paradigmas vigentes nesses cursos?”, foram elaboradas as 

seguintes perguntas:  

 

 Que princípios gerais/pressupostos orientam suas ações de gestão em relação a  coordenação 
do NECAD 
 

     As equipes do trabalho pedagógico/suporte tecnológico que você coordena, apresentam uma 
prática condizente para o bom desenvolvimento do Curso? A que fatores você atribui este êxito?  

 

Em relação à terceira questão norteadora “Quais os reflexos dessas 

concepções de gestão no processo ensino-aprendizagem?” foram formuladas as 

seguintes perguntas: 

 

  Que fatores você considera como relevantes, para uma ação em Gestão Educacional, que 
venham refletir diretamente na formação de futuros profissionais da educação, capazes de 
atender às demandas da sociedade atual? Neste sentido, em relação à gestão (NECAD-UEPA), 
há desafios a superar? Quais os mais relevantes?  
 
 

Em relação à quarta questão norteadora: “Como se desenvolve a dinâmica 

do trabalho em equipe do sistema de gestão EaD-UEPA?”, foram elaboradas as 

seguintes questões:   

 Há momentos especiais/pré-determinados de interação entre os profissionais vinculados ao Curso 
que você coordena (professores, tutores, coord. de tutoria, coord. pedagógica,...) que envolvam: 
a. O compartilhamento de experiências, discussões sobre os desafios encontrados e o 

redirecionamento de ações sobre o processo administrativo-pedagógico do Curso?  
b. Em caso positivo, que assuntos são mais debatidos?  
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c. Que avaliação você faz em relação a sistematização formal dos redirecionamentos e de sua 
aplicação em ações posteriores? 
 

   Há momentos especiais/pré-determinados para o compartilhamento de experiências/interação 
entre professores, tutores e coordenador do Curso sobre a elaboração dos materiais 
instrucionais? Em caso positivo, que avaliação você faz desses momentos? 

 

 Que desafios a (Coordenação  do NECAD/de Curso/de Tutoria/de Polo) enfrenta para a 
operacionalização destes Cursos, em relação a: 
Na integração entre os atores que compõe o NECAD em Belém e nos Polos. (item g, questão 
5/Coordenador) 
Outros. (item h, questão 5/Coordenador) 
 

 Caso existam desafios, que estratégias tem sido utilizadas, com vistas a sua superação? 
 

 Que estratégias, em relação às equipes sob sua coordenação, você considera como fundamentais 
e importantes, para que o desenvolvimento das atividades programadas atinjam suas metas? 
Exemplifique.  

 

 As equipes (suporte tecnológico, equipe multidisciplinar, elaboração de material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
instrucional), coordenadas pelo NECAD, apresentam uma prática condizente para o bom 
desenvolvimento dos Cursos? A que fatores você atribui este êxito?  

 

   As equipes do trabalho pedagógico e suporte tecnológico que você coordena, apresentam uma 
prática condizente para o bom desenvolvimento do Curso? A que fatores você atribui este êxito?  

 
 

Em relação à quinta questão norteadora “Como se desenvolve o processo 

de acompanhamento os Cursos pela gestão”, foram elaboradas as seguintes 

questões:    

 
 Como é feito o acompanhamento/avaliação do Curso, por esta Coordenação e pelo NECAD?  

 

 A Coordenação de Tutoria participa do acompanhamento/avaliação do Curso, juntamente 
com a Coordenação do mesmo e o NECAD e/ou outros? Em caso positivo, como se dá este 
processo? 

 Há possibilidades de registros no Portal NECAD (Relatos, Diário de Bordo, Memorial 
Reflexivo,...) para o acompanhamento das atividades e desempenho dos alunos?   
 

 A equipe administrativo-pedagógica do NECAD, tem possibilidades de interferir/alterar os 
planos e metodologias estabelecidos, em conjunto com coordenadores dos Cursos, 
Coordenadores dos Polos, para implementar novas ações, nos processos de gestão dos 
Cursos e de ensino-aprendizagem? Já houve essa necessidade? Explique 

 

 Há flexibilidade/abertura, para possíveis necessidades de ajustes/mudanças que surgem 
durante a execução do Projeto Político Pedagógico – PPP do Curso que você coordena? Já 
houve essa necessidade? Que estratégias são adotadas para as interferências no PPP? 

 

 Você vislumbra implementar alguma mudança no trabalho que desenvolve na  coordenação 
do Curso? Em caso positivo, que mudanças você pretende e com que perspectivas? 

 

Após este processo de elaboração, os questionários, num total de 6 (seis) 

tipos, foram enviados à população selecionada, no período de maio a julho de 2011e 
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respondidos por 44 sujeitos.  Para o envio dos questionários, os sujeitos da pesquisa 

foram inicialmente contactados via telefone e, posteriormente, por correio eletrônico 

uma pequena carta, em cujo anexo, os questionários foram enviados. Na carta, além 

dos objetivos da pesquisa e solicitação da colaboração para responder o 

instrumento que estava sendo enviado, foram dadas informações, que 

acreditávamos pudesses esclarecer aos entrevistados quanto ao âmbito do estudo. 

3.3.6. A SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 

O retorno de quarenta e quatro (44) questionários respondidos reuniam um 

rico material, que associado as informações básicas obtidas por meio dos contatos 

iniciais, foi possível construir um mapeamento bastante sugestivo sobre a questão a 

gestão em EaD, os desafios e possibilidades que o contexto específico revelou em 

relação a experiência que foi estudada.  

O processo de sistematização foi iniciado com a criação de 6 (seis) tipos de 

planilhas, correspondentes aos 6 (seis) tipos de questionários, que  foram 

destinados a  cada agrupamento de  informantes. Assim, em relação aos 

questionários advindos dos Coordenadores de Curso e Coordenadores de Polo, foi 

criada uma única planilha. O mesmo ocorreu em relação aos professores 

(Conteudista, Formador, Tutor a Distância e Tutor Presencial), pelo fato de 

pertencerem, respectivamente, a um mesmo tipo de questionário. As demais 

planilhas, referentes a Coordenação do NECAD, Coordenador de Tutoria, Equipe 

Multidisciplinar e Instrucional Designer, foram elaboradas individualmente. Em cada 

planilha foram reunidas, a cada questão formulada, as devidas respostas 

correspondentes, provenientes dos tipos de questionários.  

Além destas seis, houve a necessidade de mais uma planilha, onde consta os 

dados referentes ao perfil dos participantes, estratégia criada para que, dados de 

fácil leitura e de extensa diagramação, ficassem isolados dos textos a serem 

interpretados e, assim, ter suporte para expressar todas as questões e variáveis a 

serem analisadas. Cada sujeito, conforme descrito a seguir, foi denominado com um 

código especial, a fim de preservar o anonimato do informante. No sentido de 

preservação, os códigos, a figurarem posteriormente na análise, levaram as letras 
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iniciais das denominações correspondentes a cada grupo, exceto os códigos  

referentes a Coordenação Geral do NECAD, que pela necessidade de maior 

preservação, ao ser formado por apenas dois sujeitos, foram integrados aos dos 

demais coordenadores, enquanto que as questões específicas desta coordenação, 

foram analisadas a parte. Assim: 

1. Planilha “Professor” 

 Professor Conteudista: PC1, PC2, PC3, PC4. 

 Professor Formador: PF1,  PF2, PF3, ...., PF6. 

 Professor Tutor a Distância: PTD1, PTD2, PTD3, ...,PTD7. 

 Professor Tutor Presencial: PTP1, PTP2, PTP3, ..., PTP5. 

2. Planilha “ Coordenador” 

 Coordenador de Curso e Coordenador NECAD: CC1, CC2, CC3, ..., 

CC7. 

 Coordenador de Polo: CP1, CP2, CP3, ..., CP8. 

3.  Planilha “Coordenador de Tutoria”: CT1, CT2, CT3. 

4. Planilha Equipe Multidisciplinar: EM1, EM2, EM3. 

5. Planilha “Designer Instrucional”: DI. 

6. Planilha Perfil dos Sujeitos da Pesquisa. 

Durante o processo de sistematização, a cada questionário recebido, era logo 

feito uma leitura preliminar, principalmente devido a curiosidade e expectativa sobre 

o conteúdo destes, na perspectiva de saber se os problemas situados na pesquisa 

eram verdadeiramente  um problema. Após esta leitura, as respostas relativas a 

cada grupo de informantes, eram catalogadas na respectiva linha-espaço de cada 

planilha. 

3.4. OS PROCEDIMENTOS DA ANÁLISE  

Como procedimentos de análise, focalizou-se progressivamente nos 

elementos procurados na pesquisa, os quais foram sendo sistematizados e 

categorizados, na tentativa de compreender as dimensões, desafios que informam o 
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processo de gestão em EaD do NECAD-UAB-UEPA, situando o potencial de 

possibilidades dessa formação de professores, em bases mais qualitativas e capaz 

de atender as demandas sociais atuais. 

Neste sentido, optou-se pela análise de conteúdo como procedimento para 

analisar os dados recolhidos pelos questionários, pois de acordo com Chizzotti 

(2008, p.98), o “objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o 

sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações 

explícitas ou ocultas”, que podem ser sistematizadas como um conjunto de 

“elementos constitutivos – com critérios previamente definidos” (Bardin, 2006, 

p.117). 

Considera-se que a partir da análise de conteúdo, segundo a perspectiva de 

Bardin (2006), o estudo pode ser tomado por recorte, agregação e enumeração, 

atingir uma representação do conteúdo ou da expressão. E assim, o conteúdo das 

respostas dos sujeitos da pesquisa, trazido pelos questionários, juntamente com as 

anotações das conversas informais e das Web-aulas, articulado com o quadro 

teórico, orientou a construção de um conhecimento sobre o objeto de estudo desta 

tese, no contexto de sua realidade sócio-histórica.  

3.4.1. AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

A codificação das informações recolhidas através dos questionários e 

sistematizadas nas planilhas, permitiram, nos exercícios de análises, estabelecer 

uma compreensão e interpretar os desafios que o sistema de de gestão do NECAD-

UAB-UEPA enfrenta, na operacionalizacão dos Cursos de Licenciatura, voltados 

para a qualidade da formação de professores, frente às demandas da sociedade  

Neste sentido, a compreensão das concepções que orientam a prática da 

gestão frente às atuais demandas sociais mostra-se como importante, em face da  

relação direta e influência que assume na qualidade dessa formação. Tal 

perspectiva demanda um processo de análise que seja capaz de considerar a 

realidade estudada por meio de seus condicionantes histórico-sociais. 

        Dessa forma, os dados levantados com os informantes foram analisados 

tomando como referência 5 (cinco) categorias: Concepção de EaD com o uso das 

TIC e a formação para as novas demandas sociais; Concepções de gestão que 
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orientam as práticas das coordenações; Reflexos da gestão no processo de ensino-

aprendizagem; O trabalho em equipe; e A gestão no processo de acompanhamento 

dos cursos. 

De acordo com Bardin (1979) apud MINAYO, 1998, p.93), “as categorias são 

rubricas ou classes as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns desses elementos”. 

Assim, a definição das categorias de análise 40  sustenta-se na revisão da 

literatura, sem perder de foco o campo empírico, que de forma particularizada volta-

se para o processo de gestão em EaD, seus desafios e possibilidades em cursos de 

licenciatura, operacionalizados pela NECAD-UEPA-UAB. Para Oliveira et al (2011, 

p. 164), [...] “As categorias analíticas são conceitos retirados do referencial teórico 

utilizado na pesquisa, que possibilitam a análise e interpretação dos dados”.  

 Dessa forma, a categorização busca dar conta de dimensões que integram 

esse processo, sem deixar de considerar as relações históricas e sociais que estão 

na base dessa experiência.  

O caminho para determinar as categorias  de análise, foi percorrido com base 

em um longo processo reflexivo. Foram pensadas no sentido de relacionar as 

questões da EaD com o uso das TIC aos objetivos da pesquisa e, em pespecial, às 

concepções teóricas, com bases em vários autores, na “Quinta Disciplina” de Senge 

e de leituras realizadas em relação ao tema da tese, nas áreas de gestão e EaD 

com o uso das TIC, envolvendo experiências inovadoras e bem sucedidas. É 

também proveniente da minha experiência com o uso das TIC na educação. Na 

busca de um conhecimento inovador, esta relação entre experiência profissional e 

fundamentação teórica, torna-se congruente, nesta pesquisa, conforme diz Demo 

(2005): “Ao mesmo tempo, precisa escudar-se nas condições mais atualizadas e 

competentes de intervenção na realidade, aliando fundamentação científica sempre 

renovaa e inovadora, e a prática transformadora” (p. 67).  

Assim, as categorias foram formuladas levando em consideração as 

dimensões técnica, política, sistêmica e aprendente a experiência estudada, e que 

                                                           
40 Ou “categorias analíticas”(MINAYO, 1998, p.94): “são aquelas que retêm historicamente as relações sociais 

fundamentais e podem ser consideradas balizas para o conhecimento do objeto nos seus aspectos gerais. [...] 

comportam vários graus de abstração, generalização e de aproximação”.  
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epistemologicamente deram sustentação à análise dos depoimentos dos 

participantes, que está sistematizada no Capítulo 4 desta tese.  

Ao definir-se por essas quatro (4) dimensões levou-se em consideração a 

perspectiva de elaboração de componentes para a construção de um novo 

paradigma de gestão em EaD. Dessa forma, a dimensão  “técnica” trata da formação 

de um ser pensante, capaz de desenvolver habilidades necessárias ao atual 

mercado de trabalho;  a “política”,  refere-se ao papel social da gestão em EaD, no 

sentido de uma formação crítico-reflexiva, capaz de contribuir para uma cidadania 

ativa; a “aprendente”, tem em suas bases a ideia da “aprendizagem em equipe” e da 

“visão compartilhada”; e a ”sistêmica”, sustenta-se  no “pensamento sistêmico”, e 

integra as demais dimensões e observa as estruturas subjacentes do sistema de 

gestão como um todo. As duas primeiras dimensões tem bases principais em 

Almeida & Prado (2009), Alonso (2007), Demo (2007), Moraes (1997) e Vieira 

(2003). As duas últimas tem bases na “Organização que Aprende”, teoria que está 

contida na “Quinta Disciplina”, de Peter Senge (2006). De acordo com essa 

literatura, essas dimensões conformam uma concepção de gestão que está para  

além do paradigma mecanicista, ainda tão em voga nos sistemas educacionais 

brasileiros. 

As categorias estão também relacionadas às questões norteadoras, na 

perspectiva de que, os relatos dos informantes, provenientes dos inquéritos, 

passassem a expressar as intensões dessas questões, e por conseguinte, dos 

objetivos da pesquisa.  

Assim, foram formuladas 5 (cinco) categorias, que orientam a análise dos  

depoimentos dos participantes, como será visto com profundidade no próximo 

capítulo, na intenção de entender a gestão em EaD no Ensino  Superior público, na 

perspectiva de alavancar mudanças em seu contexto, perante reflexões sobre seus 

desafios na qualidade da formação de professores, no sentido de atender às 

demandas sociais contemporâneas: 

Concepção de EaD com o uso das  TIC e a formação para as novas 

demandas sociais - Esta categoria está relacionada à questão norteadora “Que 

fatores em EaD com o uso das TIC são considerados como desafiantes para uma 

formação de professores às novas demandas sociais?” Tem como bases a 
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dimensão “técnica“, fator integrante ao quadro teórico, que busca a formação de um 

ser pensante, solicitado pelo atual mercado de trabalho e a dimensão “política”, 

relacionada a uma formação crítico-reflexiva, em busca da cidadania.  Portanto, está 

voltada a um processo ensino-aprendizagem em EaD que vá além de uma 

implementação digital das abordagens tradicionais de ensino com bases no 

paradigma mecanicista de educação.  

Concepções de gestão que orientam as práticas das coordenações - 

Relaciona-se à questão norteadora “Que concepções de gestão fundamentam os 

paradigmas educacionais vigentes nesses cursos?”. Verifica as concepções de 

gestão e os ”modelos mentais” dos gestores - um dos conceitos da “Quinta 

Disciplina”, a afirmar que os pressupostos internos que as pessoas tem em sua 

visão de mundo, são fortemente ligados às formas de ver a organização e de agir e, 

muitas vezes, arraigados à concepções mecanicistas. E por serem esses modelos 

ativos, a influenciar as práticas de um sistema de gestão (Senge, 2005), torna-se 

relevante suscitá-los nas questões elaboradas aos sujeitos da pesquisa. 

Reflexos da gestão no processo ensino-aprendizagem - Esta categoria 

está atrelada à anterior, e se relaciona à questão norteadora “Quais os reflexos 

dessas concepções de gestão no processo ensino-aprendizagem?” Torna-se 

importante, no sentido de verificar a relação existente entre os paradigmas de 

gestão adotados e seus reflexos no processo ensino-aprendizagem, e por 

conseguinte, a influência que o papel do gestor exerce na formação dos alunos-

professores.  

O Trabalho em equipe - Esta categoria está relacionada à questão 

norteadora “Como se desenvolve a dinâmica do trabalho em equipe do sistema de 

gestão EaD-UEPA?” Está voltada para entender a dinâmica do trabalho das equipes 

que compõem o sistema de gestão da EaD-UEPA, sob uma análise a partir de 

conceitos especiais da “Quinta Disciplina”, como a ”aprendizagem em equipe” e a 

“visão compartilhada”, dentre outros, no sentido de perceber a integração e 

comunicação entre suas equipes, fatores detectados nas duas teses de 

doutoramento citadas, referentes à pesquisa na gestão em EaD, apresentados como 

um de seus maiores desafios, e ainda, segundo Senge (2006), é das visões 

compartilhadas que surgem as visões inovadoras.  



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 258 

A gestão no processo de acompanhamento dos cursos - Esta categoria 

relaciona-se à questão norteadora “Como se desenvolve o processo de 

acompanhamento dos Cursos pela gestão?”. Volta-se ao acompanhamento dos 

cursos pela gestão, no sentido de entender o caminho percorrido entre os projetos e 

a execução das ações propostas e, se esse acompanhamento é compatível ou não 

a um caráter processual. 
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4. A GESTÃO DA EaD E SUA DINAMIZAÇÃO NOS CURSOS DE 
LICENCIATURA DA UEPA 

Este capítulo refere-se a análise da gestão dos  Cursos de Licenciatura do 

NECAD-UAB-UEPA, o que envolve as 5 (cinco) categorias de análise e os dados 

sistematizados nas 6 (seis) planilhas correspondentes aos 6 (seis) tipos de 

questionários aplicados, conforme situado  no capítulo 3.  

A análise, que está demonstrada em um processo de descrição e reflexão, 

em relação à triangulação, é operacionalizada por meio da intersecção entre as falas 

dos sujeitos, as informações provenientes da análise documental, as conversas 

informais e web-aulas, e  o quadro teórico, o qual tem foco nas quatro (4) dimensões 

estabelecidas para a construção de um novo paradigma de gestão em EaD, com 

base em vários autores, conforme proposto nesta tese no capítulo 1. A dimensão  

técnica é voltada à formação de um ser pensante, necessário ao mercado de 

trabalho. A dimensão política atenta para o papel social da gestão em EaD, ao 

buscar uma formação crítico-reflexiva, necessária à busca da cidadania. As 

dimensões aprendente e sistêmica tem bases no “pensamento sistêmico”, na “visão 

compartilhada” e na “aprendizagem em equipe”, da Quinta Disciplina, e que envolve 

seus outros conceitos: “domínio pessoal” e “modelos mentais”.  

O processo da análise envolve também o “pensamento sistêmico”, da Quinta 

Disciplina, ao identificar os padrões que se repetem com maior frequência na 

estrutura subjacente do sistema de gestão, e assim, configurar os “arquétipos de 

sistema” que apontam os seus principais pontos de alavancagem em relação aos 

desafios encontrados (Senge et al, 2005, Senge, 2006).  

O final do capítulo situa os resultados obtidos face a outros trabalhos já 

realizados nesta área, evidenciando os pontos comuns e os avanços que esta 

investigação traz em relação as concepções e práticas  sobre a gestão em EaD no 

Ensino Superior. 
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4.1. A DINÂMICA DA GESTÃO NA EaD-UAB-UEPA 

Este item analisa a dinâmica da gestão nos Cursos de Licenciatura do 

NECAD-UEPA, vinculados à UAB-MEC,  a partir de 5 (cinco) categorias de análise 

que se referem às concepções de  gestão em EaD com o uso das TIC, aos 

pressupostos que orientam as práticas dos gestores, às influências da gestão no 

processo ensino-aprendizagem, ao potencial  do trabalho em equipe e ao 

acompanhamento dos cursos pela gestão.  

As categorias, tem como objetivo principal ir à busca de desvelar as 

concepções epistemológicas que orientam as práticas de EaD e de gestão do 

sistema NECAD-UAB-UEPA. De maneira geral, as práticas submersas em um 

contexto de EaD, são ancoradas no modelo burocrático e taylorista-fayolista de 

gestão, por conseguinte, sem responder aos desafios da sociedade contemporânea. 

Essas categorias,  ao serem analisadas à luz das teorias que compõe as 4 (quatro) 

dimensões supra citadas, em especial da Quinta Disciplina, buscam abordagens que 

possam superar esses modelos, a ter em vista um novo significado do papel da 

gestão, em uma perspectiva aprendente e sistêmica, capaz de contribuir para uma 

formação voltada às atuais demandas  sociais. Neste sentido, 

 

Aquele modelo de gestão que utiliza processos mecânicos de decisão e repetição 
acrítica das velhas soluções terá de ser substituído por um novo modelo, mais 
dinâmico e flexível que proporcione as adaptações necessárias decorrentes dos 
processos individuais e coletivos de cada organização, com a rapidez desejável 
(Vieira, 2003b, p.55). 

 

Uma categoria de análise está sempre vinculada a várias outras, o que se 

torna um caminho estratégico para perceber, se um fato relatado, de caráter mais 

prático, tem conexões  com as concepções teóricas, situadas pelo entrevistado. 

Portanto, respostas que foram dadas a questões referentes a uma categoria, podem 

ser conteúdo precioso para justificar outras. 

Os conceitos referentes às dimensões supracitadas ou a outras concepções 

abordadas nesta análise, serão sempre explicitados em seu decorrer, conforme a 

necessidade de orientação para justificar os depoimentos dos informantes da 

pesquisa.  
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Assim, para melhor entender como se processa a dinâmica da gestão da EaD 

nesses cursos, a análise dos  depoimentos dos participantes é estudada a seguir, a 

partir das 5 (cinco) categorias formuladas por meio da pesquisa. 

4.1.1. CONCEPÇÃO DE EaD COM O USO DAS TIC E A FORMAÇÃO 

PARA AS NOVAS DEMANDAS SOCIAIS 

Este item tem a intenção de verificar as concepções dos sujeitos da pesquisa 

que fazem parte do NECAD-UAB-UEPA a respeito da EaD com o uso das TIC, a 

envolver os fatores considerados como desafiantes para promoção de uma 

formação de professores voltada às demandas sociais contemporâneas. 

Ainda que essa formação pareça  muito mais ligada ao processo ensino-

aprendizagem, os questionários, além dos docentes, chegaram também aos 

gestores, pois a ótica do gestor em ver a aprendizagem torna-se importante, uma 

vez que influencia sobremaneira o sistema como um todo, portanto, sua concepção 

de educação atinge professores e alunos. Assim, a categoria da qual derivou este 

enfoque, torna-se relevante porque tem a perspectiva de verificar se o sistema de  

EaD da UEPA atenta para uma concepção de educação que busca ultrapassar o 

padrão adotado pela maioria das instituições que trabalham  com esta modalidade 

de ensino, ou seja, um padrão que se sustenta na  pouca reflexão de seus atores e 

muito mais na repetição de tarefas, do que decorre   uma relação direta com as 

organizações mecânicas (Vieira, 2003a; 2003b), em contraposição a uma 

concepção de educação em que,  “As organizações escolares mais orgânicas 

tendem a formar um indivíduo mais adaptado às necessidades atuais e futuras, uma 

vez que o ensina a lidar com a incerteza, a mudança e a exigência de aprendizagem 

contínua” (Vieira, 2003b, p. 63). 

Os depoimentos dos professores foram organizados sob (2) dois focos que se 

intercruzam: quanto as práticas em EaD com o uso das TIC e quanto aos fatores 

fundamentais para promover uma EaD de qualidade à formação de professores 

capaz de enfrentar os desafios contemporâneos. Na quase totalidade dos 

depoimentos como um todo, ficou exposto uma prática pedagógica em EaD, 

centralizada no uso das TIC, a promover um modelo de substituição tecnológica. 
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Nas falas dos professores, em relação às práticas desenvolvidas, é possível ver a 

intensidade deste foco, conforme é identificado nos depoimentos a seguir: 

 

E sim, acredito que a forma como a disciplina foi desenvolvida (com muitos fóruns, 
web-aulas e web-conferências entre alunos e formadores) houve uma aprendizagem 
significativa. (PF4). Fundamentalmente através da plataforma Moodle. (PC3); O 
recurso mais utilizado é o e-mail, os outros recursos como chat, fórum de discussão 
só são utilizados quando valem pontos para avaliação, infelizmente. (PTP2) 

A maioria das atividades (digamos que 90%) a serem realizadas pelos alunos são 
elaboradas pela EAD/UEPA sempre via plataforma Moodle, os alunos utilizam tanto o 
material instrucional quanto pesquisas na internet e livros da biblioteca para 
realizarem seus trabalhos. (PTP2); Foram utilizados o chat, fóruns, e-mail, material 
em vídeo. No caso do chat, os tutores estavam disponíveis em horário pré-
determinado para a interação. (PTD7)  

A interação é toda virtual, e a distribuição do plantão da tutoria se dava de acordo 
com a carga horária da disciplina. [...] No meu caso,  tal contato ocorria via mail-list e 
mensagens, sempre lembrando-os dos horários da tutoria, prazo para postagens, 
feedback das atividades (quando postados com antecedência), datas das provas e 
avisos em gerais. (PTD3). 

 

Essas práticas expostas pelos professores do sistema UAB-UEPA, 

determinam que as TIC por si só, em especial na EaD, tem o hipotético poder de 

resolver problemas de acesso à educação, envolvendo grandes contingentes e 

superando a barreira espaço-tempo. 

 

A aposta nas TIC agrega à proposta o toque da desejada modernização, ao mesmo 
tempo em que joga uma espécie de cortina de fumaça sobre a distinção entre o 
acesso propriamente dito e modos pelos quais ele é produzido, bem como os 
sentidos de que estes modos são investidos. A indistinção, recontextualizada em 
escalas mais amplas, permite que qualquer acesso seja tomado pela transposição do 
“divisor digital”, concebido como fronteira entre os incluídos e os excluídos na 
chamada revolução científico-tecnológica (Barreto, 2008, p. 930). 

 

A própria política educacional no país contribui para essa percepção, 

conforme visto no capítulo 3, ao abordar as políticas de formação de professores no 

Brasil, ao enfatizar a dimensão operacional das TIC, com vistas à democratização 

da educação, ainda que não seja possível negar que as TIC sejam relevantes a uma 

proposta democrática com qualidade, em especial na EaD, quando bem estruturada 

em nível de uma concepção teórica com bases em paradigmas educacionais, nos 

quais a mediação pedagógica ultrapasse a condição unidirecional. Porém, vê-se 
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uma mediação restrita ao envio-consumo de “pacotes digitais” com informações pré-

selecionadas a serem retidas pelo “consumidor”, que precisa apenas retirar dúvidas, 

quando necessário, quanto ao melhor uso do “produto”, como exposto na fala deste 

docente: 

 

Tudo se dá pela plataforma, através de email-list, mensagens no quadro de avisos, 
feedbacks das respostas e trabalhos postados pelos alunos, uso do fórum e chat. O 
tutor esclarece ao aluno o que tem que ser feito (sendo que isto já fora decidido 
previamente com o formador e o resto da equipe), o aluno realiza as atividades, 
recebe feedbacks das respostas postadas ou comentários sobre os trabalhos 
enviados, pode também interagir no fórum ou chat. (PF5). 

 

Esta prática de EaD centrada nas TIC, configura-se com um modelo de 

origem tecnicista, quase sempre desprovido de uma dimensão política, que poderia 

ser incentivada pela interação professor-aluno, ou seja: 

 

A aposta nas TIC, nas condições em que tem sido produzida, pode se (con)fundir 
com a centrada nos materiais ditos “auto-instrucionais”, para usar uma expressão 
cara ao tecnicismo dos anos de 1970. Concebidos como auto-explicativos, 
dispensam a mediação pedagógica propriamente dita (Barreto, 2008, p. 931).  

 

Os professores, em relação ao segundo foco, que se relaciona aos 

depoimentos específicos sobre os fatores fundamentais para promover uma EaD de 

qualidade e  propiciar uma formação aos alunos capaz de enfrentar os desafios 

sociais, demonstraram também uma visão fortemente atrelada ao poder dos 

recursos tecnológicos, sem quase nenhuma referência às questões de caráter 

pedagógico: 

 

Que os municípios cumpram suas obrigações em relação à infraestrutura 
(computadores em número suficiente para atender a demanda dos alunos e ligados 
em rede) e alunos habilitado com noção básica de informática. (PC1).  

Infraestrutura tecnológica, recursos humanos, materiais e capacitação continuada dos 
envolvidos no processo. (PC2). 

Disponibilização de recursos estruturais (físicos) adequados às especificidades do 
curso/disciplina, tais como: sala de aula com acesso à recursos de projeção e 
conexão de rede virtual;    laboratórios de informática devidamente equipados e com 
a presença regular de técnico capacitado para a manutenção do ambiente; 
Profissionais capacitados: a formação na área de utilização de tecnologias para 
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educação é complementação obrigatória à formação específica do profissional. 
(PC3). 

O acesso à internet de mais qualidade, isso ajudaria no uso da plataforma pelos 
alunos. (PF1); Há professores e alunos que não possuem letramento digital, 
dificultando a construção de um relacionamento virtual que ajuda no estímulo ao 
estudo, no tirar dúvidas e orientações em geral. (PF3). 

Para que haja essa qualidade que queremos um fator fundamental seria com que as 
prefeituras dos municípios dessem o devido suporte para os alunos, implantando 
espaços com salas informatizadas com acesso a internet, ou salas multimídias para 
que esses pudessem desenvolver suas atividades e manter contato com o tutor, 
tirando dúvidas e etc. (PTD1). 

Em primeiro lugar, fornecer uma infraestrutura adequada, isso inclui não apenas 
prédio, salas refrigeradas e computadores, mas também internet de qualidade e 
biblioteca.” (PTD3); “Que os alunos e sejam mesmo obrigados a participar de chats 
em dias determinados, para dar continuidade a aprendizagem.” (PTD5). 

“O Estado deve melhorar o acesso à internet para os polos mais distantes, e com isso 
é possível que eles estudem e tirem suas duvidas com os tutores”. (PTD6); 
“Ampliação dos recursos para melhorar a interação com os alunos, como vídeo e web 
conferência; Melhoria da infraestrutura de conectividade nos polos (acesso e 
equipamentos). (PTD7). 

A internet tem sido a principal aliada nos cursos a distância, então, se não dermos 
suporte para os alunos do interior, o aprendizado fica deficiente, acredito que um bom 
acesso a tecnologias, torna o curso mais interativo e melhora a qualidade da EAD. 
(PTP2). 

 

Nesses depoimentos dos professores, atrelados ao determinismo tecnológico,  

é possível constatar um reducionismo da  qualidade da EaD às TIC, ao vê-las como 

uma solução miraculosa aos desafios na educação – uma revolução científico-

tecnológica capaz de promover mudanças sócio-político-econômicas. Isso é 

preocupante porque, conforme as advertências de Moraes (1997), há mais de uma 

década, o uso das TIC pode levar a otimização do ensino tradicional ou promover a 

aprendizagem, dependendo da abordagem pedagógica que as acompanha. Ao 

relatar sobre os resultados de seu grupo de  pesquisa,  Moraes (1997) afirma: 

 

Compreendíamos também que essa ferramenta era uma faca de dois gumes, pois, 
dependendo da abordagem utilizada, seria capaz de colaborar tanto para a 
“otimização do péssimo” (a  manutenção do status quo, a repetição da alienação e da 
incompetência, a ênfase na fragmentação, decorrente da velha visão mecanicista) 
como para o salto da direção de uma nova construção de homem e do mundo, pela 
tomada de consciência dos modos de aprender, o que seria de extrema importância 
para o desenvolvimento tanto do indivíduo quanto da sociedade (Moraes, 1997, p. 
19).     

 

Os depoimentos destes coordenadores reiteram a centralidade das TIC:  
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Como mencionado anteriormente, os polos melhoraram significativamente em relação 
à infraestrutura, com isso já é possível fazer web conferência com todos os polos e os 
alunos acompanharem sem a necessidade da ida do formador ao polo, porém esse 
recurso ainda necessita ser melhor utilizado e incentivado a ser utilizado. (CC2); 

A utilização da web conferência, nas aulas inaugurais. Excelente instrumento 
tecnológico para subsidiar o ensino (CT2); A minha ideia atual é utilizar mais as 
ferramentas tecnológicas, implementado a formação através da WEB conferencias e 
Vídeo Conferências, essa ultima, vislumbro fazer no modelo da TV Escola (CC5); 
Formamos professores e alunos para a  utilização desta plataforma. (CC6). 

 

Devido ao tempo em que esta questão tem sido amplamente discutida nos 

meios acadêmicos, há mais de uma década, esta perspectiva que orienta as práticas 

dos atores da UAB-UEPA, e concebida como um fator primordial à promoção de 

uma formação de qualidade, evidencia-se como uma grande surpresa, porque, ao 

que parece, ainda ocupa o imaginário da quase totalidade dos sujeitos da pesquisa, 

mesmo que composta de profissionais de diferentes áreas e com Pós-Graduação  

de Lato Sensu a Stricto Sensu.  

Essa centralidade nas TIC, ao promover um modelo de substituição 

tecnológica, é confundida com as potencialidades de ferramentas capazes de 

fortalecer os processos de EaD. Como situa Castells (2009):  “Na verdade o dilema 

do determinismo tecnológico é, provavelmente, um problema infundado, dado que a 

tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada 

sem suas ferramentas tecnológicas” (p.43). 

As TIC podem transmitir informações em maior quantidade e rapidez que o 

professor, inclusive em qualidade, pelos efeitos especiais de multimídia, porém, o 

grande desafio situa-se na qualidade do processo de formação do aluno, porque 

implica em fazê-lo pensar e não só consumir  informações. O ‘pano de fundo’ que 

acompanha esta transmissão depende ao mesmo tempo da abordagem pedagógica, 

que precisa  ir além de uma simples implementação tecnológica do ensino 

tradicional, caso contrário, 

 

não darão conta do aprendizado humano que se deu sempre no convívio direto de 
pessoas, nos gestos, nos símbolos e nas comemorações. As tecnologias podem 
repetir e transmitir até múltiplas linguagens, mas não os significados interpessoais e 
dos contextos culturais (Arroyo, 2002, p. 168).  
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Contudo, esses desafios podem ser superados com abordagens como do 

“estar virtual junto”, onde o professor, como mediador  das ações desenvolvidas 

pelos alunos, o orienta a pensar e pesquisar, uma concepção que 

“vem constituindo novos cenários de estudos e pesquisas, mostrando  resultados  
bastante positivos em termos de propiciar uma  formação reflexiva e 
desencadeadora do processo de reconstrução  da prática pedagógica  dos 
educadores” (Almeida & Prado, 2009, p.67).  

 

Ainda assim, alguns professores, situaram outros fatores importantes que 

implicam na promoção  de uma EaD de qualidade na UEPA, tais como: focos na 

administração, conteúdos mau elaborados, remuneração, consciência dos  alunos, 

comunicação, capacitação de professores e tutores. Neste sentido, mostra-se 

importante a fala de um professor que reflete sobre a influência da gestão na 

qualidade da EaD, situando vários destes aspectos do processo, destacando a 

administração e a comunicação: 

 

Primeiro uma organização eficaz, uma operacionalização, pois pelo fato de ser à 
distância se não houver uma administração consistente fica tudo muito frouxo; tem 
que haver uma assessoria realmente presente que acompanhe todo o processo de 
perto; a linguagem tem que ser simplificada já que o professor não está olho a olho; 
então a linguagem a ser usada tem que ser muito clara em todos os sentidos: 
materiais, plataforma, feedbacks etc; os organizadores tem sempre que pensar que 
não estarão lá presentes na hora das dúvidas. Por exemplo, já aconteceu de os 
alunos ficarem confusos com relação ao conteúdo que seria cobrado na avaliação 
simplesmente porque a instrução postada no site estava com duplo sentido. Era 
portanto puro erro de comunicação, e a comunicação é algo que tem que ser muito 
bem feita no ensino à distância. (PC4). 

 

Esse professor mostrou uma visão abrangente de EaD que ultrapassa a visão 

tecnicista:  

 

Uma ação educacional a distância caracteriza-se por ser multidimensional, isto é, não 
consiste apenas da relação professor-material de ensino-aluno e os possíveis 
feedbacks, mas sim por uma ação conjunta de instituições organizadas e 
estruturadas (no caso da UAB, as esferas Federal, Estadual e Municipal) 
comprometidas com o desenvolvimento de educação com qualidade. (PC3). 
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De acordo com os referidos depoimentos a seguir, para vários gestores e 

Equipe Multidisciplinar, as TIC figuram como fator relevante à qualidade da EaD, 

porém, com menor veemência que os docentes, e ainda, muitos deles as entendem 

no seu devido lugar, no sentido de inclui-las como ferramentas necessárias e 

importantes para o processo da EaD: 

 

Disponibilidade e acesso aos recursos tecnológicos necessários. (CC3);Qualificar as 
ferramentas dos AVA e Formação Continuada de Professores e Planejamento 
integrado dos cursos. (CC5); Recursos tecnológicos, estrutura dos municípios, 
recurso para estarmos acompanhando os grupos de alunos in loco, recursos para 
instrumentalizarmos as equipes locais etc.(CT2); O fator da acessibilidade de 
Material, que seja bem objetivo, uma vez que o desempenho varia de pessoa pra 
pessoa. Não deixando de lado a qualidade do ensino. (CT3);Agilidade na troca de 
informações, pois as TIC exige tal dinâmica para se desenvolver de forma eficaz; 
(CP1); Melhor preparação dos tutores com formação contínua, material, aquisição de 
tecnologia e uma Infraestrutura adequada e própria para esta modalidade de ensino. 
Relações mais estreitas entre a Coordenação e o Polo. (CP2); A oferta  de uma 
Internet boa, material que atenda as necessidades dos cursistas, professores 
formadores atuantes, no sentido de acompanhar e tirar dúvidas dos alunos. (CP5); 
Formação de todos os envolvidos no Processo e aquisição de recursos tecnológicos 
para promover a comunicação entre todos (do livro à internet) (EM3). 

[...] para que dê certo é preciso que ambos os lados, PROFESSORES E ALUNOS 
sejam capazes de lidar com as tecnologias de forma natural e para isso é necessário 
que os mesmos tenham capacidade. Não basta ter tecnologia e não sabê-la utilizar. 
Portanto, a formação dos envolvidos em saber utilizar as tecnologias digitais é 
fundamental. (EM2). 

 

Outros fatores muito importantes foram também mencionados pelos 

coordenadores e Equipe Multidisciplinar em relação à qualidade da EaD, tais como: 

a responsabilidade da instituição, a capacitação, o envolvimento das equipes, o 

interesse dos alunos e o respeito às formas de aprender, conforme se pode 

constatar a seguir: 

 

“Mais envolvimento com os atores que são envolvidos no processo de socialização 
do conhecimento” (CC6); Acredito que o principal fator é a responsabilidade. A partir 
do momento que executa um processo seletivo, a partir do momento que vinculamos 
os alunos à UEPA, cabe a instituição honrar este compromisso, seja ele difícil como 
for. Os alunos não podem arcar com as consequências. (CT1). 

O principal fator para promover uma EaD de qualidade é ter uma equipe de trabalho 
capacitada, entrosada  pedagogicamente dentro do processo educacional EaD. 
Quanto a formação condizente dos alunos depende muito do processo pedagógico 
aplicado pela instituição e o interesse dos acadêmicos em se formar dentro de seu 
curso de uma forma compromissada dentro de seu aprendizado e com isso as 
demandas sociais serão preenchidas de acordo com o interesse de cada acadêmico. 
(CP6); 
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São vários fatores que contribuem para isto. Dentre eles destaco: O envolvimento 
comprometido dos envolvidos na modalidade EAD; competência e responsabilidade 
profissional dos que compõem o quadro de pessoal na modalidade e infraestrutura 
condizente com a proposta e a concepção do ensino EAD. (CC4); Respeitar as 
diferentes formas de aprender, conteúdos e atividades variados, que atendam 
diferentes estilos de aprendizagem. (EM4). 

 

Mesmo situando estes aspectos importantes para uma EaD  de qualidade, os 

participantes, de um modo geral, não demostraram com a devida clareza uma 

concepção no que diz respeito à conjugação da qualidade formal e política que 

possa  estar presente e orientar  o uso das TIC, voltada para a busca de formação 

de seres pensantes, criativos, críticos, enfim, a expressão reflexiva sobre o 

verdadeiro papel social da EaD – uma formação para o exercício da cidadania, para 

viver melhor neste planeta, no sentido  individual e coletivo, e poder contribuir com 

sua capacidade reconstrutiva e interventiva às transformações inerentes ao seu 

contexto, e portanto, demanda um processo educativo a ter  “[...] em mente sempre 

a busca de aliar, num todo só, a capacidade de compreender  bem a  realidade e de 

nela  intervir com marca inequívoca de qualidade” (Demo, 1995, p. 199). 

Apenas um dos  sujeitos entrevistados expressou  uma percepção de EaD 

que envolve essa perspectiva: 

 

Por isso penso que é uma luta que ainda está em andamento, falta ainda a 
conscientização por parte de muitos alunos e professores, a desmistificação de que a 
EaD é a solução para educação dos desprovidos de oportunidade também precisa 
ser esclarecida, para que dê certo. (EM2). 

 

Dentro do papel da EaD, ainda que se ‘abra mão’ da competência política e 

se considere apenas a dimensão técnico-científica, voltada ao desenvolvimento das 

habilidades para um ser criativo, essa dimensão mostra-se distante de ser 

alcançada pela maioria dos sistemas educacionais – uma educação para o pensar, 

importante até mesmo para esta sociedade capitalista que privilegia o conhecimento 

como fator de destaque no mercado neoliberal, necessidade que aponta para 

mudanças dos paradigmas associado aos processos produtivos da Era Industrial, 

para os quais o pensar figura em segundo plano.  

Mudanças assim tem pouca probabilidade de ocorrer até que 
compreendamos mais profundamente os pressupostos fundamentais em 
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que o sistema escolar da Era Industrial se baseia. Este é o DNA de nosso 
sistema escolar contemporâneo e continuará a exercer seu pulso de ferro 
em qualquer esforço de mudança fundamental até que seja reconhecido 
(Senge et al, 2005, p. 33). 

 

Para a sociedade atual, o conhecimento é visto pela ótica da “vantagem 

comparativa” – vale os que  sabem pensar, formando uma  casta especial, ampliada 

além dos gerentes, atingindo a mão de obra, já  considerada como o ativo contábil 

mais importante para a produção, portanto, disputado pelos  capitalistas.  

Contudo, segundo Demo (2007), esse conhecimento precisa proporcionar 

ainda a dinâmica do argumentar e contra-argumentar, para que não nos tornemos 

objeto de nossa competência ao vender nossa força de trabalho, fazendo-nos parte 

apenas como uso dos competentes “recursos humanos” de uma empresa. Para nos 

sentirmos como sujeito da inovação que ajudamos a implementar, torna-se relevante 

o manejo adequado das necessidades de produzir e competir, com a prevalência da 

cidadania, para que o homem não seja apenas “recurso” econômico, mas o sujeito 

de sua história. Ou seja,  

 

Conhecimento não é apenas crítico, é principalmente auto crítico – argumentar e 
contra-argumentar são o mesmo gesto e a mesma dinâmica o que impede a 
impunidade de quem sabe pensar. Não se pode esquecer que quem sabe pensar 
geralmente não gosta que outros também saibam pensar. (...) Afinal, o sistema não 
teme a um pobre com fome; teme a um pobre que sabe pensar, porque no fundo é 
indomável (Demo, 2007, p.24). 

 

Ao refletir com base na pesquisa bibliográfica e nos relatos dos atores do 

NECAD-UAB-UEPA, em relação ao determinismo tecnológico, foi possível 

compreender que, para uma formação de qualidade, a inclusão digital não é 

primordial. O mais importante é a inclusão do ser humano, do conhecimento 

autoconstruído, e principalmente, do suscitar sua capacidade de reflexão para ir 

além de uma intelectualização. É uma formação que conjugue as dimensões da 

competência técnica e política, no sentido de saber argumentar, de se  posicionar, 

de entender as ciladas capitalistas, ou seja, é uma formação para a  cidadania, para 

além de apenas  executar bem  suas funções, de enxergar além de um bom  

emprego no mercado de trabalho.  
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Portanto, atingir  a dimensão política da educação, é partir para uma 

formação que possibilite formas de intervir na transformação social, tão  determinada 

pelos pressupostos do capital em todos os setores, e que atinge os sistemas de 

EaD. E ainda, lembrar algo muito importante: os gestores, por sua vez, são também 

educadores e responsáveis por essa formação de qualidade, e assim, cabe-lhes 

criar condições necessárias para que essa formação aconteça, ou seja, precisam 

fazer parte  desse processo, indo além de  estratégias que controlem os meios para 

a eficiência–eficácia do sistema, para que a EaD  fuja da ótica de 

 

ser vista apenas como alternativa para superar obstáculos como a distância 
geográfica e escassez de professores formados, tentativa legitimada por argumentos 
que variam em torno de ‘melhor EaD do que  nada’, deslocando as questões de 
fundo, despolitizando-as por meio de medidas encaminhadas e discutidas apenas do 
ponto  de vista operacional, como se o privilégio da dimensão técnica não fosse 
investido de sentido  político determinado (Barreto, 2008, p. 932, grifos meus). 

 

Do contexto da análise desta categoria, emergiram incompreensões 

diretamente das falas dos sujeitos, ainda necessárias de entendimento em relação 

ao uso das TIC na EaD, o que envolveu aprofundar a discussão de questões 

esclarecedoras na fundamentação teórica da Tese, no capítulo 2, referente ao 

“determinismo tecnológico”, com bases principais em Castells (2009) e Barreto 

(2008), o que por incrível que pareça, habita não só imaginário dos atores da EaD-

UEPA, e que inclusive atinge a formulação das políticas educacionais brasileiras, ao 

focalizar as TIC em EaD para ampliar o número  de vagas no  Ensino  Superior, com 

ênfase à formação de professores (Barreto, 2008), como visto no capítulo 2.  

4.1.2. CONCEPÇÕES DE GESTÃO QUE ORIENTAM AS PRÁTICAS DAS 

COORDENAÇÕES 

Neste item é analisado as concepções de gestão que orientam as práticas 

dos gestores, identificadas nos depoimentos dos sujeitos entrevistados do NECAD-

UAB-UEPA. A percepção dessas  concepções são relevantes porque pode revelar a 

influência do papel da gestão na qualidade do processo ensino-aprendizagem, e, por 

conseguinte, na qualidade do processo de formação de futuros educadores, cuja 
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necessidade de serem  capazes de atender as novas realidades sociais, são 

inerentes a esses processos. Assim, no decorrer da análise dos depoimentos, num 

processo reflexivo, são identificados os principais conceitos da “Quinta Disciplina”, 

das teorias clássicas da administração, dentre outras. 

Na busca de identificar os pressupostos que orientam as práticas dos 

gestores, foi possível constatar em vários depoimentos dos mesmos gestores, uma 

divergência entre a relação das práticas ora vigentes e suas concepções de gestão.  

Alguns gestores entrevistados revelaram uma concepção de gestão que se 

aproxima de uma visão contemporânea, ao se preocupar em ver o todo 

organizacional. Como exemplo, quando questionados sobre os princípios básicos ou 

aos fatores relevantes adotados para uma ação em gestão em EaD, que viessem 

refletir diretamente na formação de professores, voltados às demandas atuais, os 

coordenadores entrevistados manifestaram um posicionamento aproximativos das   

novas  concepções de gestão, conforme pode ser visto nos depoimentos a seguir: 

 

A Gestão deve ter uma visão de futuro, planejar a partir da demanda existente 
[...].(CC6); A aprendizagem dos alunos, com base na interação, no compartilhamento, 
no reconhecimento e respeito às diferenças. (CC3); O dinamismo das mudanças, a 
sofisticação da tecnologia e a velocidade da comunicação em termos globais exigem 
de qualquer gestor um perfil aberto a novas ideias e de valorização aos saberes de 
cada membro da equipe para contar com a participação de todos e construir uma 
gestão emancipatória, fundamental na formação de futuros profissionais da 
educação. (CC2). 

O comprometimento com o processo ensino e aprendizagem, pois é este fator que 
impulsiona as políticas emanadas através de decisões internas e respalda o trabalho 
de todos os atores educacionais. (CP1); O desenvolvimento de ações regidas sob os 
princípios democráticos e com ações compartilhadas com toda a equipe escolar. 
(CP2). 

 

No entanto, alguns dos mesmos gestores, ao serem incentivados à 

abordarem outras questões que focalizassem ações de sua prática, a relação teoria-

prática mostrou-se mais direcionada às abordagens clássica e estruturalista da 

Administração, particularmente àquelas que têm como base o pensamento de 

Taylor, Fayol e Weber (Chiavenato, 2006), dada a intensidade dos focos dirigidos à 

prescrição e normatização, busca da eficiência e eficácia, especialização de tarefas 

e segmentação do todo (Chiavenato, 2006). Os depoimentos a seguir indicam essa 

percepção. 



 
A GESTÃO DA EaD E SUA DINAMIZAÇÃO NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UEPA 

 

 274 

 

As normas e diretrizes estabelecidas pelos setores reguladores do MEC e UEPA. 
(CC5). Sim em relação aos interesses, visto que estas diretrizes são orientadas  pelo 
Referencial de Qualidade do MEC. (CC3). 

Sim, se os planos não estiverem de acordo com o Referencial de Qualidade do MEC, 
o NECAD aponta  e orienta as necessidades de reajuste. (CC6). 

O trabalho do suporte de rede alcança um grau de visível de eficiência e eficácia, 
frente as demandas do curso, devido seu profundo conhecimento na área que atua e 
sua dedicação exclusiva na prestação de serviços . (CP1); [...] ajuste na inclusão de 
uma disciplina, Introdução a EaD, onde anteriormente o conteúdo era trabalhado 
dentro de outra disciplina, Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicada a 
Educação. Vimos a necessidade de separar o conteúdo para uma disciplina 
independente [...].(CC2).  

 

As características tayloristas, fayolistas e weberianas estão sempre presentes 

nos processos de gestão da quase totalidade das organizações empresariais, por 

suas funções administrativas e práticas de gestão, mostrarem-se similares entre si, o 

que lhes permite usar os mesmos princípios gerais e técnicas (Silva, 2004). Apesar 

de pontos comuns com as organizações acadêmicas, sua aplicação precisa de 

cuidados, uma vez que estas, em relação aos processos e “produto final” se 

diferenciam em muito das organizações empresariais, pois lidam com a formação de 

personalidades humanas. Contudo, parece que as diferenciações pertinentes às 

organizações acadêmica e empresarial não são muito consideradas pelo  sistema de 

gestão (NECAD-UAB-UEPA), objeto desta investigação. Pelo contrário, há um 

cultivo pelas teorias clássicas da Administração. Conforme o relato de um dos 

coordenadores: 

 

A Gestão Educacional deveria ser uma visão a mais na Administração Geral, sua raiz 
metodológica; ao se restringir a si mesma, perdeu o que há de mais importante na 
Administração Geral: Administrar o sistema, no nosso caso, micro ou macro sistemas 
educacionais. A Gestão educacional não tem foco, orienta pra coisas superficiais e 
extremamente teóricas. (CC5). 

 

Ainda que haja possibilidade das próprias políticas do sistema de EaD, 

adotadas pelos cursos do NECAD-UAB-UEPA,  direcionarem em grande parte esta 

relação acadêmico-empresarial, as ações administrativas dos coordenadores podem 

estar fortemente ligadas às crenças e à visão de mundo do gestor, fatores  que  

podem  determinar as formas e o processo das práticas de gestão. 
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Segundo declara  Alonso (2003b), os estudiosos  da estrutura cognitiva do ser 

humano, revelam que a mesma é única, devido a sua história de vida estar 

relacionada  por interações entre o meio ambiente e o sistema nervoso, gerando um 

modelamento único de sinapses nervosas, percepções e consciência, e por 

conseguinte, sua forma de ver o mundo é única, uma vez que, a medida que o ser 

humano interage com as variáveis ambientais, quer do  mundo físico  ou social.  

Essas mudanças estruturais estabelecem um caminho de formação própria, 

mas que por sorte, em qualquer ponto deste caminho, essas estruturas podem ser 

reformatadas, com bases nos registros das experiências anteriores. E ainda, 

segundo este  mesmo autor, nossa forma de agir, reflete sempre nossas antigas 

experiências a partir de uma vivência sempre ligada à organizações (familiares, 

escolares, empresariais, governamentais,...), e, que por termos habitado sempre 

dentro delas, influenciando nossas formas de pensar sobre as organizações, leva-

nos  à repetição do que ficou estruturado em nossa  história.  Assim, torna-se 

importante observar que: 

 

Sendo as organizações escolares complexas, ambíguas e paradoxais, temos 
necessidade de entendê-las corretamente antes de adotar uma forma ou modelo de 
gestão. Por vezes, escolas repetem modelos de gestão assimilados 
inconscientemente de seus administradores anteriores e reproduzidos pelos 
sucessores, sem o cuidado necessário para a compreensão da influência das 
concepções de  gestão sobre os  objetivos e resultados pretendidos (Vieira, 2003a, p. 
44). 

 

É o  que Peter Senge (2006) chama de “modelos mentais”, os quais 

interferem para que novas ideias não sejam colocadas em prática, ou seja, 

 

São pressupostos profundamente arraigados, generalizações ou mesmo imagens 
que influenciam nossa forma de ver o mundo e de agir. Muitas vezes não estamos 
conscientes de nossos modelos mentais ou de seus efeitos sobre o nosso 
comportamento (Senge, 2006, p. 42). 

 

Os “modelos mentais” que parecem interferir nas concepções e práticas dos  

coordenadores, foram percebidos no sentido de que a maioria mostrou-se adepta de 

um modelo que revela fortes marcas burocráticas, por mostrar como preocupação  
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maior o cumprimento dos trâmites que  envolvem a organização,  advindos de suas 

políticas e formas de controle gerencial, como nestes depoimentos a respeito  dos 

princípios que orientam as ações de suas práticas: 

 

Estar de acordo com o Estatuto e Regimento da Instituição é um principio que todo 
gestor deve ter como ação, sigo atentamente todas orientações dadas pelo 
NECAD/UEPA, assim como os referencias de qualidade da EAD (CC2); Ouvir sempre 
meus auxiliares e conhecer a burocracia da UEPA. (CC1);  

Minhas ações são direcionadas de acordo com o Regimento da IES, bem como os 
critérios do MEC para EAD. (CT3); As normas e diretrizes estabelecidas pelos 
setores reguladores do MEC e UEPA. (CC6); O Plano de desenvolvimento 
institucional, Planejamento estratégico de ações anual da UEPA. (CC7). 

 

Esses depoimentos revelam características do modelo burocrático, idealizado 

por Max Weber, que enfatiza a racionalidade dos fatores estruturais e formais, com a 

intenção de promover a adequação dos  meios aos fins,   composto de normas 

claramente definidas para que as ações possam cumprir  suas metas (Silva, 2004).  

A concepção weberiana revela bases do modelo de ciência cartesiano-

newtoniano, conforme estudos de revisão bibliográfica sistematizado  no capítulo 2 

desta investigação. A visão mecanicista que orienta esta concepção apoia-se numa 

estrutura hierarquizada, centralizada, formal, na busca de excluir as incertezas e os 

conflitos. Esses princípios traduzem-se nas práticas organizacionais burocráticas por 

meio de ações rotineiras, uniformes e eficazes, a partir de uma coordenação que 

mantém o controle sobre as normas a serem cumpridas  em acordo com suas 

respectivas ações.  

A maioria dos sistemas atuais de gestão educacional, baseia-se no controle 

típico da Era  Industrial, onde a hierarquia é altamente controladora. Os estudantes 

são controlados pelos professores, que são controlados pelos coordenadores, e 

estes, pela direção geral, regida pelo controle de um órgão superior. Contudo, 

 

O controle não é um conceito inerentemente disfuncional – todos os sistemas vivos 
viáveis evoluíram por capacidade de controle e equilíbrio. O problema está na noção 
que a Era Industrial tem do que é controle. Um sistema vivo controla a si mesmo. 
Uma máquina é controlada por seu operador. Os professores, os administradores e 
as secretarias podem facilmente se tornar os operadores da máquina escola (Senge 
et al, 2005, p. 38). 
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Outra característica do modelo burocrático é a especialização de tarefas 

atribuídas aos seus membros. Torna-se assim marcante a divisão de atividades 

especiais a cada cargo, o  que  exige uma formação específica do  funcionário para 

exercer uma determinada função, habilitando-os a uma determinada área de 

competência, fator que implica na eficácia  e eficiência da organização (Silva, 2004). 

Traços marcantes desta característica burocrática, são encontrados em muitos 

sistemas de gestão em EaD, como no caso da UAB-UEPA, em relação à 

especialização de tarefas atribuídas aos seus membros, como aos professores 

atuantes em uma mesma disciplina, com tantos cargos: professor conteudista, 

professor formador, professor tutor a distância, professor tutor presencial. A seguir 

pode-se ver uma parte da cadeia referente a distribuição dos cargos.  

 

Primeiramente a Coordenação do curso envia ao NECAD o material para ser 
produzido pelos Conteudistas junto ao Instrucional Designer do Núcleo. Após o 
material pronto, há uma reunião entre o Coordenador de Tutoria, Formadores e 
Tutores a Distância para decidirem as diretrizes da disciplina (...). (EM2). 

 

Contudo, ainda que esta divisão de competência seja necessária, a gestão 

precisa estabelecer estratégias que incentive parcerias, ações interdisciplinares, 

como  oportunizar trocas entre os seus atores, os quais  tendem sempre a trabalhar 

individualmente, e as consequências dessa fragmentação do trabalho docente são 

experimentadas pelos alunos, como reflexo, conforme observa Senge et al (2005): 

 

(...) Assim como em todas as organizações da era industrial, as tarefas de uma 
escola da era industrial são decompostas em pedaços separados chamados de 
“funções”. (...) Supomos que este tipo de divisão de mão de obra seja uma 
necessidade óbvia para o trabalho em conjunto. Contudo, não vemos nenhuma 
necessidade de se construírem parcerias entre essas pessoas ou um senso de 
responsabilidade coletiva. Ao invés disso, supõe-se que se cada pessoa fizer seu 
serviço especializado, as coisas funcionarão. (...) De fato, existem poucas profissões 
mais individualistas atualmente do que o ensino, com cada professor fazendo o seu 
trabalho em isolamento (Senge et al, 2005, p. 37). 

 

Outras reflexões valiosas dos participantes também foram integradas à 

análise. Os professores, ainda que a eles não houvesse questões direcionadas às 

concepções de gestão referentes à análise, um deles, atuante há vários anos na 
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EaD-UEPA e em vários polos, emitiu  voz clara sobre a relação entre as dificuldades 

do processo de gestão e a correspondente necessidade  de trabalhar a  mudança 

dos “modelos mentais” dos gestores, gerando um eco refletido nas bases teóricas 

desta análise, incluso  na revelação de seu “domínio pessoal”, ao revelar suas 

aspirações pessoais sobre o futuro da organização em relação à mudanças que 

poderão ser implementadas (Senge, 2006): 

 

O primeiro passo é a mudança de postura e mentalidade dos gestores (todos) 
envolvidos no processo. Estes precisam estar mais presentes, entender o 
funcionamento de um curso na modalidade a distancia. (...) É fato que existem 
algumas dificuldades com relação as responsabilidades, papéis que cada um tem que 
assumir dentro do curso, porém vejo que isso pode ser superado com um pouco mais 
de comprometimento de todos. (PF4). 

 

As dificuldades vivenciadas nos contextos de EaD, que foram reveladas  no 

depoimento acima, mostraram-se  compreensivas. Ao tentar superá-las, não basta a 

mudança dos modelos mentais do gestor, porém, a partir dele. Assim, para lidar com 

a complexidade apresentada, ele necessita não só de uma postura que busque 

romper com as tais atitudes arraigadas, e sim, ainda, buscar estratégias para melhor 

enfrentar as variáveis que surgem destas rupturas, desafios tão importantes para a 

partida de reconstrução da prática pedagógica: 

 

No contexto prático, o educador precisa lidar com a situação e os fatos reais, com os 
conflitos e os impasses que emergem principalmente quando busca romper com as 
atitudes arraigadas que impedem e/ou dificultam  o processo de reconstrução de 
práticas, seja tanto em relação ao trabalho pedagógico do  educador  que atua em 
sala de aula, seja daqueles envolvidos na gestão  escolar e no contexto social 
(Almeida, 2009, p.72). 

 

Um coordenador de curso ao expressar sua concepção de gestão 

educacional, o faz sob vários ângulos. Parece mostrar desesperança ou mesmo 

descrença nos processos de gestão educacional do qual faz parte, ou quem sabe, 

busca um direcionamento mais objetivo, com raiz empresarial. 

 

Após a moda da Gestão Democrática e participação, Gestores educacionais e 
colaboradores, só restringiram a fazer reuniões, assembleias e cumprir tarefas... Os 
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gestores escolares formados hoje, na mais crua verdade não sabem administrar, 
porque não sabem elementos básicos de Administração, como: Planejamento 
estratégico, Gestão de RH, Marketing, Contabilidade, Gestão Econômica, 
Formalização de Parcerias, Captação de recursos. (CC5). 

 

No Brasil, como visto no capítulo 2, as formas de gestão acadêmica mais 

frequentes, revelam linhas de ação, que oscilam entre dois polos, ou seja,  uma 

gestão descentralizadora dita democrática, e outro, de caráter fortemente taylorista, 

mostrando bases na administração científica de Taylor, que fragmenta o trabalho em 

funções, planejado-controlado  por uns e executado por outros, na perspectiva de 

racionalizar economicamente os lucros (Lima, 2003, Paro, 2006).  

Em um outro  momento, este mesmo coordenador, ao ser argumentado sobre 

os princípios que orientam suas ações, mostra congruências com suas concepções 

de gestão, citadas anteriormente, quando  reafirma: “minha visão de Gestão é 

empresarial... saber usar as ferramentas materiais e humanas e buscar resultados... 

saber fazer... Filosofia não garante sucesso de nenhuma instituição” (CC5). 

Essas questões todas, que envolvem a racionalidade técnica e funcional, 

mesmo que importantes, configuram-se como uma parte inicial do processo de 

gestão, que devem ser entendidas pelo gestor acadêmico. Porém, 

 

Estamos perante uma concepção de organização que não só reduz a compreensão  
da especificidade das organizações educativas como ainda as inclui 
desafortunadamente no rol das organizações empresariais valorizando-as a partir de 
suas  funções (Silva, 2004, p.52). 

 

Contudo, na continuidade de suas colocações, este mesmo coordenador 

avança para uma concepção de gestão que vai além da racionalidade, quando  situa 

preocupações referentes ao objeto desta pesquisa – buscar uma gestão com bases 

na Organização que Aprende e no “pensamento  sistêmico”: 

 

Dentro da Administração a questão a ser estabelecida nº1..o QUÊ se vai administrar? 
Objeto da ação..no nosso caso são cursos a distancia...mas que curso, sob que 
ótica...? Segundo PLANEJAR, e um planejamento com visão do todo, não apenas da 
particularidades. Terceiro Operacionalizar... depois avaliar... etc... etc... nenhum 
desse passos são realizados, e precisam ser nessa ordem... Pensar a escola, a 
universidade, as coordenações administrativamente é algo ainda ase aprender... 
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quando os gestores educacionais aprenderem a definir o foco e criar estratégias para 
chegar até ele, os sistemas educacionais terão um significativo salto de qualidade. 
(CC5). 

 

Conforme se pode constatar nesse depoimento, este coordenador incorpora 

aspectos de  uma gestão mais abrangente, indo além de particularidades, quando 

situa a importância do foco em abranger a visão do todo bem como criar estratégias 

para atingi-lo. Mostra assim, que anseia por ações de gestão que partam de uma 

concepção de organização que possa atingir o “pensamento sistêmico”, ou a “Quinta 

Disciplina”. O pensamento sistêmico, ao agregar às demais disciplinas – modelos 

mentais, domínio pessoal, visão compartilhada e aprendizagem em equipe, 

configura as possibilidades para ver o todo da organização. Contudo, o 

desenvolvimento deste conjunto torna-se desafiador, uma vez que aplicar velhas 

ferramentas separadamente torna-se mais fácil do que a integração de outras novas, 

porém os retornos são enormes, indo além da soma de suas partes. 

 

Por isso, o pensamento sistêmico é a quinta disciplina, aquela que integra as outras, 
fundindo-as em um corpo coerente de teoria e prática. Impede-as de serem truques 
separados ou o mais recente modismo para a mudança organizacional. Sem uma 
orientação sistêmica não há motivação para analisar as inter-relações entre as 
disciplinas. Ampliando cada uma das outras disciplinas, o pensamento sistêmico nos 
lembra  continuamente que a soma  das partes pode exceder o todo (Senge, 2006, p. 
45). 

 

Os docentes parecem sentir os reflexos da segmentação do todo, ao 

observarem a interdependência entre as ações que compõem um sistema de EaD. 

Um dos tutores entrevistados, ao  revelar a problemática que envolve  as 

interconexões do sistema de gestão EaD-UEPA,  aponta para um quadro que 

mostra com nitidez esta complexidade, quando reflete  acerca do seu contexto  

educacional, o que corresponde  o pensamento sistêmico: 

 

Contudo, as responsabilidades e compromissos assumidos são imensos dado ao 
universo de turmas/polos envolvidos na ação. Tal modalidade de ensino exige 
integração entre diversos segmentos onde a ausência de pelo menos um deles já 
compromete a qualidade dos resultados. Tais segmentos dizem respeito não só ao 
aspecto de recurso humano (coordenação, tutores, formadores, professores, 
assessoria pedagógica (...) mas também do recurso físico e estrutural (computadores, 
laboratórios, biblioteca equipada etc...). No que diz respeito a qualidade de boa parte 
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desses serviços ou recursos, a UEPA ainda deixa a desejar, pois é necessário de 
investimento regular e efetivo. (...) Contudo, os entraves não me parecem ser 
demonstrativos de invalidação do processo, mas sim de que uma maior iniciativa, 
mais rigorosa e eficaz se faz necessária para que o processo seja considerado 
satisfatório. (...) Não se pode esquecer também dos aspectos e responsabilidades 
assumidas pela parte do Município que têm em vários aspectos falhado. (PF6). 

 

Esse depoimento indica que além de olhar para o todo, há  uma necessidade 

de visualizar as implicações do pensamento  sistêmico, perpassando sempre por 

todos os componentes do processos de gestão, uma vez que a complexidade dos 

problemas não possuem uma causa localizada. Torna-se necessário compreender 

suas interrelações e não só contemplar seu espectro, uma vez que: 

 

Hoje, o pensamento sistêmico é mais necessário do  que nunca, pois nos tornamos 
cada vez mais desamparados diante de tanta complexidade. Talvez, pela  primeira 
vez na história, a humanidade tenha a capacidade de criar muito mais informações do 
que o homem possa absorver, de gerar uma interdependência muito maior do que o 
homem pode administrar e de acelerar as mudanças com uma velocidade muito 
maior do que o  homem pode acompanhar (Senge, 2006, p. 99). 

 

Contudo, um dos gestores entrevistados, ao revelar suas estratégias para 

implementar novas ações nos processos de gestão  e de ensino aprendizagem,  

mostra que, além de  características do modelo burocrático, tenta adotar outras de 

caráter participativo, conforme pode-se identificar no depoimento a seguir: 

 

Além dos já citados anteriormente, diálogo, comunicação, orientação, confiança e 
liderança. Planejamento, execução e controle...dividir tarefas e acompanhar...mas se 
o grupo falha, o coordenador chama a responsabilidade pra si, resolve e depois 
reorienta o grupo...é assim que trabalho. (CC5). 

 

Porém, ainda que busque resolver os problemas por meio do diálogo, 

orientação, acompanhamento, eles persistem. Ao refletir, considera que as falhas 

estão no grupo observado por ele. Então, “o coordenador chama a responsabilidade 

para si, resolve e depois reorienta o grupo” (CC5). O depoimento indica que o sujeito 

entrevistado não atenta para o fato de  que também as soluções estão dentro do 

grupo como um todo, incluindo o próprio observador – o coordenador. Parece faltar 

na  sua prática, a base de um dos princípios da Organização que Aprende – a “visão 

compartilhada”. Provavelmente, com a incorporação desse princípio  este gestor 



 
A GESTÃO DA EaD E SUA DINAMIZAÇÃO NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UEPA 

 

 282 

teria maior oportunidade  de interagir e fortalecer a equipe,  indo além de “dividir  

tarefas e acompanhar” (CC5),  poderia avançar para refletir conjuntamente, dividir 

responsabilidades, para que todos viessem a aprender com os acertos e erros do 

grupo, e assim poder compartilhar estratégias para futuras ações.  

 “Visão compartilhada” refere-se a um dos conceitos da “Quinta Disciplina”, o 

qual situa que o todo das visões, excede a soma das visões individuais, referentes 

ao “domínio pessoal”. Volta-se à aspirações conjuntas sobre o futuro da organização 

e, portanto, este todo envolve uma visão estendida dos componentes da equipe 

sobre as questões abordadas (Senge, 2006). 

 

A prática da visão compartilhada envolve as habilidades de descobrir “imagens de 
futuro” compartilhadas que estimulem o  compromisso genuíno e o envolvimento, em 
lugar de mera  aceitação. Ao dominar essa disciplina, os líderes aprendem como é 
contraproducente tentar  ditar uma visão, por melhores  que sejam as suas intenções 
(Senge, 2006, p. 43). 

 

Alguns coordenadores mostram a importância de integrar as equipes em 

busca do compartilhamento de visões, conforme visto a seguir: 

 

Temos um total integração entre todos os atores do curso, desde a equipe técnico-
pedagógica até os coordenadores polo e tutores presenciais. (CC2). Dentre eles 
destaco: O envolvimento comprometido dos atores na modalidade EAD. (CC4). 
Temos uma equipe integrada em torno dos objetivos do curso. (CC5). 

 

Ainda que na prática isso pareça distante, pois os encontros são em caráter 

semestral ou  anual, conforme estudo mais aprofundado na categoria 4.1.4, ou como 

diz este coordenador: “fazemos anualmente encontros pedagógicos onde podemos 

contar com os coordenadores de polo, tutores presenciais, tutores a distância, 

formadores, conteudistas, coordenação de tutoria e de curso” (CC2). 

 A “visão compartilhada” torna-se relevante, porque, o que configura a 

importância de se entender as formas de gestão que dirigem a organização em que 

trabalhamos, é que podemos contribuir para começar a mudá-las (Senge, 2006). As 

organizações burocráticas baseiam-se nos pressupostos que primam pela 

implementação de um formato composto por critérios prévios, procedimentos 
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formais e natureza centralizadora. As situações novas que emergem em seu 

contexto, podem com frequência esbarrar em saídas, por não serem previstas 

continuamente.  

Uma organização que aprende distingue-se fundamentalmente de uma 

organização burocrática, por estar sempre a postos aos eventos que surgem, uma 

vez que aprende sempre  com os impasses e desafios que emergem ao longo do 

processo. Seus princípios e práticas coadunam-se com ações de um processo 

ensino-aprendizagem, onde seus atores, como aprendizes e experts, aprendem 

conjuntamente. Contudo, não é fácil mudar de uma postura de docente que também 

passa a ser aprendiz, de gestor-líder para compartilhar a liderança. Inclui o medo de 

arriscar, de desestabilizar a tranquilidade de nossa prática padrão. Ao comentar 

sobre a “Quinta Disciplina”, Chiavenato (2006) situa: 

 

A aprendizagem é a principal vantagem competitiva de uma organização. Ela conduz 
à criatividade e à inovação. Embora pareça um produto, a aprendizagem 
organizacional é um processo. Os processos  não se revelam  facilmente para que 
todos os vejam. É necessário desenvolver nas organizações uma mentalidade de 
aprendizagem contínua, como a sua principal vantagem competitiva (Chiavenato, 
2006, p. 347). 

 

Para uma gestão em EaD que visualize implementar uma educação capaz de 

promover uma formação condizente às demandas atuais sociais, com projeções no 

futuro, torna-se importante que o NECAD-UAB-UEPA, ultrapasse práticas que 

configuram a gestão burocrática e avance para um sistema de gestão voltado para o 

todo organizacional, capaz de orientar o desenvolvimento de uma prática na qual 

suas equipes, de forma  conjunta, aprendam e implementem inovações 

continuamente, com o olhar dirigido à formação dos alunos.  

4.1.3. REFLEXOS DA GESTÃO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Após a análise da concepção de gestão que norteia as práticas dos gestores 

do NECAD-UAB-UEPA, busco analisar  os reflexos desta concepção no  processo 

ensino-aprendizagem, numa perspectiva de atingir o todo do sistema, ‘chegando’ ao 

aluno, o professor a ser formado. Este estudo deu-se em duas etapas: por meio dos 
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depoimentos dos professores sobre sua prática docente, e em segundo, pelas 

observações das web-aulas.  Em relação à primeira etapa, destaca-se a influência 

do papel da gestão para a continuidade da implementação de práticas pedagógicas 

pelos professores, consideradas como inovadoras.  

Os depoimentos dos professores, em relação ao processo ensino-

aprendizagem, mostraram ângulos que variam entre práticas já padronizadas em um  

sistema convencional de EaD, bem como de outras, desafiadoras, que revelaram a 

busca de metodologias com bases na abordagem construcionista, achados 

surpreendentes, que pensei não ser possível encontrar em um sistema burocrático 

de gestão em EaD como do NECAD-UAB-UEPA.  

Não cabe aqui levantar hipóteses sobre este ‘fenômeno’, mas, eis uma 

questão que se torna necessário interpretar: como, num sistema burocrático de 

gestão, marcado fortemente  por seus condicionantes, sua influência, não interfere 

na totalidade das atividades, dando oportunidades em relação ao processo ensino-

aprendizagem à práticas inovadoras? 

Provavelmente, como no ensino presencial, o professor, mesmo em um 

sistema burocrático, tem uma certa autonomia em suas ações. Porém em EaD, este 

controle se torna muito  mais tangível, uma vez que tudo obedece a um padrão a ser 

seguido, principalmente, porque  as ações do processo ensino-aprendizagem são 

planejadas por uma determinada equipe de professores especialistas (conteudistas) 

e executadas  pelos grupos de professores-tutores (formadores, presenciais e a 

distância), como se vê nestes depoimentos, referentes à formatação das disciplinas, 

acompanhadas das ações para o seu desenvolvimento: 

 

Primeiramente a Coordenação do Curso envia ao NECAD o material para ser 
produzido pelos Conteudistas junto ao Instrucional Designer do Núcleo. Após o 
material pronto, há uma reunião entre o Coordenador de Tutoria, Formadores e 
Tutores a Distância para decidirem as diretrizes da disciplina: como serão as provas, 
quais as atividades serão avaliativas, datas, postagens e etc. E principalmente quem 
serão os responsáveis pela correção das atividades e provas. (EM2);  

Após a análise do livro didático elaborado pelo Conteudista, houve reunião com a 
Coordenação do Curso, onde nós Formadores estipulamos quais seriam as 
atividades avaliativas e como seriam elaboradas as provas, marcamos as datas e 
estipulamos os critérios de avaliação. Após tudo acertado, fizemos reunião com os 
Tutores a Distância e informamos a todos quais seriam as diretrizes, sempre 
escutando e analisando as sugestões dadas por eles também. Os contatos com os 
Tutores foram durante toda a disciplina sempre. (PF3); 
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Os trabalhos costumam estar determinados no material, e somente isso. (PF5); Cada 
disciplina é organizada pelo professor formador especifico. (PTP2); Há outros 
materiais a serem utilizados? Sim, apenas pelos materiais pré-elaborados pelos 
Formadores (PTD6). 

 

As atividades são controladas, a partir de um processo pré-determinado, que 

vai da capital aos polos do interior do Estado, obedecendo a uma estrutura fechada, 

a partir do material, impresso ou digital, o que tende para uma convergência de 

condutas, típicas do modelo burocrático, como se observa nestes depoimentos: 

 

Foram decididas pelos formadores em reunião fechada. (PTD6); Foram decididas 
pelos professores formadores e repassadas aos tutores. (PTD7); No material 
confeccionado pelos professores formadores as metodologias já se encontram 
direcionadas, a partir dai são esclarecidas/detalhadas em reuniões com os demais 
tutores. (PF1); 

A operacionalização das disciplinas obedece um formato já padronizado. Por 
exemplo, uma disciplina de 80 horas: ela inicia com a presença do professor formador 
que orienta os alunos para o desenvolvimento da mesma, tendo como base o 
material impresso e volta mais uma vez ao polo para consolidar as ações planejadas. 
No intervalo entre as visitas e depois da última acontecem as ações dos tutores a 
distância, com a devida integração entre os dois grupos.(CC3);. 

 

Esses depoimentos mostram ações determinadas pelas forças da burocracia, 

com seus instrumentos condicionantes que levam à racionalidade, à obediência e à 

padronização de ações, cerceando a liberdade de agir de seus atores. 

Porém, os professores, ao terem oportunidade de vivenciar a realidade 

concreta, parecem materializar sua visão pessoal, ao sair da posição de aceitação 

de “coisas planejadas” para a execução daquilo  que consideram coerente. Fugindo 

ao formato padrão, várias práticas foram implementadas, configuradas por esta 

pesquisa como inovadoras em EaD, dignas de serem registradas, sistematizadas e 

divulgadas, uma força da ação docente que mostrou a autonomia acadêmica, em 

busca de brechas para agir dentro de um sistema burocrático 

Um dos estudiosos dessa problemática, situa as oportunidades de mudança 

existentes em uma organização universitária, a partir do contexto que envolve seus 

próprios atores, no sentido de permear as forças de sua estrutura burocrática:  
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Os atores organizacionais (docentes, alunos e pessoal administrativo) são elementos-
chave  na concretização das funções  sociais da universidade, num contexto  em que 
esta, por via  do recrutamento de indivíduos de várias origens de classe (para além 
da que tradicionalmente tinha acesso à universidade)  gera condições de mudança a 
partir do seu interior (...). (Silva, 2004, p. 223). 

 

Nesse sentido, mesmo enfrentando formalismos e condicionantes da 

organização burocrática, e mais, pela imposição da normatização política do sistema 

EaD-UAB-UEPA, vários  atores mostraram, por meio  de  suas práticas, que estão 

abertos a um modelo administrativo-pedagógico em EaD, com bases em novos 

paradigmas, que ultrapasse o modelo de ciência cartesiano-newtoniano, onde se 

espelha o modelo burocrático de gestão, inerente a maioria das universidades. 

Esses paradigmas, voltados às novas demandas sociais, conforme descrito 

no capítulo1, situam a formação de um ser pensante, criativo e reflexivo, o que 

envolve o conhecimento autoconstruído pelo aluno, e com habilidades ao trabalho 

em equipe.  

No sentido de entender os fatores em EaD considerados como desafiantes 

para uma formação às demandas sociais, uma das perguntas aos professores, foi 

dirigida no sentido de verificar a existência do trabalho em equipe, desenvolvido por 

grupo de alunos. Dentre os 18 professores que responderam, 16 deles (88,9%) 

confirmaram realizar atividades de aprendizagem cooperativa no desenvolvimento 

dos conteudos de suas disciplinas. O mais interessante, é que estas atividades 

grupais, além de consideradas desafiantes em EaD, foram além de ações 

padronizadas previstas nos de  textos via online. Estenderam-se às experiências no 

real, em disciplinas de difícil implementação, a envolver as áreas de Arte, Educação 

Infantil, Química e Tecnologia na Educação, como  visto a seguir nas falas dos 

professores que ficam no polo Belém e interior: 

 

Sim, umas das tarefas que elaborei foi uma leitura em conjunto de um livro. Cada 
grupo ficou responsável por um capítulo que posteriormente seria socializado em 
turma e com a presença do tutor presencial. Ao final uma resenha foi elaborada por 
cada aluno e postada no ambiente. (PF4); Diversas! Por exemplo a avaliação de 
software educativos (SE) disponibilizados no Banco Internacional de Objetos 
Educacionais (http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/). (PF6);  

Sim, temos como exemplo na disciplina de tecnologia na educacão em que os alunos 
tinham que elaborar um plano de aula e apresentá-lo utilizando um recurso 



 
A GESTÃO DA EaD E SUA DINAMIZAÇÃO NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UEPA 

 

 287 

tecnológico (...) muitos realizaram a atividade só se comunicando a distância e no dia 
apresentaram e postaram. (PTD2);  

Sim, posso citar o exemplo da disciplina Tecnologia de Informação e Comunicação 
aplicada a educação, na qual os trabalhos foram feitos em equipe sem a necessidade 
dos alunos estarem presencialmente juntos, houve bastante interação via plataforma 
(...). Quase todas as tarefas da disciplina foram on-line, com exceção da 
apresentação do seminário (PTP2); Sim. No caso da disciplina, eles precisaram se 
reunir em grupos para estudar e desenvolver uma aplicação baseada no software 
Cmap, com o apoio dos tutores presenciais e a distância (PTD7);  

Em Temas de Química havia uma atividade experimental que deveria ser realizado 
pela equipe sendo gerado posteriormente um relatório da experiência. Neste caso os 
materias da experiência eram de fácil acesso e a mesma poderia ser realizada até 
mesmo em casa. (PTD4). 

 

Os desafios dessas atividades, tornam-se ainda maiores, por desenvolverem 

ações contextualizadas na realidade do aluno, a revelar uma dimensão social da 

construção do conhecimento em EaD, viabilizado pelas TIC, importante à busca da 

cidadania: 

 

Por exemplo, a professora de Literatura Brasileira I trabalhou o conteúdo com os 
alunos e passou algumas atividades, uma delas foi uma pesquisa de campo onde os 
alunos pesquisaram sobre a arte barroca em Altamira. (PTP3); Na disciplina Arte, 
Cultura e Sociedade, a turma foi dividida em grupos para fazerem uma pesquisa 
sobre a parte cultural da cidade de Jacundá. (PTP5); 

Exemplifico a disciplina Educação Infantil no Contexto Brasileiro. Pela turma ser 
composta na maioria docentes da rede de ensino, foi solicitado a elaboração de livros 
ilustrativos para crianças de turmas de educação infantil, o que facilitou pois puderam 
colocar em prática o conhecimento já trazido da sala de aula. (PTP4);  

É por isso que procuro elaborar atividades cujo retorno seja pessoal do contexto dele. 
Ex: Visitar uma escola de sua cidade e fazer um relatório de como o Professor usa os 
recursos tecnológicos em seu planejamento didático. (PF3);  

Ex: na disciplina Tecnologias Educacionais (Pedagogia) os alunos fizeram um 
trabalho em Equipe ao visitarem uma escola para elaborar um relatório de como os 
professores daquela instituição utilizam os recursos tecnológicos em seus 
planejamentos educacionais, fazendo entrevistas e tirando fotos do local. (EM2). 

 

E mais, esses desafios prosseguiram, chegando mesmo à produção de uma 

Semana Acadêmica no polo: 

Por exemplo, eles já produziram seminários onde tinham que buscar conhecer mais 
sobre determinado assunto, produziram a semana acadêmica do polo. Então, quer 
dizer, o aluno Ead não fica muito distante dos alunos presenciais, tem atividades 
igualmente ou até mais. (PTD2).  
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Ao considerar que o trabalho em equipe dá grandes oportunidades de 

construção do conhecimento ao aluno, e como no caso da EaD-UAB-UEPA, tão bem 

elaborado, torna-se importante entender se as atividades de aprendizagem 

cooperativa, implementadas pelos professores, propiciaram essa construção, ainda 

que a construção do conhecimento seja um processo interno. Neste sentido, foram 

elaboradas duas questões específicas.  

A primeira pergunta específica, dirigida a esse foco - “Em relação a 

construção do conhecimento pelo aluno, como é verificado e o que revelam 

(reflexão, criatividade ou apenas  respostas  objetivas, conforme as solicitações  do 

material didático enviado)? Exemplifique”, mostra estes resultados: dos 18 

professores que responderam, em 27,8% dos depoimentos, percebeu-se 

aproximações do conhecimento como construído; em 38,9%, parcialmente 

construído; e em 33,3%, como não construído. 

Houve uma discrepância entre os índices referentes a esta questão dirigida à 

construção do conhecimento e as declarações anteriores sobre as atividades dos 

trabalhos em equipe, nas quais, 88,9% dos docentes entrevistados disseram 

implementar ações de aprendizagem colaborativa e pelos seus relatos, bem 

sucedidas, o que merece refletir sobre esses índices. 

Os 5 (cinco) tutores referente a taxa 27,8%, que consideram o conhecimento 

como construído pelo aluno, citam:  

Através da criatividade e da reflexão em cima do assunto apresentado (PTD1); E são 
considerados muitos bons, pois tem muita vivencia em sala de aula (a maioria) 
(PTD2); Há manifestações livres através dos fóruns, onde  é possível interagir com os 
tutores. Nesse caso, há a possibilidade de avaliar a capacidade de reflexão. No caso 
das atividades práticas também é possível avaliar a criatividade (PTD7); Como a 
construção do conhecimento é verificada eu não sei, mas as atividades são 
reflexivas, levam à pesquisa... Por exemplo, a professora de Literatura Brasileira I 
trabalhou o conteúdo com os alunos e passou algumas atividades, uma delas foi uma 
pesquisa de campo onde os alunos pesquisaram sobre a arte barroca em Altamira. 
(PTP3); A disciplina Educaçaõ Infantil no Contexto Brasileiro, pela turma ser 
composta na maioria docentes da rede de ensino, foi solicitado a elaboração de livros 
ilustrativos para crianças (...), pois puderam colocar em prática o conhecimento já 
trazido da sala de aula (PTP4). 

 
 

Dentre as respostas dos 6 (seis) tutores, o que corresponde a taxa de 

33,3%, em relação ao conhecimento não construído, destacam-se estas 

declarações que situam o plágio: 
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Analisado (por exemplo, através de pesquisa no Google pelos tutores) se houve 
copia literal da internet (PF2); Quando encontro ações desse tipo, retorno ao aluno 
orientações de como ele mesmo pode responder junto com a URL do endereço onde 
encontrei o “plágio” (PF3); (...) mas é muito frequente respostas copiadas da internet, 
no modo ctrl c + ctrl v (PF5); Para os que copiavam da internet, quando postado com 
antecedência era solicitado que eles refizessem as atividades (PTD3). 

 
 

Em relação a discrepância entre os índices dispersos referentes à construção 

do conhecimento e às declarações sobre a adoção das atividades dos trabalhos em 

equipe (88,9%), passo a considerá-la como indicador da descontinuidade das ações 

entre a implementação inicial das atividades de aprendizagem colaborativa e o 

processo de sua execução.  

Nesse sentido, aponto como pressuposto dessa descontinuidade, 2 (dois) 

fatores considerados como fundamentais para a implementação da aprendizagem 

colaborativa em EaD:  

O primeiro fator, refere-se à necessidade de uma elevada interação tutor-

aluno (Valente, 2003; 2009), o que corroborou com minhas observações com base 

no pensamento sistêmico, ao já ter percebido o arquétipo de sistema configurado 

como “O baixo índice de interatividade entre suas equipes”. Nos depoimentos  

destes Tutores Presenciais, os que orientam os alunos na fase final das tarefas, face 

a face, observa-se um baixo índice de comunicação tutor-aluno: 

Sinceramente falando, os alunos (pelo menos aqui do polo...) interagem muito pouco 
com o tutor a distância, muitos dos alunos falam que as vezes não são respondidos 
seus e-mails, e quando são, os tutores demoram muito para responder.(...) (PTP2); 

A comunicação entre o tutor a distância e os alunos é muito precária (...). Esse 
problema de comunicação é de forma geral, tutor à distância e aluno e também tutor 
presencial e coordenação de Belém. Os alunos até dizem que o curso a distância tem 
tantos meios de comunicação e ela não ocorre como deveria. (PTP3);  

A comunicação é precária, diria eu que ela praticamente não ocorre, é raro haver 
comunicação efetiva entre o tutor a distância e o aluno do polo  (...) isso ocasiona 
problemas, e muitos. Outra situação que deixa evidente a falta de comunicação entre 
tutor a distância e aluno, são as atividades enviadas via plataforma (...). (PTP5).  

 

Esses dados revelam que essas práticas, adotadas pelos professores da 

EaD-UAB-UEPA, necessitam de um grande foco na interação tutor-aluno durante o 

processo das atividades de aprendizagem colaborativa, uma afirmação que faço, 

não só a partir desses depoimentos, mas pelas novas práticas implementadas pelo 

professores da EaD-UAB-UEPA, mostrarem também características da abordagem 
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“estar junto virtual”, desenvolvida com base em pesquisas pela PUC-SP, em que o 

aprendiz é envolvido num processo de  interação tutor-aluno, com assessoramento 

constante, para que ele próprio seja ator no processo de reflexão-ação, cujo produto 

será um novo saber autoconstruído (Valente, 2003; 2009). 

No “estar junto virtual” o conteúdo não é “entregue”. É mediado pelo  tutor, 

para que o aluno possa ser um agente de busca de solução de desafios para sua 

construção, e ainda, poder contar com os colegas neste caminho. Por conseguinte, 

todos buscam pensar, compreender e refletir criticamente, levantando e resolvendo 

problemas conjuntamente, numa dinâmica  contínua e recursiva. 

 

“O “estar junto virtual” envolve múltiplas interações no sentido de acompanhar e 
assessorar constantemente o aprendiz para poder entender o que ele faz e, assim, 
propor desafios que o auxiliem a atribuir significado ao que está desenvolvendo. 
Essas interações criam meios para o aprendiz aplicar transformar e buscar outras 
informações e, assim, construir novos conhecimentos (Valente, 2003, p 31). 

 

Portanto, nessa abordagem, o desafio situa-se na busca de personalizar o 

acompanhamento das situações-problema que emergem a partir dos alunos, o que 

envolve alta interatividade tutor-aluno. Envolve também outros fatores, tais como: 

número de alunos por turma, máximo de 25, formação docente e TIC de alto poder 

interativo (Valente, 2003). 

 O depoimento deste professor, mesmo que participante da implementação 

das referidas práticas inovadoras, ao manifestar sua preocupação com a formação 

de alunos pensantes, aponta estratégias em relação ao desenvolvimento do 

conteúdo programático e também lastima pelo padrão que se apresenta na EaD-

UAB-UEPA - a falta de regularidade na interação tutor-aluno para sua efetivação: 

 

A ideia central é de desenvolver o conteúdo com provocações e reflexões constantes 
(entremeadas no texto) a fim de proporcionar a reflexão contínua na medida em que 
o conteúdo evolui. Tais reflexões se concretizam – podem gerar resultados – quando 
o aluno põe em prática as recomendações de leituras, pesquisas de 
aprofundamentos (chamadas de “Para saber mais...”) e registros de respostas e 
hipóteses acercas dos exercícios propostos. Ou seja, quando o aluno submete suas 
respostas, dúvidas e inquietações ao tutor a distância, mantendo regularidade na 
interação. Infelizmente, isto ainda não é uma realidade. (PF6). 

 

Ou como situa este professor, clamando por uma maior interação e diálogo:  
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Desculpa, pela sinceridade. Mas considero um ENGODO. A ideia original do curso a 
distância pode funcionar, mas é preciso haver uma interação, um diálogo entre todos 
os participantes no portal, mas isso não acontece. O que se vê são alunos tendo 
somente aulas aos finais de semanas sem o menor rigor acadêmico, pois são alunos 
da distância “tem que pegar leve”. (PTD5). 

 

Sobre a segunda pergunta específica - “Em relação aos conteúdos: como são 

trabalhados? Na sua avaliação, esse trabalho tem auxiliado o aluno na busca da 

construção do conhecimento? Exemplifique”, os resultados revelaram que dentre os 

18 professores que responderam, apenas (33,3%) deles mostram atividades 

realizadas neste sentido. Os 12 professores, o que corresponde a (66,6%), 

desenvolvem os conteúdos de forma convencional. 

Ao que parece, a implementação das práticas de caráter inovador na EaD-

UAB-UEPA, não causou os impactos esperados em relação ao conhecimento 

autoconstruído, conforme mostram os resultados, analisado com bases nas duas 

questões supracitadas que versam sobre este foco. 

Houve ainda uma outra questão que também deu chances de expressão 

nesse sentido, ao serem solicitados a avaliar o curso em que trabalham, em termos 

de aprendizagem e qualidade de ensino. Contudo, os índices expressaram 

percentuais muito baixos em relação a análise dos depoimentos. Dos 18 professores 

que responderam a esta questão, envolvendo tutores do polo Belém e do interior, a 

análise identificou, a seguinte classificação – excelente: 16,7%; bom: 33,3%; regular: 

44,4%; insuficiente: 5,5%. 

O segundo fator que pressupõe a descontinuidade, entre o início e o  final 

das práticas docentes inovadoras desenvolvidas na EaD-UAB-UEPA, por mim 

considerado em relação aos resultados analisados, refere-se à necessidade de um 

sistema de gestão capaz de acompanhar este processo, o que envolve uma nova 

estrutura, em dois sentidos, não so em nível de equipes gerenciais, como no caso do 

NECAD-UAB-UEPA, que apresenta várias categorias de coordenação, mas em 

especial, em nível de concepções paradigmáticas, diferentes das que acompanham 

o modelo burocrático vigente. 

As reflexões que originaram esta conclusão, a respeito das práticas 

inovadoras implementadas e não sustentadas na EaD-UAB-UEPA, foram 
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relacionadas a um dos fatores importantes que envolve a problemática desta Tese - o 

programa PROINFO-MEC, em que a implementação  das inovações metodológicas 

com o uso das TIC, na formação de professores, não conseguiu ser sustentada, por 

ficarem sob a responsabilidade principal do professor, ao mostrar a exclusão da 

gestão nesse processo. No caso da EaD-UAB-UEPA, este fator da exclusão não pode 

ser totalmente considerado, uma vez que o NECAD é composto por uma complexa 

estrutura gerencial, com várias categorias de coordenação.  

Portanto, essa questão da exclusão da gestão, situada inicialmente nesta 

tese, como pressuposto ao insucesso dos programas como o PROINFO, é agora 

mostrada, após esta análise, que além da relevância do papel do gestor, torna-se 

importante que as concepções paradigmáticas que embasam suas ações, estejam em 

sinergia com as concepções que embasam as práticas docentes com o uso das TIC 

em EaD, ou seja, os dois fatores são complementares entre sí, uma vez que o 

PROINFO não mostrou sustentabilidade sem a gestão e o sistema de gestão da EaD-

UAB-UEPA, mesmo com um sistema estruturado, não conseguiu sustentar as novas 

práticas docentes, por estar imerso em um sistema burocrático, incompatível com as 

demandas de um processo ensino-aprendizagem que busca bases em novas 

concepções paradigmáticas.  

No que se refere a pesquisa em nível institucional, os professores olham a 

prática pedagógica como um grande campo a ser investigado, uma vez que já 

experimentaram ações dignas de integrarem uma pesquisa sobre o processo 

ensino-aprendizagem em EaD, como no caso da aprendizagem colaborativa 

desenvolvida nos polos. Estes depoimentos denunciam a ausência da pesquisa: 

 

A pesquisa enquanto investigação docente ainda não foi feita, muito embora já 
existam oportunidades e material para investigação suficiente para se trabalhar 
peculiaridades do ensino e aprendizagem EaD nos curso da UEPA. (PF6); Essa é 
uma das grandes defasagens dos cursos a distância pelo menos na realidade que eu 
vivo que é a UEPA, pois não há até aonde eu sei, nenhuma iniciativa voltada à 
pesquisa e muito menos à extensão, sendo que tudo se concentra no ensino. (PF5); 
Promoveria grupos de pesquisa desta modalidade de ensino para vislumbrar as 
melhores metodologias de trabalho. (PF5). 

 

Após ter analisado os depoimentos desta categoria, visualizo que há enormes 

possibilidades do NECAD-UAB-UEPA partir para uma concepção gestão que possa 
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acompanhar metodologias que busquem uma formação compatível às demandas 

sociais. Os professores, conforme visto, mostraram estar abertos aos desafios  de 

um  processo ensino-aprendizagem em EaD, que ultrapasse  os modelos 

tradicionais, saindo da memorização e  repetição e para a construção do 

conhecimento.  

Os gestores, por sua vez, mostraram estar em sintonia com o pensamento 

dos os professores, ainda que a pesquisa tenha detectado uma concepção de 

gestão com fortes características paradigma mecanicista, quando revelam abertura 

para uma nova concepção de gestão capaz de sustentar uma metodologia 

compatível a esses desafios, conforme depoimentos de ambos: 

 

Sempre verificamos o que deu certo e errado na disciplina anterior  e a partir desta 
observação corrigimos e personalizamos para a nova que se inicia dentro de suas 
características. (PTD2); Sim, dependendo de como está ocorrendo o processo de 
ensino da disciplina, porque durante o período de realização da mesma continuamos 
a nos reunir a fim de ajustar o que for necessário. (PTD2); 

Sim, em geral cada turma serviu de aprendizado para a turma seguinte. Além do que 
deve-se ressaltar também que cada disciplina, ou em alguns momentos, cada polo 
exigia algo específico. Então, foi comum tal necessidade de mudanças ou ajustes no 
Plano da disciplinas (...). (PTD3); 

(...) e fazer avaliações mensais dessas atribuições e verificar o que deu certo e 
errado e trabalhar em conjunto dentro de nossas possibilidades. (CP6); Nossa 
estratégia é envolver todos os profissionais neste processo ensino e aprendizagem, 
fazendo com que interajam e compartilhem de cada etapa, para termos maior 
garantia de sucesso. (CP7). 

 

Essas interrelações, entre as configurações administrativa e pedagógica, 

observadas no panorama das práticas pedagógicas sobre influências do sistema de 

gestão NECAD-UAB-UEPA mostraram que há aberturas para  se avançar em 

direção a um sistema de  gestão com bases na Quinta Disciplina, uma vez que, 

tanto professores quanto os próprios gestores, já vivenciaram nesse contexto, 

nuances de práticas interativas que mostram bases neste sistema de gestão, ao 

aprender a partir das próprias experiências. 

Ao continuar a busca da influência da gestão sobre o processo ensino-

aprendizagem, este segundo momento, atinge o espaço das web-aulas. O esforço 

desta extensão em chegar diretamente a uma das práticas desenvolvidas pelos 

professores foi-me impulsionado pela noção do ”pensamento sistêmico”, uma 
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necessidade de chegar à periferia do sistema NECAD-UAB-UEPA, numa tentativa 

de verificar congruências entre a concepção de gestão burocrática e seus reflexos 

sobre as ações docentes, adentrando o processo ensino-aprendizagem, 

proporcionado pelas TIC. 

Nas aulas, por mim assistidas, a maioria apoiava-se no modelo instrucionista 

– abordagem de uso das TIC com bases na abordagem mecanicista, aproximando-

se mais de uma “virtualização do modelo tradicional”, com ênfase no repasse da 

informação. Os conteúdos, em grande parte, era apresentado de forma 

hierarquizada, fragmentados, descontextualizados da realidade, e sem o 

interrelacionamento de significados.  

O modelo instrucionista embasa a maioria das web-aulas, é também 

verificado em outras práticas pedagógicas da EaD-UAB-UEPA. Vários professores 

partiram para ações com bases no modelo cartesiano-newtoniano, a expressar a 

teoria comportamental de Skinner, fragmentando o todo e hierarquizando o 

conhecimento. Aqui representadas nas principais falas: 

 

São trabalhados em unidades e com tarefas de fixação e de avaliação (PF4); 
Normalmente são divididos em unidades e são abordadas no geral pelo formador 
quando vão ao polo e a desmembramos para desenvolvermos a distância para que 
assim consigamos acompanhar junto com o aluno sua evolução. (PTD2);  

As atividades foram elaboradas tendo como base o conteúdo programático. Algumas 
foram escolhidas para servirem como atividades avaliativas, em outras, os alunos 
tinha a liberdade para escolher ou não responder. (PTD3). 

 

Nas web-aulas por mim assistidas, a perspectiva interdisciplinar foi poucas 

vezes demostrada, ainda que houvesse chances para tal. Por exemplo, quando 

assisti em momentos consecutivos, duas aulas que apesar de muito boas, poderiam 

ter avançado para que a interdisciplinaridade acontecesse, por se tratar de 

conteúdos que envolviam Geometria e Arte. Como por ironia, ambos separadamente 

exploravam conceitos sobre “proporção”. Se planejadas em conjunto, as chances 

seriam muitas, pois os assuntos tinham muitos pontos comuns e os conceitos 

poderiam ser vistos sobre dois ângulos diferentes e integrados. Teria sido muito 

interessante para o aluno...! E assim, poder avançar para 
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Uma aprendizagem centrada no aprendiz em vez de aprendizagem centrada no 
professor; compreensão de um mundo de interdependência e mudança, em vez de 
memorização de fatos e busca das respostas certas (Senge et al, 2005, p. 44). 

4.1.4. TRABALHO EM EQUIPE 

Este item da pesquisa que trata da  dinâmica do trabalho em equipe do 

NECAD-UAB-UEPA, torna-se relevante por buscar caminhos à percepção de 

ângulos importantes sobre um sistema de gestão em EaD, e em especial, por buscar  

de entender o potencial da interação grupal de seus atores, situados em Belém e em  

diferentes polos do interior do Estado. Essa apreensão torna-se importante, uma vez 

que, com possibilidades de compartilhar experiências, os desafios de um sistema de 

gestão, podem ser vistos sob uma perspectiva mais ampla, e a partir de uma 

reflexão conjunta, poder contribuir para o redirecionamento de ações a serem 

aplicadas posteriormente, originadas de uma sistematização sob a ótica da 

aprendizagem em equipe, advinda do diálogo (Senge, 2006), este, fundamental para 

compreender e transformar a realidade, uma vez que o diálogo favorece 

problematizar o contexto no qual as pessoas  estão inseridas (Freire, 1993).  

 

A disciplina da aprendizagem em equipe  começa pelo “diálogo”, a capacidade dos 
membros de deixarem de lado as ideias preconcebidas e participarem de um 
verdadeiro “pensar em conjunto”. Para os  gregos, dia-logos denotava o livre fluxo  de 
significado  em grupo, permitindo novas ideias e percepções que os indivíduos não 
conseguiriam ter sozinhos (Senge, 2006, p.43). 

 

Ao dialogar, os membros da equipe percebem melhor seus “modelos 

mentais”, discutem sobre as suas visões pessoais e as ampliam para  uma “visão 

compartilhada”, fatores relevantes para a interferência no processo e alcance de 

metas, uma vez que das visões compartilhadas surgem as visões inovadoras 

(Senge, 2006).        

 Esses coordenadores destacam em suas falas, a importância do diálogo  em 

suas práticas de gestão: 

 

A principal estratégia é a prática do diálogo e o respeito pelo trabalho dos 
funcionários, pois todo trabalho grupal exige tais habilidades. E a partir delas busco 
criar condições favoráveis de trabalho. (CP1);É preciso que haja organização e 
planejamento, como também, perfeita comunicação entre as pessoas envolvidas no 
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trabalho. (CC3); Sim...com relação a falta de comunicação entre professores, tutores, 
cursistas, coordenadores de polo, ou seja, tem que melhorar em todos os aspectos;  
a comunicação é muito importante em qualquer atividade. (CP5). 

 

Sob a ótica da Organização que Aprende, depoimentos como esse aqui 

citado  revelam a importância de compartilhamento das visões pessoais dos 

envolvidos. Segundo Senge et al (2005), em um sistema de gestão, há necessidade 

de apoio mútuo para a implementação de ações integradoras: 

 

Não existe organização que aprende sem uma  visão compartilhada. Sem um  
impulso em direção a uma meta que as pessoas realmente desejam realizar, as 
forças que apoiam o status quo podem ser avassaladoras. (...) Com uma visão 
compartilhada, estamos  mais propensos a expor nossas ideias, desistir de posições 
extremamente arraigadas e reconhecer dificuldades pessoais e organizacionais. 
Todos esses problemas parecem triviais comparados coma importância do que 
buscamos criar  (Senge et al, 2005, p.  237). 

 

Esses coordenadores reiteram a importância da visão compartilhada: 

 

(...) mas para interferir é importante primeiramente, integrar-se, do contrário, parece 
intervenção, não contribuição. (CC5); 

Como a prática da gestão implica tomada de decisão e transparência, opto pela 
conversa com todos os envolvidos, democratizando o acesso de informações, 
divulgando trabalhos já realizados ou vindouros. Dessa maneira, divido as 
responsabilidades gerenciais, já que comunico a todos os envolvidos e ganho 
parceiros. (CP1). 

 

A Organização que Aprende, um dos focos teóricos que embasa esta 

pesquisa, destaca o trabalho em equipe como uma prática para as oportunidades de 

aprendizagem organizacional, onde todos refletem, ensinam e aprendem. Devido a 

sua relevância, este estudo, em relação à dinâmica do trabalho em equipe do 

NECAD-UAB-UEPA, focalizou seus vários ângulos, em duas etapas. A primeira 

investigou esta prática, perante as equipes que integram a coordenação de cada 

curso em Belém e posteriormente estendida aos polos do interior do Estado. A 

segunda, ocorreu em uma perspectiva mais ampla, ao averiguar a interação da 

gestão como um  todo: coordenação geral do NECAD, coordenadores(de Curso, de 

Tutoria e de Polo), professores, técnicos, enfim, entre todas as equipes integrantes 
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do sistema, a envolver os polos de Belém e do interior do Estado. Esta busca 

sistêmica torna-se importante, uma vez que “Os sistemas vivos têm integridade. Seu 

caráter depende do todo. O mesmo ocorre com as organizações; para compreender 

as questões gerenciais mais complexas é preciso ver o sistema inteiro responsável 

pelo problema” (Senge, 2006, p. 97).  

Assim, esta fase da pesquisa ocorreu de forma detalhada, com objetivo de 

perceber o todo, conforme previamente projetada para tal, num esforço para atingir 

os vários ângulos da gestão. 

Na análise dos depoimentos sobre o compartilhamento de experiências intra-

curso, a respeito do processo administrativo-pedagógico, figuram inicialmente, os 

Coordenadores de Curso e de Tutoria, a estender-se posteriormente aos 

Coordenadores de Polo. Envolve também os professores (de Belém e do interior do 

Estado).  

Os coordenadores de cada curso e as coordenações de tutoria mostraram, 

em seus depoimentos, que as equipes intra-curso, de maneira geral, se reúnem em 

momentos formais e esporádicos, excluindo as situações que envolvem os 

professores. Dessa forma, as interações ainda não podem ser consideradas como 

uma prática de trabalho em equipe, devido serem realizadas em eventos de caráter  

semestral e/ou  anual, ou apenas de forma casual, via plataforma digital, como visto 

nos depoimentos a seguir: 

 

Na forma e modelo que existe atualmente, não há possibilidade para isso nos cursos. 
Existem ações isoladas e outras coordenadas pelo NECAD, mas é preciso melhorar 
muito ainda. (CC1); Fazemos anualmente encontros pedagógicos onde podemos 
contar com os coordenadores de polo, tutores presenciais, tutores a distancia, 
formadores, conteudistas, coordenação de tutoria e de curso. (CC2);Sim, nas 
reuniões que são realizadas. (CC3); Existem sim esses momentos. Geralmente são 
em reuniões de planejamento da disciplina e/ou nos encontros de fins de semestre 
quando são realizados. (CC4); Frequentemente compartilhamos as nossas ideias 
para  melhorar o encaminhamento das discplinas. Como exemplo: em 2009 as notas 
eram trabalhadas, assim... (CT2); Há esses momentos somente via plataforma (por 
enquanto). E com certeza esses momentos são de suma importância, pois é 
momento que temos pra escutar, trocar ideias e etc. (CT3). 

 

Esse coordenador situa um detalhe importante à reflexão, mesmo que em 

nível micro, por circunscrever apenas as interações entre as equipes de um mesmo 
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curso. Percebe-se em seu relato, uma forte influência cartesiana em seus “modelos 

mentais”, ao fracionar o todo em relação  à coordenação do curso. Ainda que, 

muitas vezes, esta divisão seja necessária, este gestor parece acreditar que quanto 

mais fragmentá-lo, mais eficiente será o processo de gestão, conforme diz: 

 

Reúno a cada final de disciplina com todos, primeiro com minha equipe e depois com 
tutores... a coordenação de tutoria reúne semanalmente com os tutores a distancia 
para planejamento e/ou avaliação. (CC5).  

 

E assim, a prática da disciplina do “pensamento sistêmico”, mesmo que em 

nível micro, a envolver as equipes de  um mesmo curso, parece secundarizada. 

Ao estender a  primeira etapa da pesquisa até aos polos, os depoimentos dos 

seus coordenadores, em relação às interações com as equipes das coordenações 

dos cursos, revelaram que a maioria deles, provavelmente pelo distanciamento da 

capital, sente muito a necessidade da frequência de encontros interativos, uma vez 

que, quando existem, é de caráter anual ou ao iniciar de um novo curso,  como aqui 

representado em suas  principais falas: 

 

Não. Foram: um treinamento destinados aos tutores e uma reunião com tutores 
presenciais  do curso de Pedagogia e coordenação local convocada pela nova 
coordenadora dom curso de Pedagogia Ead. Tendo com objetivo ouvir os tutores 
sobre as dificuldades in loco. (CP2); Sim, existem pequenos encontros anualmente 
proporcionados pelas coordenações dos cursos, onde há compartilhamento de 
experiências, discussões sobre os desafios encontrados e redirecionamento de ações 
propostas pelas coordenações de cursos. (CP6); Raramente sim, isso ocorre quando 
um novo curso é iniciado ou quando solicitado pelo NECAD. (CP8). 

 

Ainda circunscrevendo as interações intra-curso, a pesquisa estende-se aos 

professores, tanto de Belém quanto dos polos. Mesmo que esta parte do estudo 

revele uma interação mais direta ao processo ensino-aprendizagem, investigar os 

docentes torna-se  importante, uma vez que a gestão educacional exerce forte 

influência no processo  de formação dos alunos, aos quais, os docentes estão mais 

diretamente ligados. Para maior compreensão, em nível didático, a explanação 

sobre o depoimento  dos professores, virá após a análise abranger o trabalho em 

equipe em relação aos gestores. 
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Na segunda etapa, a pesquisa amplia-se para observar a interação entre as 

equipes de que compõem o sistema de gestão NECAD-UAB-UEPA, a envolver 

como um todo, a coordenação geral e demais atores da capital e dos Polos do 

interior do Estado. 

Nos depoimentos dos sujeitos do Polo Belém (Coordenação Geral do 

NECAD, Coordenadores de Curso, de Tutoria e Equipe Multidisciplinar),conforme a 

seguir, é possível observar que  importância da interação entre as equipes que 

compõem o todo organizacional, parece não ocupar lugar de destaque nas práticas 

de gestão, uma vez que se mostram rarefeitas. 

 

O NECAD/UEPA anualmente realiza fóruns de discussão EAD, onde todos estão 
envolvidos. (CC2); Sim nas reuniões realizadas, nos seminários. (CC3); Esses 
momentos, posso dizer que se resumem nas reuniões de coordenação e NECAD e 
aos fóruns de discussões promovidos pelo próprio NECAD, geralmente realizados 
uma vez por ano. (CC4); Raramente e improdutivas...(CC5); Sim (CC6); Existem 
reuniões mensais, Fórum e capacitações. (CC7); Sim, a coordenação geral sempre 
se reúne com as coordenações dos cursos, para tratar sobre projetos, eventos, 
recursos, processo seletivo e etc. (EM1); Sim, através de reuniões, Fóruns e de 
organização de relatórios de atividades. (EM3); Sim. (CT2); Existem esses 
momentos. (CT3). 

 

Os coordenadores de polo do interior também demonstraram que este espaço 

de integração que envolve uma perspectiva sistêmica entre todos os atores do 

NECAD, não é tão explorado: 

 

Não. (CP2); Sim. (CP3); Às vezes. (CP4); Sim. São sempre boas. (CP5); Esse 
momento em conjunto ainda não aconteceu. Houve momentos separadamente, 
Coordenação dos cursos, Coordenação Pedagógica Coordenação dos Polos, 
professores, tutores presenciais e a distância, mas faltou a coordenação do NECAD. 
(CP6). 

 

Em outro momento da pesquisa, um desses  coordenadores de polo, foi 

enfático em relação a necessidade do pensamento sistêmico na gestão em EaD: 

“Essas ações seriam muito mais adequadas se houvesse a participação de todas as 

coordenações para discutirem as ações a serem desenvolvidas dentro do processo 

EaD” (CP6). 
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Outro coordenador de polo também chama atenção sobre a importância de 

haver esses encontros com os atores de Belém: 

 

Em relação a interação entre equipe EAD/UEPA e coordenação de polo, existe uma 
falha bastante relevante, pois não há reuniões ou encontros para discutir e 
compartilhar experiências vivenciadas no dia a dia no que diz respeito à Gestão 
administrativa do polo. Seria de fundamental importância que no final de cada 
semestre, a equipe do NECAD, juntamente com as Coordenações de cursos 
realizassem um momento de interação juntamente com os coordenadores de polo e 
os tutores presenciais, a fim de, reavaliarem as ações desenvolvidas, discutirem os 
problemas e levantarem soluções para os mesmos. (CP1). 

 

Os sujeitos, tanto de Belém quanto dos polos do interior, foram também 

investigados a respeito  dos “assuntos mais debatidos” nesses encontros, em dois 

momentos: em caráter mais restrito, entre as equipes da coordenação de cada 

curso, envolvendo os polos, e posteriormente, em caráter mais amplo, envolvendo o 

NECAD como um todo.   

No  primeiro, ficou determinado que os problemas de natureza pedagógica 

figuram como preocupação da maioria dos coordenadores, tanto de curso quanto de 

polo.  

Esses encontros visam, além de fazer um planejamento conjunto, troca de 
experiências pelos atores atuantes do curso. (CC2); Operacionalização das 
disciplinas, processo avaliativo, desempenho dos alunos, a realidade dos polos. 
(CC3); Diversos assuntos que contemplam a avaliação, o planejamento, a execução 
o desenvolvimento das atividades e as dificuldades encontradas durante o 
desenvolvimento das mesmas. (CC4); Organização das atividades do 
curso/disciplinas, avaliação do período, encaminhamento de agendas/calendários, 
rendimento dos alunos..entre outros. (CC5); O aprendizado dos alunos. (CP5); Sobre 
as dificuldades encontradas pelo processo educacional EaD desenvolvida por cada 
disciplina, planejamento das ações a serem tomadas no decorrer dos cursos e suas 
expectativas. (CP6); Debate-se sobre o funcionamento do curso, as atividades a 
serem desenvolvidas, as funções, obrigações e reclamações até o momento 
analisadas. (CP8). 

 

Dentre os 5 (cinco) coordenadores de polo, que dizem ter participado desses 

encontros, apenas dois mostraram preocupações com atividades-meio, de natureza 

operacional: “Postagem de notas na plataforma, brochuras que devem chegar com 

antecedência” (CP3); “Impressão de material didático pelo polo, pois é uma 

obrigatoriedade da IES” (CP4).  
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O segundo momento, envolvendo a gestão NECAD-UAB-UEPA como um 

todo, os assuntos mais debatidos, em um mesmo percentual, envolvem as 

atividades-meio e as atividades-fim. As questões de caráter técnico-operacional-

estrutural figuram como necessárias a esses momentos, provavelmente, pela 

urgência de resolução e raridade em que esses encontros são realizados, como 

visto a seguir nestes depoimentos: 

 

Recursos, operacionalização dos cursos, capacitação de professores, visitas 
técnicas, disponibilidades de recursos tecnológicos, procedimentos administrativos. 
(CC3); Diversos que envolvam os direcionamentos necessários para o bom 
funcionamento da modalidade EAD na UEPA. (CC4); Planejamento, calendário, 
relatórios, pagamento de bolsas. (CC5); Assuntos sobre projetos que englobam 
recurso, material impresso mudança de brochura para livro reconhecido com o ISBN 
e etc. (EM1); Até o momento nenhum. (EM2); Informar aos alunos, pois os mesmos 
moram em lugares distantes e a maioria não possui computador com internet em 
casa. (CP3). 

 

Na mesma proporção, sobre os assuntos mais debatidos, coordenadores de 

polo mostraram preocupações com a questão pedagógica: 

 

O Fórum discute as políticas de EaD da Instituição e ainda promove a capacitação 
daqueles que ainda não possuem experiência em EaD. (CC2); PPP cursos com 
referencial de qualidade em EAD (CC6); Pedagógicos, passagens e diárias. (CC7); 
Todos Que Envolvem Ações Pedagógicas e Administrativas. (CT2); Assuntos em 
relação ao bom desenvolvimento do curso e a participação dos respectivos atores 
desse processo. (CT3); Capacitação/Formação continuada, lotação de professores, 
questões administrativas: pagamento de diárias e passagens, Conteúdo, 
metodologia, recursos dentro do Planejamento curricular. (EM3); Evasão de alunos, 
aumento do número de encontros. (CP4); Os resultados dos cursistas com relação ao 
aprendizado. (CP5). 

 

Ainda em relação ao “pensamento sistêmico”, em outro momento, esta 

pesquisa busca atingir a rede do sistema de gestão NECAD-UAB-UEPA, com a 

tessitura da ponta de seus fios, a estender conexões às variadas categorias de 

professores, da capital e do interior, uma vez que, a gestão exerce forte influência 

sobre o processo de formação dos alunos, aos quais, os docentes estão mais 

diretamente ligados.  

Sobre os momentos de interação entre a coordenação de  curso e os 17 

professores da capital, apenas 23,5% dos entrevistados, correspondendo a 4 
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(quatro) professores, mostram-se  descontentes em relação a esses momentos. Os 

demais, revelam ser ocasiões muito proveitosas. 

Dentre estes professores, há a revelação de um detalhe muito importante, 

decorrente da dinâmica do trabalho em equipe – a possibilidade de interação entre 

os atores do curso durante o processo de desenvolvimento da disciplina: 

 

No início, durante e o final das disciplinas mantemos contato pelo email do Moodle. O 
curso de Pedagogia sempre faz uma avaliação da disciplina anterior na primeira 
reunião da disciplina que irá iniciar. (PF3); “Sim, já ocorreram situações em que 
reunimos com a equipe para avaliar como estava caminhando a disciplina, pois já que 
ela ainda estava ocorrendo podíamos ter chance de resolver problemas”. (PF5). 

 

Em relação à interação entre os professores e todos os atores do NECAD-

Belém, 52,9% deles, o que corresponde a 9 (nove) docentes, não sentem estes 

momentos como relevantes. Um dos tutores a distância não respondeu. Os demais, 

41,2% consideram-se satisfeitos. 

Sobre os assuntos mais debatidos  nesses  momentos interativos, há um 

equilíbrio em relação aos assuntos sobre atividades-fim e atividades-meio. Situam o 

acompanhamento das disciplinas, questões sobre o processo ensino-aprendizagem, 

a avaliação, a evasão dos alunos, falta de integração e consenso entre os cursos, as 

dificuldades de comunicação tutor-aluno, problemas financeiros, dificuldades em 

relação às TIC, material instrucional, e outras questões ainda de caráter operacional.  

Além dos professores da capital, os fios desta rede sistêmica estende-se  aos 

tutores presenciais, aqueles que atuam nos polos do interior do Estado, face a face 

com o aluno. Esses docentes, provavelmente por se situarem na periferia do sistema 

de gestão, parecem sentir profundamente a necessidade de serem envolvidos por 

esta rede.  

Os depoimentos anteriores dos coordenadores de polo, em relação a 

dinâmica do trabalho em equipe na EAD-UAB-UEPA, em todas as etapas, ao 

situarem a comunicação de baixa intensidade com os coordenadores de Belém, é 

agora reiterada pelos tutores que também atuam no interior do Estado. Dentre os 

5(cinco) tutores presenciais que integram a pesquisa, localizados em diferentes 
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polos, apenas 1 (um) deles, ou seja, (20%), situa haver momentos de interação 

entre o Polo e as equipes que integram o curso em Belém, como visto a seguir: 

 

Infelizmente não. (PTP1); Não. Mas seria muito bom que tivesse esses momentos. 
(PTP2); Se existem eu desconheço. (PTP3); Sim são previamente marcados pela 
coordenação do curso (Pedagogia). Quando ocorre é prazeroso e satisfatório, pois 
tiramos várias dúvidas visto que estamos em processo de construção da Ead. 
(PTP4); Não. (PTP5). 

 

Em relação  a  integração com todos os envolvidos no NECAD, os tutores 

presenciais, na mesma proporção, também ficam distantes de Belém: 

 

Não há esses momentos. (PTP1); Na verdade, tivemos poucos momentos, acredito 
que uns dois. (PTP2); Como já disse antes se existe esses momentos eu 
desconheço. (PTP3); Sim. (PTP4); Não há, pelo menos os tutores presenciais não 
participam. (PTP5). 

 

Caso os tutores presenciais, como mostra esta pesquisa, não sejam 

realmente contemplados com momentos de integração entre as coordenações dos 

cursos e entre todos que fazem parte da rede NECAD-UAB-UEPA, torna-se uma 

revelação preocupante. Precisam, como docentes, por estar na ponta final do 

sistema de gestão e por interagirem diretamente com o aluno, terem oportunidades 

de colocar às equipes que compõem a coordenação de curso e ao NECAD como um 

todo, suas inquietações e experiências a respeito do  processo ensino-

aprendizagem, devido as fortes influências das ações da gestão na qualidade da 

formação do educando. 

Como detectado, as equipes, sob a coordenação de cada curso, mostram dar 

grande importância à questão pedagógica, em relação  aos assuntos debatidos 

entre os grupos. Agora, o ângulo estende-se  para observar possibilidades de 

sistematização e aprendizagem entre as equipes. Neste sentido, a pesquisa solicitou 

a todos os participantes, uma avaliação sobre os momentos de interação entre as 

equipes, a respeito dos assuntos debatidos em relação ao processo administrativo-

pedagógico dos cursos. 
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Alguns atores confirmam que novas propostas surgem nesses momentos de 

interação, faltando apenas executá-las. Para outros, porém, os redirecionamentos 

daí decorrentes, parecem vagos ou implementados de forma fechada, dentro de 

uma mesma disciplina ou Curso, conforme a fala destes coordenadores e Equipe 

Multidisciplinar: 

 

Falta execução das ações propostas. (EM3); Positivas. Temos errado menos e erros 
novos. (CC5); Sempre há alguma coisa a alterar, advinda ou do grupo dos alunos, ou 
da especificidade da disciplina e até mesmo da realidade social. Quando isso 
acontece, sempre é levado em consideração em ações posteriores. (CC3); Muito 
positivo, pois estamos avançando a cada semestre e amadurecendo algumas ideias. 
(CT2); A minha avaliação é positiva, sempre temos novas propostas nesses 
encontros. (CT3); A avaliação é boa, mas pode e deve melhorar para que os 
resultados sejam ótimos. (CP5). 

 

Estes professores também avaliaram esses momentos como positivos: 

 

Sim. Momentos em que trocamos e dividimos experiências e procuramos dirimir 
problemas. Faço uma avaliação positiva dessa questão. (PC1); Sim, nas reuniões e 
na própria plataformas, no chat e e-mail que a mesma disponibiliza, é muito 
importante essa troca pois pode possibilitar ajustes, melhorar e aperfeiçoamento para 
as próximas disciplinas. (PF1); Sim. São momentos produtivos, de crescimento. 
(PF2); Acho muito importante que todos relatem suas experiências inéditas para que 
se todos no grupo possam estar em sintonia e assim desenvolver um trabalho coeso. 
Em Matemática isso também aconteceu nas 2 disciplinas que trabalhei como 
Tutora.(PF3). 

 

Em relação a uma possível sistematização formal sobre os 

redirecionamentos, na perspectiva de suas aplicações em ações posteriores, dentre 

os atores das coordenações dos cursos, em todas as suas categorias, foi por mim 

constatado, que quase nada houve sobre essa formalização, e ainda, parece que 

nada foi implementado de inovador no sistema de gestão NECAD-UAB-UEPA ou de 

ensino-aprendizagem em EaD, além do estabelecido pelo padrão de qualidade UAB-

MEC.  

No entanto, ainda que minha percepção não tenha conseguido alcançar tal 

questão, mesmo que tenha havido algo de novo aprendido entre esses grupos, nada 

ficou sistematizado, ainda que no processo ensino-aprendizagem tenha acontecido 

práticas muito interessantes de trabalho em equipe, contextualizadas na realidade 
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do polo, como visto  na categoria 4.1.3, dignas de sistematização, porém 

interrompidas pelas falta de suporte da metodologia, e também devido a prováveis 

motivos bloqueadores, já colocados pelos atores. Provavelmente, um dos principais, 

advém dos reflexos do próprio modelo burocrático de gestão ao qual estão 

submissos, principalmente em relação às políticas da EaD-UAB, como visto nos 

tópicos 4.1.2 e 4.1.3, fato que lhes pode ter tirado a autonomia para inovar. Este 

pensamento vê-se resumido na fala deste  gestor: 

 

Nem sempre as dificuldades são superadas, mesmo  quando elas são expostas 
nesses momentos interativos. Planejamentos são feitos, mas nem  sempre são 
executados, pois as  ações precisam de  recursos, sejam  eles humanos  ou 
financeiros. Isto acontece porque o gerenciamento burocrático impede. Portanto, 
como não possuímos autonomia para tal, posso afirmar que redirecionamentos 
existem, sem que haja uma aplicação em outras ações. (CC3). 

 

Em um sistema de gestão, que incorpore a prática do trabalho em equipe, do 

planejamento ao desenvolvimento do processo, torna-se necessário cultivar a 

integração das visões pessoais, entre todos, em busca de um norte encorajador à 

superação dos desafios. E mais, 

 

Ao construir a visão compartilhada, um grupo de pessoas constrói um sentido de 
compromisso conjunto. Desenvolvem imagens do “futuro que desejam criar juntas”, 
juntamente com os valores que serão importantes para chegar lá e os objetivos que 
esperam alcançar ao longo do caminho (Senge et al, 2005, p. 54). 

 

Este coordenador de curso mostra reflexões a esse respeito: 

 

Entendo que o sucesso de uma Gestão é o planejamento co-partilhado e 
integrado...é importante pensar em superação de problemas, ações exequíveis e 
coragem para enfrentar as dificuldades...mais, pensar grande, pensar pra frente, 
motivar a equipe e acreditar nos resultados. (CC5). 

 

Nessa interação, na busca de explicitar e confrontar diferentes pontos de vista 

sobre suas vivências decorrentes da prática, no suscitar de dúvidas e 

questionamentos, a análise dos fatos daí decorrentes, propicia à equipe de 
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educadores refletir e, por conseguinte, partir para a busca de novas compreensões e 

formas de agir  (Almeida & Prado, 2009). 

Ficou observado que  a dinâmica do trabalho em equipe do NECAD-UAB-

UEPA apresenta interações mais acentuadas nas relações intra-curso, em especial 

entre coordenador de curso e professores. Os coordenadores de curso, quer entre si 

ou abrangendo os coordenadores de tutoria, mostraram interações muito limitadas, 

praticamente vazias, ainda que todas estas coordenações estejam instaladas em 

Belém, em um mesmo centro da UEPA – o CCSE. Dessa forma, estes atores, que 

pertencem a 4 (quatro) cursos diferentes, em relação ao compartilhamento de 

visões, revelam-se como “ilhas acadêmicas” dentro de um mesmo espaço 

educacional. 

Enfim, os atores do NECAD poderiam usufruir muito mais da aprendizagem 

em equipe como dinâmica em um  sistema de gestão, por ser concebida como uma 

prática que deixa a todos mais confiantes, mais comprometidos ao enxergar os 

desafios, e buscar, conjuntamente,  estratégias para os complexos problemas que 

sempre  hão de se apresentar. Partindo da reflexão, em nível coletivo, todos podem 

se expor sem tensão, sentir-se  cúmplices sobre os percalços, os retrocessos, e 

também, com o ‘pé’ sobre o caminhar na  busca das superações, e por conseguinte 

perceber o produto resultante da aprendizagem conjunta, a ser aplicado em ações 

posteriores. Essa dinâmica significa aprendizagem organizacional, onde todos 

ensinam e aprendem, e assim,  sentir no coletivo, os reflexos do verdadeiro 

potencial do trabalho em equipe em prol dos objetivos da gestão institucional, tão 

necessária e digna de ser experimentada em um sistema de EAD, como do NECAD-

UAB-UEPA. 

4.1.5. A GESTÃO NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DOS 

CURSOS 

Na busca de compreender a gestão no processo de acompanhamento e 

avaliação dos cursos do NECAD-UAB-UEPA, esta pesquisa partiu inicialmente para 

uma análise documental do Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada curso, ainda 

que de forma breve.  Posteriormente, busquei apreender, por meio da fala dos 
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atores, pontos contidos no espaço percorrido entre o planejamento e a execução 

das ações, entendendo que há sempre necessidade de nos situarmos neste 

percurso, conscientes, porque, de um modo geral, 

 

todos dizem “Estamos em um caminho semelhante ao que planejamos”, embora uma 
análise mais crítica da realidade corrente mostre o contrário. Ao andar rumo ao 
destino desejado, é vital saber onde nos encontramos no momento (Senge, 2006, p. 
169). 

 

A análise dos PPP dos 4 (quatro) cursos, que figura no  capítulo 1, mostrou-

se necessária para este tópico, no  sentido de situar suas ações administrativo-

pedagógicas, em congruência com os objetivos do curso: o perfil  do  profissional a 

ser formado, a concepção de EaD, o papel das TIC, a estrutura curricular, a 

metodologia, entre outros. Também busquei os Referenciais de Qualidade/MEC e 

revisitei o Projeto de  Implantação do NECAD, na intenção de verificar, se um 

documento elaborado há 15 anos, ainda vigente, contempla em seu cerne as atuais 

demandas sociais.   

A busca de fatores que caracterizassem as formas de acompanhamento e 

avaliação dos cursos pela gestão, deu-se em duas  etapas, ambas envolvendo 

participantes de Belém e  do interior do Estado, e, como acontece em todo este 

estudo, a análise deu-se à luz da Quinta Disciplina, acompanhada de outros autores.   

Na primeira, considerei os depoimentos dos atores, em diferentes momentos 

da pesquisa, e em especial, sobre a dinâmica do trabalho em equipe, da qual  pude 

colher vários indicadores. Por ter sido um estudo muito detalhado, conforme já visto, 

possibilitou-me analisar as práticas interativas das equipes sob vários ângulos, e 

assim, do estudo sobre a diversidade dessas informações, emergiram fatores que 

contribuíram para circunscrever as formas de acompanhamento e a avaliação dos 

cursos pela gestão, em nível administrativo e pedagógico.  

A segunda etapa refere-se à análise de questões específicas que buscam 

completar a configuração do processo de acompanhamento e avaliação dos cursos 

pela gestão, bem como de depoimentos especiais de outros momentos da pesquisa. 
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 Nesta primeira etapa, ao ‘colher’ os vários indicadores, emergentes dos 

depoimentos dos participantes, tanto da capital quanto do interior, ficou determinado  

que as formas mais empregadas de acompanhamento e avaliação dos cursos 

ocorrem por meio de instrumentos, tais como: fichas, questionários e relatórios, no 

final de cada semestre letivo, como situam estes coordenadores: 

 

A avaliação do curso feita por esta coordenação é realizada na maioria das vezes ao 
final de cada semestre letivo, por meio de questionário objetivo aplicado aos 
discentes e coordenadores de polo, com o intuito de sabermos como anda o 
desenvolvimento do curso em cada polo de atuação do mesmo. Ao final de cada 
semestre letivo encaminhamos ao NECAD, um relatório de acompanhamento das 
atividades do curso realizadas durante este período, como forma de estamos 
informando a execução e o desenvolvimento global do curso. (CC4). 

Por meio de Fichas de Avaliações, padronizada pelo NECAD. (CC1); A avaliação e 
acompanhamento dos cursos são feitos através de relatórios que são elaborados ao 
final de cada disciplina, tanto pela Coordenação do Polo como pelos tutores 
presenciais, os mesmo são encaminhados através de e-mail para o Núcleo de 
Educação a Distancia da UEPA- NECAD. (CP1); O nosso polo, no final de cada 
disciplina envia um relatório ao NECAD. (CP2). 

 

Outras formas de acompanhamento e avaliação ocorrem por meio de 

eventos, com frequência semestral e/ou anual, tais como: visitas técnicas, reuniões 

e fóruns. Essas práticas buscam, de maneira geral, discutir questões relacionadas 

ao desenvolvimento e avaliação dos cursos, em algumas, envolvendo os alunos, 

como  visto nos  depoimentos destes coordenadores:  

 

O fórum discute as políticas de EaD da instituição [...].(CC2); [...] reuniões de 
coordenação e NECAD e aos fóruns de discussão promovidos pelo próprio NECAD, 
geralmente realizados uma vez por ano. (CC4); Conseguimos interagir muito bem. 
Tanto quanto é possível a coordenação realiza visitas técnicas nos polos, 
oportunidade em que ocorrem reuniões, conversas, diálogos bastante interessantes e 
produtivos (CC3); Também há a visita técnica, realizada geralmente uma vez em 
cada semestre letivo, com a presença da coordenação do curso e/ou a coordenação 
de tutoria. (CC4); Visitas aos polos, reuniões com coordenações dos cursos. (CC6); 
Através de visitas periódicas  aos polos, reuniões avaliativas com os alunos, tutores e 
professor formador de cada disciplina. (CP5).  

 

Num sistema de gestão em EaD, como do NECAD-UAB-UEPA, a formar uma 

rede de 12 (doze) Polos, acompanhado por fatores de extrema interdependência, a 

estratégia de acompanhar um sistema de tamanha complexidade, por  meio de 

eventos, em caráter anual/semestral, torna-se  incompatível a um acompanhamento 
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sistêmico, necessário ao desenvolvimento dos cursos. Para ver os padrões mais 

profundos, inerentes aos eventos, torna-se fundamental ter bases numa concepção 

de gestão capaz de ver os processos de mudança no todo do real, ou seja, “ O 

pensamento sistêmico é  uma disciplina para ver o  todo. É um quadro referencial 

para ver inter-relacionamentos, ao invés  de eventos: para ver os padrões de 

mudanças, em  vez  de “fotos instantâneas” (Senge, 2006, p. 99). 

Nesse sentido, o pensamento sistêmico permite que todos consigam ver os 

aspectos gerais mais estratégicos,  articulados com suas práticas de trabalho diário,  

ao desenvolver ações de acompanhamento em caráter processual. 

Com esse objetivo, há coordenadores que buscam um acompanhamento 

mais contínuo das atividades desenvolvidas intra-curso, em busca de dirimir 

questões relacionadas aos problemas que surgem no dia a dia, conforme o 

depoimento a seguir, desse coordenador: 

 

Contamos em nossa equipe com 3 pedagogos que têm diversas atribuições no curso. 
Esse acompanhamento é diário e todo semestre é emitido um relatório das atividades 
pedagógicas realizadas e o mesmo é encaminhado ao NECAD para 
acompanhamento. Dentro desse relatório temos espaço para o parecer, por meio de 
questionários e relatos, de todos os envolvidos no curso, tutores, formadores, 
coordenadores e alunos. (CC2). 

 

Porém, todo este esforço torna-se limitado e sem a devida repercussão 

porque, ao que parece, as informações daí decorrentes, não são privilegiadas, e 

ainda, divulgadas em caráter informativo, numa periodicidade semestral, por meio de 

um relatório, enviado apenas à Coordenação Geral NECAD. Certamente, este 

acompanhamento diário, detalhado, forneceu dados preciosos sobre a realidade do 

curso. Faltou concluir a ação avaliativa! A partir desses dados, os pedagogos, 

mesmo entre si, devem ter desenvolvido um entendimento compartilhado e 

construção do conhecimento. Provavelmente, não houve debates entre todos para o 

redirecionamento de novas ações com bases nessa construção. Quem sabe, esses 

conhecimentos, poderiam ter contribuído para a mudanças, criando alguma coisa 

nova para o futuro da EaD, traduzidos em ações eficazes, pois “Ver os principais 

interrelacionamentos subjacentes a um problema leva a novas descobertas sobre o 
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que pode ser feito” (Senge et al, 2005, p. 103). Com bases na Organização que 

Aprende, a perda de oportunidades como essa, leva a um questionamento reflexivo: 

 

O que significa aprender para uma organização? Na prática, significa desenvolver um 
entendimento claro e honesto da realidade atual que está acessível para toda a 
organização, o qual é usado para produzir conhecimento novo e igualmente 
acessível, e que ajuda as pessoas a terem ações eficazes rumo ao seu futuro 
desejado (Senge et al, 2005,  p. 313). 

 

Foi possível perceber no depoimento de um dos  coordenadores de curso, 

uma reflexão  aproximativa de uma forma sistêmica, quando sente a necessidade de 

uma  abordagem integradora de gestão, no  sentido de pressupostos para gerir a 

complexidade de um  sistema, como do NECAD-UAB-UEPA, no qual, as ações 

administrativas próximas ao centro, quando desarticuladas, refletem na ponta do 

sistema – o polo, local que contém a matéria prima mais  preciosa deste sistema – o 

aluno.  

 

Assim como a qualidade das disciplinas dão o tom para o sucesso dos cursos, a 
articulação dos cursos da EaD, dão o tom ao programa... não existe integração entre 
os cursos, nos quais as coordenações tem trabalhado isoladamente e com 
estratégias diferentes inclusive... As ações têm sido pulverizadas e não passam nem 
perto da necessária uniformidade ao programa...essa desarticulação reflete nos polos 
com questionamentos (...) são situações bem constrangedoras, diga-se... (...) penso 
que a sintonia entre os atores irá dirimir essa problemática. (CC5). 

 

Essa reflexão aponta para a percepção do coordenador acerca das 

interdependências existentes no sistema de gestão do NECAD-UAB-UEPA, atingida 

pela necessidade de “alinhamento” de suas equipes (Senge, 2006), o que revela a 

falta de sintonia entre aos atores, característica inerente ao modelo burocrático de 

gestão, o qual atribui, de forma natural, a resolução de problemas complexos ao 

desempenho de um líder, e quando não contemplada, gera acusações  e culpados, 

como visto neste depoimento de um coordenador de curso: 

 

As Coordenações estão concentradas em um Grupo de Trabalho, do qual o líder do 
grupo seria responsável em coordenar e encaminhar as necessidades de todos os 
cursos, desde as instalações físicas até os meios humanos e materiais para 
realização das atividades...a ausência desse líder tem deixado todos à deriva e além 
de não criar condições de trabalho. (CC5). 
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Este outro coordenador, ao sentir a falta desse compartilhamento entre os 

gestores, revela indicadores para a busca de uma concepção sistêmica de gestão 

na EaD-UEPA. A ausência dessa perspectiva, acaba também por situar as 

responsabilidades de  forma  linear, hierarquizando-as, e ainda, circulando os 

responsáveis: 

 

Acreditamos muito em um trabalho acadêmico planejado e desenvolvido em parceria, 
mas a equipe administrativo-pedagógica do NECAD, muitas vezes, não participa de 
algumas decisões junto as Coordenações de cursos, isso está relacionado a 
planejamento, mudança de calendário acadêmico etc.. Muitas vezes, as 
Coordenações de cursos estabelecem algumas normas ou algumas mudanças, sem 
pelo menos informar a Equipe do NECAD, assim como a coordenação de polo.(CP1). 

 

O trabalho de um gestor, orientado na perspectiva do pensamento sistêmico à  

busca de soluções  consensuais, não vê um único foco de responsabilidade quando 

as ações não dão certo. Não busca alguém, alguma coisa ou até a si próprio como 

“culpado”, o que preserva a dignidade humana. E ainda, ao sairmos dessa 

percepção linear e vermos as responsabilidades dos problemas compartilhadas por 

todos, criamos um ambiente aprendente, mesmo que a figura do gestor seja 

relevante para a busca das soluções da organização. 

 

Ao dominar o pensamento sistêmico, abandonamos a permissa de que existe um 
indivíduo ou agente individual responsável. (...). Isso não significa necessariamente 
que todos os envolvidos podem exercer o mesmo poder de alavancagem para mudar 
o sistema. Mas significa que a busca de bodes expiatórios – uma diversão 
encantadora em culturas individualistas – é um beco sem saída (Senge, 2006, p. 
109). 

 

Este Coordenador de Curso, na visão do pensamento sistêmico, demonstra a 

complexidade do processo de acompanhamento e avaliação de um curso UAB-

UEPA, como um todo, do planejamento às ações pedagógicas, e o mais importante, 

reflete sobre a incidência direta deste acompanhamento no rendimento e motivação 

do aluno: 

 

A estratégia que utilizamos para acompanhamento é Operacionalização do 
Planejamento quanto aos Níveis de: Qualidade das formações presenciais, 
participação e frequência de alunos, tutores e professores no AV; comunicação entre 
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as Coordenações locais e do curso, integração de tutores presenciais e a distância; 
articulação entre os polos, rendimento avaliativo...a variação desses elementos para 
mais ou para menos incide diretamente no rendimento final de cada disciplina e na 
concretização do curso. Para exemplificar, um professor formador que não coordena 
a disciplina junto a tutores e alunos, verificando as atividades postadas, orientando 
quanto a avaliações ou interpretações erradas de questões nos fóruns no AV, o 
rendimento e a motivação de todos fica comprometida e o resultado final da disciplina 
é de regular pra insuficiente...assim como o contrário é de bom para ótimo. (CC5). 

 

A sensibilidade deste gestor ao pensamento sistêmico, observada ao 

descrever, nesse depoimento, uma gama de interrelacionamentos e processos de 

mudanças nos padrões, 

 

envolve uma mudança de  mentalidade, de ver as partes para ver o todo, de 
considerar as pessoas como reativas e  impotentes para considera-las como 
participantes ativas na formação de sua  realidade, deixando  de reagir ao presente 
para criar o  futuro (Senge, 2006, p. 100). 

 

A mudança de mentalidade, na perspectiva do pensamento sistêmico, 

envolve outros aspectos importantes, como a compreensão do conceito  de 

feedback, que confunde algumas pessoas. Por ainda considerá-lo de forma 

unilateral, no sentido de tomar uma opinião sobre determinada ação realizada, 

posicionam-se como se estivessem fora do contexto, apenas observando-o, 

conforme observado nas falas destes professores,  o  acompanhamento das 

atividades: 

 

Se houve ou não alguma reclamação de algum Polo, tem-se o feedback sobre as 
disciplinas  nas reuniões finais. (PF2); Outro canal de comunicação são os feedbacks 
postados nas atividades e nos diários, sempre com palavras de orientação e estímulo 
ao aluno. (PF3); Se falas de feedback, após o término da disciplina, então não. O que 
tive foi um retorno da coordenadora  do ambiente  e dos coordenadores dos polos e 
esta foi muito positiva (PF4); Não existe  este espaço  na plataforma. Entretanto, isto 
não impediu que alguns alunos me dessem um feedback (via email-list e mensagens) 
a respeito do curso, incluindo o meu trabalho  como tutora. (PTD3).  

 

Essa visão antropocêntrica, nos impede de ver que, não só estamos 

influenciados pela realidade, quanto influenciando-a, diferente do pensamento 

sistêmico: 
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Na perspectiva sistêmica, o  ser humano é parte de um processo de feedback, não 
ficando a parte  dele. Isso representa uma profunda mudança na percepção. Permite-
nos ver como estamos continuamente tanto sendo influenciados pela realidade 
quanto influenciando-a (Senge, 2006, p. 108). 

 

Moraes (1997) corrobora o conceito de feedback,  na mesma perspectiva da 

“Quinta Disciplina”, ao fugir do modelo cartesiano-newtoniano, hierárquico e 

desconectado do contexto, que considera o homem e a educação como máquinas 

que funcionam a  partir de  estímulos externos, ou seja, 

 

Precisamos fugir do velho modelo tecnicista, da pedagogia transmissiva, (...) em que 
o feedback, em vez de emergir do controle externo ao indivíduo, constitua-se em 
mecanismos internos de auto-regulação, algo que parte de dentro  do  sujeito e de 
sua relação com os demais indivíduos e com sua realidade (Moraes, 1997, p.54). 

 

Investiguei também os professores, no sentido de verificar o 

acompanhamento e avaliação dos cursos e das disciplinas. Em relação às formas de 

avaliação do curso, pelos professores de Belém, a maioria diz não saber informar.  

Apenas 2 (dois) deles, dizem ser por meio  de relatórios. 

Em relação à avaliação das disciplinas por eles ministradas, os depoimentos 

são diversificados. Alguns dizem não saber informar. 1 (um) deles diz ser feita pela 

coordenação do curso, via questionário. 

Outros docentes de Belém ressaltam, serem avaliadas por meio de relatórios 

e/ou reuniões, ao seu final, com semelhanças às formas de acompanhamento e 

avaliação dos cursos, anteriormente feitas pelos  coordenadores. Dizem: 

 

Através de relatórios preenchidos pelos Tutores, Formadores e Coordenadores de 
Polo e curso. (PF3); A disciplina costuma ser avaliada no seu fechamento, em 
reunião na qual em geral estão presentes formadores, tutores a distância e assessor 
pedagógico do curso. (PF5); Reunião dos formadores, e apenas conversas com os 
tutores a distância para discutir os critérios e formas de avaliação na disciplina. 
(PTD6);Sim, ao final de cada disciplina entregamos relatórios para a coordenação. E 
na própria plataforma há o quadro de notas, frequência de acessos etc. (PTD6). 

 

Enquanto pesquisadora, numa perspectiva sistêmica de avaliação, sobre o 

acompanhamento dos cursos do NECAD-UAB-UEPA pela gestão, como um todo, 
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estendi o raio de abrangência até a ponta extrema do sistema, ao atingir os 

professores dos polos, aqueles que interagem face a face com o aluno, na 

expectativa de trazer contribuições provenientes de uma das partes importantes do 

contexto real UAB-UEPA para esta análise. 

Em relação à avaliação dos cursos, nenhum deles revela ter participado. Em 

relação à avaliação das disciplinas, dentre todos, apenas 1(um) deles informa que 

”Ao final de cada disciplina é feito um relatório pelo tutor presencial  e entregue à 

coordenação do polo” (PTP2). 

A partir desses indicadores, fui à busca de algo mais nos polos. Ao investigar, 

com mais detalhes, as formas de acompanhamento das disciplinas feitas por esses 

tutores presenciais, encontrei algo surpreendente. Já sabia de antemão, que esses 

professores, não fazem parte do processo de avaliação da aprendizagem do aluno, 

ou seja, a avaliação do aluno é realizada “Através da resolução de atividades, 

corrigidas pelo tutor a distância  e provas presenciais” (PTD3).Contudo, mesmo que 

não participem desse processo avaliativo, ficou evidente que, se quer podem fazer 

registros no Portal NECAD sobre o acompanhamento das atividades e desempenho 

dos alunos. Neste sentido, os depoimentos destes tutores, sobre suas possibilidades 

de registros no Portal, dizem: “Eu, enquanto tutora presencial, não posso fazer 

anotações na plataforma referente ao aluno”(PTP5). “Não. Os alunos apenas enviam 

suas atividades pela plataforma.” (PTP3). “Há, mas no  meu caso isso não 

aconteceu” (PTP1). 

Sobre este fato, como educadores, todos sabemos da importância do foco 

dirigido ao aluno, no centro do processo ensino-aprendizagem. Porém, na 

perspectiva da gestão, fui  buscar o apoio em Senge (2006), que como teórico da 

área da administração de empresas, atinge também a gestão educacional. Assim, 

além deste foco proveniente da área da educação, é importante sabermos que há  

mais  um, de igual importância, que tem bases na gestão empresarial, ou seja, 

opiniões referentes ao aluno, são a peça-chave para a inovação em uma 

organização educacional. Esse autor acredita que, a maioria das escolas, ao  

contrário de quase todas as demais instituições contemporâneas, tem um ponto 

cego estrutural, que é evidenciado ao inibir a voz do seu “cliente” o que as impede 

de inovar. Em uma plausível analogia, esclarece: 
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Imagine que criamos uma regra para os trabalhadores de uma empresa: sob 
nenhuma circunstância, você deve falar com os clientes. Não se esperaria que essa 
empresa sobrevivesse por muito tempo. De maneira semelhante, à medida que 
silenciam a voz dos estudantes, as escolas são projetadas para não inovar (Senge, 
2006, p. 45). 

 

Esta provável ausência de informações sobre o aluno, referentes ao 

acompanhamento do tutor presencial, implica também em perder oportunidades de 

relatos sobre as verdadeiras causas dos avanços-retrocessos em relação a 

questões subjacentes a  aprendizagem do aluno, o que, muitas vezes, mesmo no 

ensino presencial, são difíceis de  detectar. E ainda, a perda de mensagens 

subliminares que pudessem contribuir para o acompanhamento da realidade dos 

cursos pelo NECAD-UAB-UEPA, pois, conforme a perspectiva sistêmica, as partes 

expressam o todo. Desses relatos, poderiam surgir novas oportunidades de 

desenvolver uma compreensão mais profunda dos padrões deste sistema e, por 

conseguinte, subsídios para outros esclarecimentos sobre a complexidade da gestão 

em EaD,  a partir dos alunos, de seus interesses, forças e dificuldades, numa 

direção que pudesse contribuir para superação dos desafios referentes às questões 

encontradas no sistema subjacente de gestão.  

4.2. A GESTÃO DA EaD NA PERSPECTIVA DAS NOVAS DEMANDAS 

SOCIAIS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

A análise dos vários ângulos desta pesquisa trouxe à tona um conjunto de 

questões desafiantes, subjacentes aos acontecimentos e padrões encontrados na 

dinâmica administrativo-pedagógica das equipes do NECAD-UAB-UEPA, gerados 

por meio da intersecção entre as falas dos sujeitos, as informações provenientes da 

análise documental, as conversas informais e web-aulas, e o quadro teórico.  

A análise, que está demonstrada em um processo de descrição e reflexão, 

em relação à triangulação, é operacionalizada por meio da intersecção entre as falas 

dos sujeitos, as informações provenientes da análise documental, as conversas 

informais e web-aulas, e  o quadro teórico, que tem como referência as quatro (4) 

dimensões para a construção de um novo paradigma de gestão em EaD, conforme 
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evidenciado no início deste capítulo, além de outras abordagens, na intenção  de 

contribuir para novas formas de gestão em EaD, a ter em vista seus reflexos na 

formação dos cursos de licenciatura da UEPA, na modalidade EaD, que ainda se 

encontram atreladas aos modelos taylorista e burocrático de gestão. 

Está também demonstrada por meio do “pensamento sistêmico”, da Quinta 

Disciplina. Neste sentido, em decorrência da análise, foram detectados os padrões 

que se repetem com maior frequência no sistema de gestão, identificados nas cinco 

(5) categorias e classificados em dois (2) grupos, que se configuraram em dois (2) 

“arquétipos de sistema” – “Modelos mentais com bases no paradigma mecanicista” e 

“O baixo índice de interatividade entre suas equipes”, os quais apontam os principais 

pontos de alavancagem situados  perante os desafios do sistema de gestão UAB-

UEPA. Os desafios e as possíveis contribuições, foram situados em busca de uma 

concepção inovadora de gestão em EaD com o uso das TIC, com vistas a 

ultrapassar os paradigmas de caráter mecanicistas ora vigentes e de contribuir para 

ressignificar os processos de ensinar e aprender em EaD, para uma formação de 

professores com competência técnica, política e aprendente, capaz de uma atuação 

na sociedade atual, onde a educação precisa ser vista como fator essencial aos 

seus desafios para seu pleno desenvolvimento. 

Além disso, concentrou essas questões, em pontos de mudanças críticas, que 

precisam ocorrer, para abrir caminhos na gestão NECAD-UAB-UEPA, compatíveis 

às novas demandas sociais e a expandir o crescimento do potencial de suas 

equipes, e, dessa maneira, disponibilizá-las como ferramentas de mudança que 

contribuam para a visualização de metas e estratégias que possibilitem enfrentar a 

complexidade interna e externa de seu contexto  organizacional. Assim, a partir 

desses marcos de seu contexto, oportunizar uma reflexão sobre as dinâmicas 

gerenciais encontradas, favorecendo localizar a alavancagem para a mudança 

(Senge, 2006), com bases na organização que aprende e no  pensamento sistêmico.  

Dessa forma, a partir do entendimento da realidade atual, de suas 

dificuldades e fragilidades científicas, que as equipes gerenciais do NECAD tenham 

maiores oportunidades de refletir e descobrir novas dinâmicas de gestão em EaD 

para inovar no campo da formação de educadores, não como diretrizes, e sim com 

princípios e ferramentas necessárias para iluminar esses caminhos pela importância 



 
A GESTÃO DA EaD E SUA DINAMIZAÇÃO NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UEPA 

 

 317 

da aprendizagem organizacional, congruente aos indicadores de novos paradigmas 

de ciência, face às demandas sociais atuais e o desenvolvimento de imagens de um 

futuro pretendido. Portanto, entender que 

 

Uma das chaves para a aprendizagem é ser capaz de identificar e entender as 
condições em que trabalhamos, para que possamos ajudar a mudá-las. Ser  capaz 
de entender o sistema e como cada um de nós  contribui para ele é um dos aspectos 
do pensamento sistêmico (Senge et al, 2005, p.222). 

 

Assim, dentre os vários desafios encontrados, situo os mais relevantes com 

vistas a sua superação, que giram em torno destes fatores: questões a partir do 

“domínio pessoal” “e modelos mentais”, de gestores e docentes, em busca de  suas 

concepções e aspirações pessoais que interferem em sua prática profissional; as 

dinâmicas que mobilizam o trabalho em equipe e a construção do conhecimento 

organizacional; o acompanhamento dos cursos pela gestão e as suas implicações 

no processo ensino-aprendizagem e na qualidade da formação dos alunos; e ainda, 

questões de caráter operacional que permeiam o processo. 

Ao analisar as concepções de EaD dos sujeitos da pesquisa, ficou  

evidenciado  que a maioria considera as TIC como fator determinante para promover 

a qualidade de uma EaD voltada às atuais demandas sociais. Ficou claro também, 

na análise sobre as concepções de gestão que  orientam as práticas dos gestores, 

que o modelo burocrático de gestão apresenta vigência dominante no 

gerenciamento de suas equipes. Tanto o determinismo tecnológico quanto os fortes 

traços do modelo burocrático de gestão, atrelados ao paradigma mecanicista, são 

reiterados nos princípios das políticas da esfera superior do sistema UAB-MEC, ao 

cumprir as normas do Referencial de Qualidade, portanto, são características 

congruentes aos princípios gerais que determinam as ações dos gestores do 

NECAD-UAB-UEPA.  

Conforme visto no capítulo 2, segundo os especialistas, as políticas 

educacionais no Brasil, incentivadas por organismos internacionais, devido a metas 

que  implicam na urgência para a formação de professores,  apelam para a EaD, 

com  o uso  das TIC, como  forma alternativa de suprir a necessidade dessa 

formação em grande escala. Situam assim, que a  EaD, por meio das TIC, revela a 
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implantação de um modelo digital do ensino  tradicional, desfocando as questões  de 

inovar o caráter metodológico para uma educação que promova uma formação de 

qualidade a alunos das universidades públicas (Barreto, 2010a; 2010b). 

 

Finalmente, em se tratando da configuração da política nacional de formação de 
professores a distância, a superação do modelo de substituição tecnológica, ora 
hegemônico, requer a análise das ressignificações dos processos de ensinar e 
aprender (Barreto, 2010b, p.42). 

 

A lógica racionalizadora que configura essa estratégia baseia-se em 

pressupostos de que as tecnologias digitais, pelo seu poder de alta interatividade, 

são determinantes nesse contexto por minimizar custos, no sentido de favorecer a 

redução de espaço físico e sem alterar de forma  significativa os investimentos na 

docência (Barreto, 2010a; 2010b; Dourado, 2008). Essas metas, ao serem 

cumpridas, precisam ser observadas pelos gestores das universidades públicas, 

para que a qualidade da formação não seja secundarizada.  

Alguns sujeitos da pesquisa  expressaram concepções diferentes sobre os 

pressupostos dessas políticas. Um dos coordenadores de curso identifica apenas 

uma parte da influência dessas políticas, ainda assim numa perspectiva quase 

romântica, conforme pode-se perceber no depoimento a seguir :  

 

Estes cursos estão sendo desenvolvidos nos polos acima visto que o governo  
estadual tem como interesse formar professores da rede  que não possuem formação 
superior. Assim a UEPA se propôs a contribuir com estas formações tanto de 
servidores como de alunos que já concluíram o ensino Médio e não tem formação 
superior. (CC7). 

 

Outro coordenador revelou  informações implícitas sobre os limites que as 

envolve e buscou  conjugá-los em relação a sua implementação: 

 

Não digo a UEPA enquanto Instituição, mas posso dizer que dentro dela existem 
pessoas desacreditadas na modalidade EAD, onde colocam restrições e barreiras 
para um maior desenvolvimento e execução de um ensino EAD de qualidade. (...) 
e/ou até mesmo, acreditam no ensino a distância como uma política educacional 
meramente neoliberal, justiçando-se por um ensino mercadológico e de má 
qualidade. Dentro da equipe que coordeno não visualizo isso, mesmo porque que 
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automaticamente tem que se identificar com o trabalho desenvolvido no âmbito da 
EAD. (CC4). 

 

Os atores de um modelo burocrático de gestão, que pretendem ir além de 

seus determinantes e das políticas que o acompanham, precisam entender seus 

limites. O depoimento de um dos coordenadores de curso  demonstra a importância 

de discutir essas políticas no âmbito do NECAD-UAB-UEPA: “Discutir políticas de 

EAD dentro da instituição sempre será importante, vejo que já evoluímos bastante 

desde o primeiro  fórum” (CC2). 

Senge et al (2005) aponta caminhos para superar os limites estabelecidos por 

essas políticas, situando a importância das interações intra-equipes: 

 

À medida que políticas e diretrizes são cada vez mais determinadas pelo Estado (...), 
existe uma necessidade constante de formadores de equipe (...). O envolvimento 
participativo é uma das poucas maneiras  em que os administradores podem 
desenvolver as capacidades das quais as escolas precisam para implementar as 
demandas do sistema mais amplo (Senge et al, 2005, p. 222). 

 

Esses caminhos precisam sempre estar à vista do gestor que é regido pelo 

modelo burocrático de gestão, dando-lhe  pistas sobre os desafios influenciados 

pelos determinantes burocráticos daí provenientes. Esse modelo, ao ser inserido na 

estrutura de um sistema universitário, pode originar problemas aos seus avanços e, 

por conseguinte, gerar grandes desafios às suas ações gerenciais, por tratar-se de 

um sistema complexo, composto por uma estrutura departamental, onde os cursos 

são agrupados por departamentos afins, separados por área do conhecimento. No 

caso da EaD, em especial do NECAD-UAB-UEPA, tornam-se ainda mais 

desafiantes, pelas dificuldades  de  integrar polos distantes da base. E assim, um 

modelo que pode também “unificar” tal estrutura com ações e políticas que 

promovam o consenso e a conformidade com os interesses da organização. 

 

Neste sentido, a burocracia impõe uma unificação forçada através dos mecanismos 
de padronização da acção e de controlo, ou seja, a racionalidade baseada na 
congruência entre os meios e os fins que conduz ao “one best way” (Silva, 2004, p. 
220). 
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Portanto, não é fácil dirigir apreciações a um modelo educacional de gestão, 

como do NECAD-UAB-UEPA, uma vez que as ações de suas equipes gerenciais 

são previamente regidas pelos princípios de uma estrutura determinada, em busca 

de racionalizar a convergência de dois focos de pressão, divergentes entre meios e 

fins, sob o peso do tempo, disponível em cumprir as condições de natureza político-

burocrática, em detrimento das exigências de caráter pedagógico, ficando a 

qualidade da formação em segundo plano. Contudo, alguns gestores, conforme o 

que diz Senge, expressam em seu ”domínio pessoal”, aspirações pessoais em 

relação ao futuro desejado. É o que revelam as aspirações deste coordenador de 

curso  

 

Ah! Caso tivesse tal autonomia, se o desenvolvimento das ações não fosse tão 
dependente de uma administração centralizadora e de realidades sociais tão carentes 
em termos das inovações tecnológicas, muitas  mudanças faria, (...) diversificação na 
operacionalização das disciplinas, contato mais frequente com o alunado, ações 
motivadoras, intercâmbio entre os polos por meio de eventos etc. (CC3). 

 

Dessa forma, não é simples encontrar uma postura crítica para tecer 

considerações sobre o sistema de gestão do NECAD, após a pesquisa ter 

apreendido os condicionantes políticos, educacionais e administrativos que 

determinam seu papel no conjunto da estrutura UAB-UEPA, que limitam as ações de 

suas equipes. Ou seja, dentro deste contexto, refletir sobre a análise dos desafios 

encontrados, muitas vezes, frustrantes, e saber que são inerentes aos aspectos que 

envolvem sua própria estrutura gerencial, e ter que desvelá-los para poder expressar 

possibilidades, visualizadas à luz das disciplinas de aprendizagem organizacional, 

que contribuam a um novo rumo  de gestão em EaD. 

Porém, este esforço, que  teve frente à tantos  paradoxos, provenientes da 

conjugação teoria-prática, foi favorecido, pelos anseios encontrados nas visões 

pessoais dos sujeitos, por repetidas vezes, revelando que as atuais formas de 

gestão, subjacentes à referida estrutura, não contemplam a resolução dos 

problemas complexos encontrados em uma  gestão de EaD como  do  NECAD. 

Esse fato, infelizmente, devido a tal estrutura, permanece em nível de “domínios 

pessoais”, uma vez que não lhes é inerente incentivar o compartilhamento de visões, 

como será visto no desenvolvimento deste item da tese. 
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Ainda que grande parte dos sujeitos do NECAD-UAB-UEPA estejam envoltos 

por uma concepção de EaD, atrelada ao determinismo tecnológico e  direcionados 

pelo modelo clássico-burocrático de gestão, em vários momentos da pesquisa, 

mostraram consciênciadas variáveis que configuram este  sistema gerencial.  

Compreendem assim,que as mudanças culturais e educacionais, nos dias 

atuais, propiciadas pelas TIC, assumem diferenciações em todos os sentidos, 

rompendo barreiras de espaço-tempo, que se redimensionam para situações ao vivo 

e em tempo real, proporcionadas por novas formas de comunicação, a envolver o 

acesso ao conhecimento, e até mesmo, com possibilidades de construí-lo de forma 

coletiva, por meio de uma rede digital. Uma compreensão de que fazemos parte da 

cibercultura, envolvidos por uma grande rede que conecta tudo a todos, como vias 

que favorecem superar desafios gerenciais e educacionais (Levy, 1999).  

Nesse sentido, sujeitos de todos os setores – gestores, docentes e Equipe 

Multidisciplinar – mostraram compreender que a principal função do ensino deixa de 

ser a transmissão de informações por um especialista, e vários, nos relatos sobre 

suas aspirações ou sobre suas práticas, revelaram procedimentos que favorecem a 

pesquisa, à reflexão e à criatividade, a entender assim, que as demandas de 

formação são outras, e ainda, de que a sociedade atual, ao conviver com o 

provisório e a incerteza, precisa integrar pessoas pensantes, com discernimento 

para solucionar, de forma individual e coletiva, os problemas  emergentes, de caráter 

complexo. Assim, expressam: 

 

A gestão deve ter uma visão de futuro, planejar a partir  da demanda existente, bem 
como fazer diagnóstico para o resultado das ações que possam contribuir  para  o  
exercício da cidadania. (CC6); Ultrapassar a característica habitual expositivo-
descritiva, promovendo a reflexão, a interpretação, a construção de significados, a 
condição ativa do leitor e não limitando-o a depositário de informações. (EM4); 

A marca de uma universidade é ter em sua tríade do conhecimento o: ensino, a 
extensão e a pesquisa.  (...) No entanto, ainda existe a ausência de grupos e de 
projetos de pesquisas que façam impulsionar o desenvolvimento das mesmas no 
ensino a distância. (CC4); Nós pretendemos a implementação de projetos orientados 
pelos professores, para que eles possam ser desenvolvidos em seus respectivos 
polos, incentivando assim a pesquisa. (CT3); 

(...) além de atividades que fazem com que o aluno pesquise sobre sua realidade 
local para que ele perceba a importância do conteúdo estudado em seu contexto 
pessoal, provocando-o à reflexão e comparação entre diversas realidades. (PF3). 
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Vários gestores, mesmo que agindo sob os determinantes da estrutura 

burocrática, são conscientes também, de que hoje, torna-se necessário partir para 

uma concepção de gestão que se abre ao compartilhamento das lideranças, na qual 

seus subordinados devem ser gerenciados como parceiros ao  terem  autonomia por 

sua produtividade (Drucker, 1999). Há coordenadores que revelam essa aspiração e 

outros que já apresentam ações nessa direção: 

 

Sim. melhorar ainda mais a relação entre toda a equipe EaD, para melhor atender 
nossa demanda estudantil. (CP5); Mais envolvimento com os atores que são 
envolvidos no processo de socialização do conhecimento. (CC5); Sempre 
conseguimos superar as dificuldades e problemas do curso com o auxílio dos 
profissionais que o integram. Nada que uma boa parceria entre os mesmos faça com 
que as dificuldades sejam superadas. (CC4); Acreditamos muito em um trabalho 
acadêmico planejado e desenvolvido em parceria. (CP1); 

Há alguns problemas pelo fato de nos  sentirmos impotentes diante de algumas  
falhas que ocorrem no decorrer do processo, e que como coordenadores  de polo, 
por não termos nenhuma gerência sobre os cursos, só nos cabe reclamar e nem 
sempre nossas reclamações são atendidas e os problemas resolvidos. (CP8).  

 

 Portanto, eles revelam consciência de que o modelo de gestão vigente, não  

contempla  as reais necessidades do sistema, e assim,  mostram-se aberturas para 

emergir no NECAD-UAB-UEPA uma nova concepção gerencial de que, hoje, nas 

organizações que aprendem, o conhecimento é  construído a partir da interação de 

suas equipes e considerado seu principal ativo, sustentado pela experiência imersa 

em seu contexto, a gerar sempre novos conhecimentos, onde todos ensinam e 

aprendem conjuntamente (Senge, 2006). Devido a essa  relevância, 

 

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 
o terá (Senge, 2006, p. 44). 

 

Contudo, apesar dessas aberturas, a pesquisa revelou um padrão que repete 

no sistema de gestão, o que aponta  para um dos maiores desafios encontrados na 

estrutura do NECAD, nos múltiplos sectores - a real falta de interação entre suas 

equipes, fato que interfere em sua gestão como um todo. 
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Os professores demonstraram em seus depoimentos essa situação. Um dos 

tutores presenciais, ao relatar suas aspirações sobre mudanças no curso, colocou  a 

importância de um processo de comunicação mais abrangente entre todos os atores 

da rede: “A principal mudança seria fazer acontecer a comunicação, participar a 

todos os acontecimentos ocorridos, ouvir os alunos, os professores, os 

coordenadores, os tutores” (...) (PTP3).  

Esse tutor da capital, ao ser questionado sobre os momentos de  interação 

em seu curso, declara: “Não, geralmente cada tutor, seja formador, presencial ou a 

distancia faz seu trabalho isolado. Quando há contato é apenas para questão 

prática, não pedagógica” (PTD5).  

Nesses depoimentos, vê-se correspondências ao que acontece na  área da 

educação, mesmo no  ensino presencial – um  isolamento de  seus atores. Isto 

mostra congruência com o que diz o principal teórico que embasa esta pesquisa: 

“De fato, existem poucas profissões mais individualistas atualmente do que o ensino, 

com cada professor fazendo seu trabalho em isolamento” (Senge et al, 2005, p. 37). 

E depois, fica alguém, de um modo geral um coordenador, responsável para 

“decodificar” as ações bem sucedidas e os desafios que se passam no processo 

ensino-aprendizagem e na gestão. 

Essa responsabilidade é sentida pelos coordenadores de polo, quando 

demonstraram a baixa interatividade com as demais equipes do NECAD, padrão que 

se revela em seus depoimentos: 

 

(...) a equipe do NECAD, juntamente  com as coordenações de curso, realizassem 
um momento  de  interação juntamente com os coordenadores de Polo e os tutores 
presenciais, afim de, reavaliarem as ações  desenvolvidas, discutirem os problemas e 
levantarem soluções para os mesmos. (CP1); Essas ações seriam muito mais 
adequadasse houvesse  a participação  de todas as coordenações para discutirem as 
ações a serem desenvolvidas dentro do  processo de EaD. (CP6); Sim... com relação 
a falta de comunicação entre  professores, tutores , cursistas, coordenador de polo, 
ou seja, tem que melhorar em todos os aspectos; a comunicação  é importante em 
qualquer atividade. (CP5). 

 

Em vários momentos da análise, a expressão dessa necessidade de 

interação, principalmente pelos sujeitos dos polos, foi uma constante. 

Provavelmente, devido implicações diretas no processo ensino-aprendizagem, como 
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exemplo, mobilizar, sem avisos prévios, em  um raio de distância do polo, “alunos 

que moram com 80 ou mais km da cidade, de diferentes regiões geográficas” (CP2), 

a causar transtornos às  ações da gestão como um todo, decorrentes de questões, 

como: do atraso ao início de uma disciplina ou à paralização de um curso,  conforme 

citam a seguir: 

 

Já aconteceu uma situação em nosso polo em que a Coordenação do Curso “X” 
decidiu fazer uma paralisação, sem pelo menos informar a Coordenação do NECAD 
e polo. (CP1); Mudança de datas, ou suspensão das atividades do curso “X” por mais 
de dois meses, por falta de estrutura de alguns polos. (CP3); O curso em si é bom  
(conteúdos, professores), no entanto a organização não é levada a sério, pois como é 
que deixam o curso 4 meses parado (...). PTP3. 

 

Ainda que tais ações possam ser justificadas por motivos da falta de recursos 

estruturais, como cita um dos coordenadores, em primeiro lugar, caso houvesse 

uma completa interação entre o curso e os polos, uma fato  dessa natureza, 

provavelmente não teria ocorrido.  

Segundo Senge (2006), sem uma perspectiva organizacional sistêmica, o 

processo decisório que parece lógico para uma ação local, pode ser totalmente 

ilógico para o todo organizacional. 

 

Finalmente, na falta do pensamento sistêmico, o processo decisório  local pode se 
tornar míope, vendo apenas o curto prazo. Isso ocorre porque os responsáveis pelas 
decisões locais não conseguem ver as interdependências e a forma como suas 
atitudes afetam elementos externos à sua esfera local (Senge, 2006, p. 321). 

 

Nesse sentido, problemas que mostraram ser gerados por uma decisão local 

no sistema de gestão UEPA-UAB-NECAD, refletidos em lugares distantes do interior 

do  Estado, poderiam ser minimizados, ao intensificar as interações Belém-Polos, e 

ainda, contribuiriam para o alinhamento das  equipes. Este coordenador de polo 

aponta para estas possibilidades: 

 

Para tentarmos nos antecipar a esses desafios temos que estar em harmonia com as 
coordenações, NECAD e polo, todos falando a mesma língua e com o mesmo 
objetivo. Quando podemos prever os desafios, tentamos nos antecipar para 
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selecionarmos os mesmos e tentarmos dar um encaminhamento adequado ao 
processo. (CP6). 

 

Em um sistema complexo, como o NECAD-UAB-UEPA, a decorrência de uma 

ação isolada, em nível administrativo ou pedagógico, atinge também os vários 

setores do sistema, devido a interdependência entre eles e gerar impasses aos seus 

fluxos. É importante a compreensão dessa interdependência, como situa este 

coordenador de curso: 

 

Estar na EaD requer uma mentalidade em EaD [...]. Muitos dos gestores da EaD na 
UEPA dão encaminhamentos controversos como se estivessem em cursos 
presenciais...sugerem modificações que não cabem a modalidade. [...] mas na EaD é 
um transtorno [...] gera despesa para o aluno [...]. Se há atraso de liberação de 
passagens o Professor não viaja, vira uma bola de neve... Logo, a Gestão EaD deve 
ser a responsável em veicular a cultura Ead, suas formas, metodologias, estratégias, 
dificuldades...a maioria dos professores, técnicos administrativos não sabem como 
funciona, e a Ead já está há mais de sete anos na UEPa. (CC5). 

 

Portanto, essa complexidade, inerente ao NECAD, demonstra necessidade de 

incentivo à estratégias que busquem ações da gestão com bases no pensamento 

sistêmico, ao enxergar de forma conjunta, os interrelacionamentos situados no 

sistema subjacente, onde podem estar as dificuldades so sistema de EaD. A 

percepção  deste coordenador de curso, por exemplo, mostra sua “visão pessoal”, 

apontando para esse foco: 

 

(...) para isso, a logística pedagógica precisa funcionar com agilidade... o auxiliar 
sabe que se ele atrasar a solicitação de passagens, o professor não viaja, atrasa-se a 
agenda de atividades, os alunos gastam dinheiro à toa e se aborrecem; se o suporte 
de rede não organiza a sala virtual, as matérias não são postadas, também 
compromete as orientações, e assim sucessivamente... por isso, deixo claro, que do 

trabalho de um depende o sucesso do outro e faz bem para o curso... (CC5). 

 

Outras ações, que demandam maior interação, desta vez envolvendo 

aspectos de caráter pedagógico e de gestão, também foram detectadas  pela 

análise. Foi identificado, em nível de aprendizagem organizacional, que práticas 

pedagógicas, consideradas desafiantes e como inovadoras, para fazer parte de uma 

EaD, não foram compartilhadas e sistematizadas, e ainda, mesmo que 
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implementadas com sucesso, em sua fase inicial, não foram sustentadas, devido a 

vários fatores, que envolvem questões referentes ao baixo índice de interatividade 

tutor-aluno e ao modelo burocrático de gestão vigente, que não conseguiu 

acompanhar as práticas docentes de aprendizagem colaborativa. O produto desses 

fatores, resultou em uma conclusão que conjuga a importância do papel da gestão e 

a necessidade de novas concepções paradigmáticas que acompanhem o 

desenvolvimento das novas práticas pedagógicas, portanto, de uma integração entre 

gestores e professores, a compor uma “comunidade de aprendizes organizacionais 

em educação” (Senge et al, 2006, p.18), conforme discutidos no item 4.1.3.  

Algumas dessas novas ações implementadas, resultaram em seminários e 

semana acadêmica no polo, organizados pelos alunos, inclusive, acionando a 

comunidade do município, imprimindo um sentimento de orgulho aos participantes 

dos polos-UEPA, porém, parecem acompanhados de divulgação apenas local. Estes 

coordenadores  de polo citam esses eventos: 

 

Quando os alunos organizaram o Seminário que envolveu palestrantes, alunos e a 
sociedade. Divulgamos mais o que fazemos ali no Polo e fizemos a sociedade 
pontapedrense ver a importância daquele polo, dos alunos e da UEPa em nosso 
município. CP3); Sim, ocorre quando os alunos partem para fazer atividades de 
campo, nos simpósios e mostras acadêmicas realizadas. (CP8). 

 

Ficou determinado também, que outras oportunidades de aprendizagem 

organizacional, de caráter pedagógico, ficaram perdidas, pela presença do mesmo 

padrão – a falta de interatividade entre suas equipes. Em vários momentos, foram 

iniciadas práticas docentes com bases em novos paradigmas de aprendizagem, 

desafiantes em EaD, porém, não concluídas, devido a baixa interatividade tutor-

aluno e entre as equipes, revelando, principalmente, a necessidade  de uma 

metodologia capaz de dar suporte a esse processo ensino-aprendizagem, que foi na 

experiência em estudo, implementado apenas em suas  fases iniciais.   

Nesse sentido, foram registradas várias tentativas de aprendizagem 

organizacional, por parte dos professores, quando se arvoraram a essas práticas 

inovadoras, porém, sempre em práticas isoladas e, portanto, sem privilegiar e 

divulgar o trabalho organizacional coletivo.  
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Essas práticas, conforme a análise realizada, foram consideradas como 

inovadoras, desafiantes em EaD, por envolverem trabalhos realizados em equipes 

de alunos, e por incrível que pareça, contextualizados no  polo de origem, e ainda, a 

envolver disciplinas das áreas de Química, Arte, Tecnologia na Educação e 

Educação Infantil, como visto no tópico 4.1.3. 

Porém, essas práticas foram apenas implementadas em suas fases iniciais e 

não sustentadas, por necessitar, principalmente, de maior interatividade tutor-aluno 

no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, conforme relatam estes 

professores do polo Belém, em tom de  lamento: 

 

Infelizmente, isto ainda não é uma realidade. Não há regularidade na relação tutor-
aluno (salvo raras exceções) e não nenhuma garantia de (por parte do tutor) de que o 
aluno esteja realmente seguindo as recomendações e realizando as atividades 
citadas acima. (PF6); Dentre as turmas que tive, nenhum aluno fez a procura do tutor 
a distância para tirar dúvidas, o contato só ocorreu para entrega de atividades. 
(PTD4). 

 

Dessa forma, vários docentes mostram perfeita compreensão de que a 

interação tutor-aluno  é importante  no processo de construção do conhecimento, 

como situa este professor  de Belém: 

 

Para o processo de construção de conhecimento acontecer de fato é fundamental o 
comprometimento tanto do aluno quanto dos professores (formador e tutores). não 
basta o formador ter conhecimento, visitar o polo (geralmente uma única vez na 
disciplina) e não estar presente virtualmente apoiando o aluno, assim como não basta 
o professor ou tutor estar sempre presente virtualmente se o aluno não o busca para 
solicitar ajuda. (PF3). 

 

Faltou, no entanto, um sistema de gestão que propiciasse uma metodologia 

compatível para acompanhar essas práticas, capaz de suportar alta interatividade, 

como “estar junto virtual”, uma concepção de ensino-aprendizagem em EaD, que 

privilegia a construção do conhecimento a partir da reflexão pelo aluno, oportunizada 

pela interação professor-aluno, já sistematizada por meio de pesquisas da PUC-São 

Paulo. Esta metodologia foi inicialmente criada para sistemas de EaD com 

abrangência a um limitado número de alunos e de turmas, não viabilizada para 

atender uma demanda  de políticas públicas de EaD em larga escala. Contudo, os 
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desafios para implementá-la a um grande número de pessoas, também faz parte da 

preocupação desses  pesquisadores, que já implementaram ações bem sucedidas 

nesse sentido. Os resultados são promissores, e provavelmente, uma aprendizagem 

brasileira para o mundo.  

Ao recontextualizar o “estar junto virtual” para ações de atendimento em 

grande escala, os desafios de um design educacional 41  em EaD tornam-se 

ampliados e complexos, por terem que contemplar a associação dos princípios do 

“estar junto virtual” em interações grupais que privilegiem a reflexão no processo de 

construção do conhecimento pelo aluno, com foco em seu contexto, como explicam 

os pesquisadores: 

 

Isso porque um projeto de grande escala de atendimento implica lidar 
simultaneamente com grade número de alunos que podem ser agrupados por turmas 
para o desenvolvimento de atividades que privilegiem os princípios da interação, 
reconstrução do conhecimento, reflexão e colaboração, integrados com o “estar junto 
virtual” (Almeida & Prado, 2009, p. 77).  

 

 Além da abrangência em grande escala, um dos pontos de partida, 

considerado mais difícil para esta mudança, como ocorre em toda organização 

educacional, é  a abertura de seus atores para uma nova concepção metodológica 

de EaD e de gestão. Isso porque, 

 

A construção de ambientes organizacionais propícios para a aprendizagem depende  
da manutenção do  delicado e instável nível  de energia  interativa e de abertura para 
o novo. Isso não é nada fácil, pois o estado de consciência primário é naturalmente 
reacionário ao novo, como forma de manutenção da vida e da estabilidade orgânica 
existente (Vieira, 2003b, p. 66). 

 

No âmbito do NECAD-UAB-UEPA, um sistema sob determinantes 

burocráticos e de baixa interatividade entre suas equipes, que prováveis aberturas 

ao novo teríamos, e ainda, que desafios seriam encontrados, em nível administrativo 

                                                           
41 Refere-se a organização, planejamento  e produção prévia de um curso  a distância, situando os 
princípios teórico-metodológicos e as TIC  a serem utilizadas, destacando que, “Embora a 
organização e a produção do  curso precisem acontecer previamente, elas não podem engessar e/ou 
padronizar a atuação dos diferentes professores de um mesmo curso” (Almeida & Prado, 2009, p. 
77). 
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e pedagógico, para a implementação do “estar junto virtual” em grande escala, a 

atender os polos situados no extenso Estado do Pará?  

Em relação à necessidade deste avanço ao novo, ficou revelado, em vários 

momentos da análise, pelo relato das práticas de gestores e docentes, e 

principalmente, nas falas sobre sua visão pessoal, que aspiram por uma nova 

concepção paradigmática de gestão e de EaD, situando, como relevância, o diálogo 

e a interação.  

Esses gestores, mesmo que façam parte de equipes mobilizadas por baixa 

interatividade, mostram-se críticos do seu próprio processo gerencial. Portanto, 

receptivos a essa possibilidade, ou seja, de uma harmonia entre os atores em prol 

de uma gestão interativa: 

 

Na forma e modelo que existe atualmente, não há possibilidade para isso nos cursos. 
Existem ações isoladas e outras coordenadas pelo NECAD, mas é preciso melhorar 
muito ainda. (CC1); Essas ações seriam muito mais adequadas se houvesse a 
participação de todas as coordenações para discutirem as ações a serem 
desenvolvidas dentro do processo EaD. (CP6); 

(...) por exemplo, todo início de semestre (mínimo de duas vezes ao ano) deveria 
haver encontros que servissem de alinhamento entre a teoria e a prática, ou seja, 
avaliar e corrigir o que estava realmente ocorrendo para que se aproximasse ao que 
deveria ocorrer realmente. (CP8). 

 

Os professores, por sua vez, mostram como expressão da disciplina “domínio 

pessoal” que almejam por inovações. Vislumbram ações advindas de uma nova 

metodologia de aprendizagem e até mesmo da gestão: 

 

Sim, vislumbro, pois percebo a vontade de melhorar os processos, caso eu fosse o 
responsável: eu acompanharia mais de perto as equipes envolvidas. (...); Estimularia 
o encontro em Belém  entre tutores para integrar as práticas; promoveria grupos de 
pesquisa desta modalidade de ensino para vislumbrar as melhores metodologias de 
trabalho. (PF5); 

Que fosse implementado ações educativas, para que esse aluno pudesse 
desenvolver no seu município, ou seja, trabalhos voltados para a disciplina 
envolvendo a comunidade escolar do município.(PTD1). Em relação a gestão de 
EAD-UEPA, avalio que deveria haver mais  interação entre os gestores, 
coordenadores de curso, formadores e tutores. (PTD7). 
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Contudo, um dos fatores mais desafiantes para a construção de um espaço 

inovador em EaD, é a formação dos docentes, o que a meu ver, seria  inicialmente, 

projetado a partir de consultorias, feitas por profissionais de uma dessas 

universidades supracitadas, onde estão os pesquisadores do  “estar  junto virtual”. 

Esses professores, certamente, tentariam retomar  os conhecimentos construídos 

que a prática docente da EaD-UAB-UEPA deixou pelo caminho, por falta de suporte 

de caráter metodológico e gerencial, ao implementar as práticas de EaD 

desenvolvidas por equipes de alunos e contextualizadas no polo.  Esses próprios 

pesquisadores, ao valorizar a auto construção do conhecimento docente, advindo da 

reflexão de suas próprias ações, situam que 

 

Estudos e pesquisas mostram que, quando o professor participa da concepção, 
implementação e da mediação pedagógica de um curso ou atividade baseado nos 
princípios do “estar junto virtual”, a concretização desse princípio se torna viável na 
ação (...). (Almeida & Prado, 2009, p. 76).  

 

Certamente esses consultores não admitiriam uma transposição de suas 

práticas, mas certamente teriam a intenção de relevar as possibilidades das práticas 

pedagógicas com bases em novos paradigmas de aprendizagem, já desenvolvidas 

por vários docentes nos contextos dos polos UAB-UEPA. 

Portanto, ter como ponto de partida as reflexões sobre as práticas bem 

sucedidas, implementadas  em sua fase inicial bem como os desafios encontrados. 

Trata-se de uma formação, que pode ser compartilhada não só entre os 

especialistas da metodologia “estar junto virtual” e os docentes, como também, os 

demais atores da gestão NECAD que vivenciaram o contexto do trabalho como um 

todo, e assim, pode haver maiores chances para que essas novas práticas sejam 

adotadas de forma consciente e sustentável. Ou seja, 

 

Em um sistema escolar que atue como uma organização aprendente, não deve se 
realizar nenhuma formação de capacitação sem levar em conta o que os professores, 
administradores, e pessoal de apoio já sabem e os desafios específicos que 
enfrentam (...) (Senge et al, 2005, p. 223). 
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Neste sentido, Freire (2004) reitera: “É por isto que eu sempre digo: 

experiências e práticas não se transplantam, se reinventam, se recriam” ( p. 69).  

Participar de uma formação dessa natureza pode contribuir para que  os 

gestores e docentes do NECAD-UAB-UEPA tenham  também a oportunidade de 

refletir, a partir de suas práticas e modelos mentais – muitos deles, orientando-se, 

mesmo que involuntariamente, por princípios do determinismo tecnológico e com 

ênfase na técnica reducionista,  fatores que podem  contribuir para a formação de 

alunos robotizados, pela reprodução de informações enviadas nos “pacotes 

tecnológicos”, tão comum nos processos de EaD. Que busquem avançar, 

espelhados nas várias vivências de suas práticas bem sucedidas, implementadas 

nos polos, que caracterizaram uma concepção paradigmática inovadora em EaD, 

que valorizaram os processos de aprender com ênfase no todo, no trabalho coletivo, 

na contextualização da realidade sócio-histórica, enfim, com bases no pensamento 

sistêmico  e na aprendizagem em equipe,  revelados em um novo potencial de 

gestão e de metodologias de aprendizagem em EaD. 

Quanta coisa a compartilhar, a aprender, vindo das próprias equipes EaD-

UEPA...! A sistematizar práticas vivenciadas e aplicá-las em ações futuras...! A 

inovar na gestão da EaD para o Ensino Superior público...! E acima de tudo, tanta 

coisa a pesquisar, a partir das experiências nos polos, integrando a clássica relação 

teoria-prática, onde as pesquisas são  raras, e principalmente, em gestão sobre esta 

modalidade de ensino. No Brasil, quase inexistente.  

Essa metodologia, para se desenvolver a contento, torna-se necessário que 

as equipes entendam que seu acompanhamento implica numa ação aluno-docente 

não padronizada. Assim, o professor intervém, por meio de interações tutor-aluno, 

que se estabelecem no ambiente virtual, criando situações com vistas à reflexão do 

discente, a atingir o contexto presencial desse futuro educador, de forma individual e 

pela 

 

 realização  de ações colaborativas para a busca de soluções viáveis que possam ser 
realizadas na realidade da escola e no entornocom vista a acrescentar algo que leve  
ao  desenvolvimento  humano e à transformação social (Almeida & Prado, 2009, p. 
73). 
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Para esta nova concepção de aprender e ensinar em redes digitais, além do 

papel especial desenvolvido pelo professor, gerido sob orientação e análise, antes, 

durante e após o término do curso, é importante também situar, outras 

características para o sucesso dessa metodologia, a envolver um trabalho em 

parceria entre as diversas áreas de formação das equipes “de gestão do projeto de 

curso, que atuam na criação, produção, implementação, operação e avaliação das 

atividades, os quais são de diferentes áreas de domínio  e atuação” (Almeida & 

Prado, 2009, p. 78). 

Portanto, outro grande desafio que se segue à incorporação da prática do 

“estar junto vitual” para a formação de professores, em grande escala, refere-se 

também a novas estratégias de acompanhamento dos cursos pela gestão. Isto 

porque, 

 

 No contexto de um projeto de curso voltado para atendimento em grande escala de 
educadores-alunos, além de  envolver a participação de diversos profissionais, é 
necessário recriar novas estratégias de trabalho  na equipe gestora do projeto e entre 
as diversas equipes que a compõem, bem como formas de gerenciamento de  
informações (...) trazendo subsídios à realização de análises consistentes para 
realimentar as ações da gestão e a orientação dos professores, tendo em vista a 
aprendizagem dos alunos (Almeida & Prado, 2009, p. 78). 

 

Ao buscar caminhos a respeito das possibilidades para as equipes gerenciais 

do NECAD-UAB-UEPA acompanharem de perto este novo processo de ensino-

aprendizagem em EaD, visualizo estratégias que possam subsidiar a gestão deste  

complexo sistema,  conjugando a exploração de espaços digitais com bases em 

novas teorias de gestão, conforme enunciarei posteriormente. 

Mesmo que nesta tese não fosse pretendido possibilidades para as equipes 

gerenciais acompanharem o “estar junto virtual”, o sistema vigente de gestão, como 

visto, pelas situações críticas decorrentes, resultantes da falta de maior integração 

de seus atores, revela a necessidade urgente de estratégias para que seus atores 

tomem pé das questões que ocorrem em seu espectro, tão amplo, tão difícil de 

abarcar e repleto de interdependências.  

Para tal posicionamento, de início, parti dos depoimentos de seus atores, que 

em vários momentos da análise, clamaram por mais diálogo, mais integração, mais 
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comunicação, quer sejam da capital ou do interior do Estado. Uns com maior 

veemência que outros, mas ficou marcado, principalmente nos que ficam nos polos, 

distantes da capital, que sentem a necessidade de problematizar seu contexto, 

discutir suas visões pessoais e ampliá-las para uma visão compartilhada em busca 

da superação dos desafios que os aflige. “Como já falei anteriormente a UEPA esta 

deixando a desejar, falta comunicação urgente!!!!!” (CP5). 

Essas questões são situadas, com muita clareza, por este coordenador de 

polo: 

 

O principal desafio acredito que seja a comunicação e a prestação de serviço em 
tempo hábil, assim como a discussão de propostas para as dificuldades do polo, onde 
ocorressem respostas às demandas apresentadas, pois como nós vivemos 
diretamente o processo educacional local conhecemos detalhadamente nossas 
fortalezas e debilidades e gostaríamos que tais debilidades fossem debatidas e 
gradativamente resolvidas ou fortalecidas. (CP1).  

 

Nessa mesma perspectiva, todos os gestores, incluindo os dos polos, quer 

circunscrevendo as interações intra-cursos ou entre todos do NECAD, mostraram 

que as estratégias de acompanhamento  e avaliação dos Cursos são feitas em 

momentos formais e  esporádicos – como os eventos, por meio de reuniões, visitas 

técnicas de caráter semestral e/ou anual, ocasiões em que discutem questões 

pedagógicas e estruturais, além de relatórios, com a mesma  frequência. Conforme 

visto de forma intensa nos itens 4.1.4 e 4.1.5, a tônica é sempre: “Fazemos 

anualmente encontros pedagógicos onde podemos contar com os coordenadores de 

polo, tutores presenciais, tutores a distância, formadores, conteudistas, coordenação 

de tutoria e de curso”. (CC2). Até mesmo entre as equipes dos diferentes cursos, em 

Belém, as interações são rarefeitas. Ficou claro que posicionam-se como  “ilhas”, 

entre as quais “não existe integração entre os cursos, nos quais as coordenações 

tem trabalhado isoladamente” (CC5). Portanto, suas experiências só  são 

socializadas  nesses eventos, e, “o que percebo é que  cada curso caminha 

conforme a sua Coordenação” (PF3), o que configura, a falta de “alinhamento” em 

sua entre suas equipes de trabalho, e ainda, mostra que a aprendizagem 

organizacional no sistema de gestão NECAD-UAB-UEPA tende a zero. Neste 

sentido, 
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A organização precisa inovar e aprender para enfrentar os desafios que bloqueiam o 
seu progresso. A vantagem competitiva de uma organização somente é sustentável 
através do q ela sabe, como ela consegue utilizar o q sabe e a rapidez com q 
aprende algo novo (Chiavenato, 2006, p.347). 

 

Mesmo com a raridade em que estes encontros são realizados, para situar 

tantos problemas, os assuntos intra-cursos mais debatidos, ainda assim, voltam-se à 

questão pedagógica e, ao abranger o NECAD como um todo, os assuntos dividem-

se em um mesmo percentual, entre atividades-fim e atividades-meio. Contudo, 

esses encontros revelam-se como insuficientes, para abordar apenas por eventos 

raros, tanta complexidade a envolver uma administração de 12 (doze) polos, com 

situações tão interdependentes. 

A análise ao envolver a dinâmica das equipes gerenciais, de forma muito 

detalhada, detectou vários desafios, típicos de um sistema de EaD, como os 

encontrados na UAB-UEPA, gerados pela baixa interatividade  de seus atores, 

favorecida pela diversidade de funções especializadas, excessivamente 

fragmentadas e dirigidas sob as ações de um modelo burocrático de gestão. 

Esse quadro, decorrente da baixa interatividade entre suas equipes, tem 

ocasionado vários transtornos e impasses ao sistema, o que aponta para a 

necessidade de estratégias que busquem superar este problema-raiz – a superação 

do padrão da baixa interatividade dos atores que compõem o NECAD-UAB-UEPA. 

Em um sistema de gestão, a integração de suas equipes torna-se 

imprescindível para o sucesso da organização (Almeida & Prado, 2009, Alonso, 

2007, & Senge, 2006). Neste sentido, em EaD, imagino que uma pergunta se faz 

pertinente, envolvendo dois focos: em um sistema de gestão em EaD, como do  

NECAD-UAB-UEPA, que possibilidades, em nível de exploração das TIC, 

favoreceria uma integração mais efetiva de seus membros, tendo como bases 

teóricas fatores que apontem para um novo paradigma de gestão?  

Visualizo possibilidades que possam contemplar os dois focos, girando em 

torno de reflexões sobre novas questões, em caráter  tecnológico e organizacional, a 

se mesclarem no contexto da EaD, respectivamente, sobre o emprego das 

plataformas digitais, denominadas Comunidades Virtuais de Aprendizagem (CVA) e 



 
A GESTÃO DA EaD E SUA DINAMIZAÇÃO NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UEPA 

 

 335 

da concepção de gestão em EaD que possam acompanhá-las, com bases nas 

disciplinas da Organização que Aprende.  

O primeiro foco, ao recair sobre as TIC, refere-se às possibilidades de 

explorar um ambiente interativo, não só pela potencialidade de suas ferramentas 

digitais, a envolver uma rede social, mas pela configuração de suas concepções de 

uso, ao situar a gestão de um sistema educacional como do NECAD. Sobre o 

desenvolvimento das ações referentes aos cursos, não seriam reduzidas a formas 

de controle, e sim como mediadoras ao estabelecer o compartilhamento de 

interesses e resolução de problemas entre as equipes gerenciais, estendida aos 

professores, oportunizando a todos relatarem suas experiências, anseios e dúvidas, 

ou seja, vivenciar em rede os princípios da “Quinta Disciplina”. Portanto, 

 

O fato de que ninguém “exerce controle” não significa que não haja “controle”. Na 
verdade, todos os organismos saudáveis têm processos de controle (...) Entretanto, 
são processos distribuídos, e não concentrados em um responsável autoritário pelo 
poder decisório (Senge, 2006, p.320). 

 

A plataforma digital, apoiada em bases teóricas da Organização que Aprende 

e do pensamento sistêmico, dará bases à gestão a compartilhar experiências entre 

as equipes da capital e do interior. E assim, sob este apoio, terá uma via que poderá 

oportunizar também que seus atores compartilhem problemas subjacentes as suas 

visões pessoais como um todo, gerando confiança mútua, demostrando com mais 

facilidade os problemas atuais para que possam ser vistos sobre um prisma mais 

amplo. Nesse sentido, a teoria explica: 

 

Em primeiro lugar, o processo aborda tensões acumuladas com relação a problemas 
e preocupações atuais. As pessoas, individual e coletivamente, experimentam um 
grande alívio quando o sistema finalmente dá a voz a seus problemas e 
preocupações (Senge, 2006, p.174). 

 

Refletindo conjuntamente, as equipes poderão, previamente, encontrar bases 

para os redirecionamentos de futuras ações e, posteriormente, em momentos 

presenciais, poderiam ser retomadas para possíveis sistematizações,  e de forma 

contínua,  poder mais facilmente aplicá-las em ações posteriores (Senge, 2006), 

com vistas à melhoria do processo administrativo-pedagógico dos cursos. Portanto, 
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perceber com maior facilidade, os desafios decorrentes das interdependências de 

uma gestão em EaD, de espectro tão amplo, com gerências localizadas em lugares 

diversos, contribuindo assim para expandir a autonomia das ações gerenciais nos 

polos. 

Nesse sentido, visualizo chances aos coordenadores, de terem entre mãos, 

por meio de uma CVA, com bases no pensamento sistêmico – a CVA-NECAD, todo 

o espectro do sistema de gestão NECAD, favorecidos ainda ao acompanhamento 

interativo das ações desenvolvidas pelos docentes, e estes, vice versa, 

acompanharem, as ações  dos coordenadores, num todo administrativo-pedagógico, 

rompendo a linearidade hierárquica do modelo burocrático, atingindo o todo de 

forma quase imediata. 

 

Por fim, o pensamento sistêmico forma uma linguagem rica para descrever uma 
ampla gama de inter-relacionamentos e padrões de mudança. Em última análise, o 
pensamento sistêmico simplifica a vida por ajudar-nos a ver os padrões mais 
profundos, subjacentes aos eventos e aos detalhes (Senge, 2006, p. 104). 

 

Assim, contribuiria para que todos se sentissem mais responsáveis pelos 

avanços e retrocessos decorrentes, tendo um espaço interligado para compartilhar 

seus anseios e dificuldades, e de forma conjunta, com bases nas disciplinas da 

Organização que Aprende, aprender e ensinar por meio  de uma rede  interativa, 

numa perspectiva muito diferente das estratégias de acompanhamento  vigentes, 

como visto na análise, em que as interações entre as equipes gerenciais e de 

docentes acontecem esporadicamente, por meio de eventos  e relatórios, de caráter  

semestral e/ou anual, momentos em que discutem questões de caráter pedagógica, 

administrativo e estruturais.  

Há outra questão preocupante, que envolve também interatividade, e que 

provavelmente, a CVA-NECAD contribuísse para solucionar. As interações neste 

sistema mostram-se diversificadas. Quanto aos professores, dentre os que ficam em 

Belém, 76,5% interagem com maior regularidade com os coordenadores de curso, 

inclusive vários, durante o processo de  desenvolvimento da disciplina.  

Porém, em relação aos polos, há um outro fator relevante, onde os gestores 

de Belém, provavelmente em função de regras burocráticas, parecem estar 

equivocados. Dos tutores que ficam nos polos, face a face com o aluno, apenas 20% 
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deles situam haver interatividade com as equipes de Belém. Esses tutores parecem 

sentir-se até excluídos do sistema, ainda que sejam uma peça-chave à inovação, 

por pertencerem ao contexto onde está, em nível organizacional, o  seu “cliente”. 

Esse fato, conforme análise anterior, na categoria 4.1.4, foi considerado como 

preocupante, pois na periferia do  sistema de  gestão – aquela  que está mais 

próxima do aluno, não é dado a devida  importância em envolver os argumentos do 

tutor presencial, e muito menos, dos alunos.  

E dessa situação, é que poderiam vir muitas influências para mudanças. Por 

conseguinte, as equipes de Belém perdem grandes oportunidades de inovar, no 

processo de gestão e de ensino-aprendizagem em EaD.  

Observa-se, assim, incidências referentes aos modelos mentais dos 

educadores, quer no ensino presencial ou a distância, ainda muito arraigados a 

paradigmas com uma visão difícil de enxergar que:  

 

As escolas da era industrial têm um ponto cego estrutural, ao contrário de quase 
todas as outras instituições contemporâneas. Esse  ponto cego surge porque a única 
pessoa que poderia realmente refletir sobre o  modo como o sistema como um todo 
está funcionando é a pessoa que não tem voz no sistema, que não tem poder para 
proporcionar um feedback significativo que pudesse produzir mudanças. Esta pessoa 
é o estudante (Senge et al, 2005, p.45). 

 

Dessa forma, a CVA-NECAD, ao ser projetada, deverá conter espaços que 

possam fazer parte de uma estratégia para a integração de tutores presenciais, e 

ainda, poder conter os depoimentos dos próprios alunos, e assim, maiores 

possibilidades de integrá-los ao sistema interativo da gestão NECAD-UAB-UEPA. 

A CVA-NECAD, além de favorecer essa necessidade de apoio mútuo, sentida 

pela maioria, contribuiria também para o rompimento de padrões dominantes que 

travam os fluxos do sistema e que acabam emperrando as ações da gestão em 

momentos críticos, acarretando problemas diversos, que envolvem tanto às 

atividades-meio quanto às atividades-fim, conforme verificados na análise, atingindo 

mais uma vez o alvo mais importante do sistema – o aluno, conforme situa  este 

tutor presencial:  
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Já presenciei  discussões a respeito do curso e também ouço as reclamações 
constantes dos alunos principalmente sobre a comunicação que não acontece (...), os 
tutores a distância que não se manifestam na plataforma (...) e não enviaram 
nenhuma comunicação esclarecendo o motivo. São uma série de problemas que 
acabam desestimulando os alunos. (PTP3). 

 

Desse modo, os objetivos da CVA-NECAD estariam devidamente ancorados 

em princípios epistemológicos, metodológicos e políticos, congruentes ao “Estar 

Junto Virtual” e às disciplinas de aprendizagem. E mais, contemplando um esforço 

que buscou conjugar, conforme os Referenciais de Qualidade para a Educação 

Superior a Distância – SEED/MEC, ferramentas tecnológicas que deem 

oportunidades de interação discente: 

 

O uso inovador da tecnologia aplicada à educação, e mais  especificamente, à 
educação a distância deve estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que 
proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir, de desenvolver projetos 
compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e de construir 
conhecimento (SEED/MEC, 2007, p.9).  

 

A UEPA assim, teria maiores possibilidades de ampliar o seu compromisso 

institucional perante esses Referenciais de Qualidade, em busca de garantir um 

processo de formação que contemple fatores técnico-científico-políticos favoráveis  

ao aluno enquanto  cidadão, uma vez  que o foco principal  da Educação Superior, 

quer seja ela presencial ou  a distância, é o desenvolvimento humano que, no Brasil, 

necessita de fomentos urgentes, conforme expresso nos fundamentos das diversas 

políticas educacionais (Dourado, 2008). 

Ao acreditar que esse foco em relação à EaD, antes centrado em recursos 

materiais, está sendo transferido para as mentes humanas, é perceber que o 

desenvolvimento humano dependerá de nossa capacidade de reflexão, de pensar, de 

construir conhecimento, de agir. Ou seja,  

 

Reflexão significa a tomada  de consciência do próprio pensamento em vista de uma ação 
livre, cada vez mais adaptada. É a capacidade que permite ao ser humano, e somente a ele, 
perceber a si próprio como chave da compreensão da realidade, com base em seu saber e 
em seu fazer, ou seja, em sua ação (Moraes, 1997, p. 26). 
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Enfim, o aluno considerado como o foco principal do  processo educativo, e 

como o “cliente” do sistema organizacional, deve usufruir do uso das TIC, 

plenamente, e assim, junto com todos da rede, formar um todo organizacional, 

propiciando aos gestores, apreender a realidade deste todo, a partir de suas 

múltiplas dimensões, e com mais facilidade, perceber  todas  as formas de 

combinação e interpenetração de um sistema tão complexo como  a gestão NECAD-

UAB-UEPA. 

Portanto, a partir dos estudos feitos nesta tese, vejo que há coerência no 

esforço feito em interdisciplinarizar conhecimentos entre as áreas da gestão e da 

educação a distância com o uso das TIC, focalizando em especial, a metodologia do 

“estar junto virtual”, as disciplinas de  aprendizagem e as CVA.   

A intersecção de fios intangíveis, originados dessas áreas, podem gerar 

pontos importantes a planificar vários desafios no âmbito da gestão em EAD, e por 

conseguinte,  a gerar um conhecimento  inovador, por meio da aprendizagem de 

suas equipes,  em prol do NECAD-UAB-UEPA. 

As ferramentas digitais, para a tessitura dos fios, estão aí selecionadas. E as 

teorias acopladas ao seu uso, também.  Certamente, os pontos a serem originados 

dessa intersecção, valiosos – por pertencerem a um grande conjunto, contidos em 

uma rede de interações, tecida  por seus participantes, a revelar aprendizagens por 

meio de suas experiências, e ainda, a atingir o espectro da gestão como um todo, a 

ligar todos os polos.   

Contudo, é importante observar, que o NECAD-UAB-UEPA já disponibiliza em 

sua plataforma de  um espaço interativo. Porém, essa região  virtual, em nível 

administrativo, foi considerada de baixa intensidade pela análise, ainda que com 

focos diferentes. Em nível docente, 100% dos docentes revelaram nela encontrar 

grandes vias para as  comunicações grupais, em especial, entre docentes e alunos, 

ainda que de forma convencional, ao ‘lançar mão’ de fórum, chats e e-mail, como se 

vê nas falas destes atores de Belém:  

 

Sempre via AVA, utilizamos o  Moodle (última  versão) e recursos  como chat, fórum 
tira dúvidas mensagens e e-mails. (PF4); Sim, existem links exclusivos  para esses 
momentos.  (CT2); Existem sim esses registros, tanto para os alunos quanto para os  
formadores, tutores, coordenadores e equipe multidisciplinar. (CT3).  
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No entanto, outros, mesmo considerando a existência dessas oportunidades 

proporcionadas pela plataforma do NECAD, com muita veemência, situaram que a 

população deste território digital é merecedor de maior densidade, conforme situam 

estes sujeitos de Belém e dos polos do interior do Estado: 

 

Existe uma integração, porém não é o suficiente, pois muitas vezes a Coordenação 
do polo precisa se deslocar para ir até Belém a fim de resolver algumas pendências 
pela falta de uma melhor integração via internet (e-mail e plataforma moodle) entre 
Coordenação de Polo e a equipe do NECAD-UEPA, assim como os Coordenadores 
de curso. (CP1);Precisa ser melhor avaliada para dimensionar e potencializar as 
ações no Polo. Ocorrem através de telefone, E-mail e reuniões em Belém. (CP2); 
Primeiro é preciso fazer valer a comunicação, fator fundamental, o que nem sempre 
ocorre. Todas as pessoas envolvidas nesse processo precisam estar conectadas 
sempre, isso raramente ocorre. (PTP5); Em relação ao ensino-aprendizagem, avalio 
que se poderia usar mais as ferramentas do moodle (...). (PTD7). 

 

Nesse sentido, as equipes da gestão NECAD-UAB-UEPA poderiam aumentar 

a densidade desse espaço digital, perante configuração da CVA-NECAD, a explorá-

lo de forma mais intensa, ‘tecendo fios’ em prol da interação de suas equipes sob o 

novo processo de acompanhamento dos cursos. É uma possibilidade de estar com o 

sistema de gestão sempre à vista, uma vez que o território virtual já estará 

disponível para todos, sendo possível abrir vias a cada instante, no qual a magia 

digital ocorre – tudo pode ser distribuído, dividido, e ainda assim, multiplicado e 

organizado, desprendidos do espaço-tempo particular (Moita, 2000). Ainda que 

desafiante, ao ser projetado com o apoio teórico das disciplinas da Organização que 

Aprende, mostrar-se-ia como um grande espaço para expressar a aprendizagem 

organizacional do  NECAD-UAB-UEPA, a contribuir  para a superação dos desafios 

inerentes às distâncias Belém-Polos, entendendo que esta distância  não impede a 

presença de seus membros, uma vez que estão unidos por interesses, pela 

necessidade de resolver problemas e de aprenderem conjuntamente. 

Para a efetivação dessa tessitura, além das ferramentas digitais, destaca-se 

mais uma importante – a humana, pois, “a construção ativa e o sucesso de uma 

comunidade, dependem de uma pessoa ou grupo nuclear que assuma a 

responsabilidade por fazer a comunidade funcionar” (Silva, Coelho, & Valente, 2009, 
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p.207). Isto mostra congruências com a fala de um dos  sujeitos da Equipe 

Multidisciplinar, 

 

Há um espaço no Moodle chamado de “Sala dos Professores da Educação a 
Distância” que tem exatamente este objetivo, mas é pouco utilizado, acredito que falta 
estimular a participação dos envolvidos. Deveria ter alguém para isso. (EM2). 

 

Ainda que esse depoimento esteja voltado a um espaço restrito, dá para 

perceber a importância de alguém para fazer acontecer a interação entre os grupos 

com mais intensidade, conforme os propósitos de abertura e de cooperação 

inerentes à rede.  

Essa lacuna, sentida entre a ação humana e as TIC, mostra um dos fatores 

para que  as redes propiciem melhores e viáveis sistemas de organização – 

precisam receber uma atenção sustentável, pois, conforme os conceitos atuais, são  

redes “vivas” (Hargreaves & Fink, 2007).  

É importante observar também que as “Redes nem sempre ofereceram os 

melhores e mais  eficientes sistemas de trabalho e de organização humanos” 

(Hargreaves & Fink, 2007, p.156). Porém, as organizações contemporâneas, para 

atuarem melhor frente à complexidade, não podem prescindir delas, pois precisam 

atuar nas tramas da rede, que tendem sempre a se expandir pelo poder de 

informação propiciado pelas TIC (Castells, 1999). 

Nesse sentido, torna-se necessário compreender os pressupostos das CVA e 

observar suas congruências com a Organização que Aprende, uma vez que ambas 

pressupõem a importância do coletivo para a construção de um saber novo, com 

bases em novos paradigmas de concepção de redes: 

 

É um sinal concreto de que estamos adentrando na era do conhecimento, já que está 
cada  vez mais disseminada a ideia de formação de redes “vivas” de aprendizagem e 
do trabalho em rede, nas quais os sujeitos  descobrem que podem apoiar-se uns aos 
outros a fim de se auxiliar e  aprender mutuamente (Silva, Coelho, & Valente, 2009, 
p.207). 
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Essas redes “vivas” são congruentes com o pensamento sistêmico das 

disciplinas de aprendizagem, e, portanto, com os pressupostos da futura CVA-

NECAD:   

 

Os sistemas vivos têm integridade. Seu caráter depende do todo. O mesmo  ocorre 
com  as  organizações; para compreender as questões gerenciais mais complexas é 
preciso ver o sistema inteiro responsável pelo problema (Senge, 2006, p. 97).  

 

 E assim, a estrutura do trinômio EaD-tecnologia-disciplinas de aprendizagem, 

que apoiará a CVA-NECAD, possibilitará aos seus participantes, oportunidades de 

aprender muito mais do que pessoas ou  pequenos grupos isoladamente, ou seja, 

poder explorar essa nova configuração de rede, em suas ações de gestão e de 

ensino-aprendizagem em EaD. E assim, em tempo hábil, permitir à organização, 

interação mais rápida, possibilitando a troca de  ideias e reflexão conjunta sobre os 

diferentes pontos de vista,  a integrar um amplo espectro, potencializada pela 

organização aprendente e o pensamento sistêmico. 

Essa configuração da CVA-NECAD, me leva a apostar em uma estratégia  de 

interação entre os atores do NECAD-UEPA, que poderá suprir uma maior integração 

Belém-polo e entre  polos. Suas equipes mostraram essa necessidade ao buscar 

resolver suas questões com o apoio de uma rede de gestores da UAB-MEC, em 

nível nacional – a ATUAB, e por conseguinte, essas discussões, somente em 

‘segunda mão’, podem ser compartilhadas entre todos do portal NECAD. Esse 

quadro é observado com clareza na fala deste coordenador de polo: 

 

Assumir esta coordenação foi desafio inovador, pois, não tinha com quem tirar 
minhas dúvidas. Fui aprimorando meus conhecimentos à frente da Gestão 
Acadêmica do Polo e trocando experiências com outros coordenadores de polo  
através  dos fóruns da plataforma ATUAB, ambiente disponibilizados  pela UAB para 
os Coordenadores de Polo, que por sinal é uma excelente ferramenta que nos 
permite a estabelecer contato tanto com a equipe UAB/CAPES  e como os 
Coordenadores de Polo do Brasil inteiro. (CP1). 

 

A CVA já é uma  estratégia largamente utilizada com objetivos empresariais, 

pela qual seus membros interagem na busca de objetivos comuns e contribuem para 

a construção de novos saberes. Creio que, no caso da gestão em EaD, acrescida 
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dos pressupostos da “Quinta Disciplina”, certamente a CVA-NECAD virá possibilitar 

as interações em nível das visões pessoais, que poderá ser, em especial,  explorada  

no sistema de gestão NECAD-UAB-UEPA. 

Em relação a pesquisa em EaD na UEPA, é  inexistente, portanto, um fator 

que precisa ser incentivado, por apresentar um extenso campo capaz de contemplar 

estudos em diferentes direções, uma questão de caráter relevante para uma 

universidade pública que apresenta em seu âmbito essa modalidade de ensino, “No 

entanto, ainda não existe grupos e projetos de pesquisa que façam impulsionar o 

desenvolvimento das mesmas no ensino a distância” (CC5). 

Em relação às web-aulas que assisti em tempo real ou observadas ao 

acessar o repositório das aulas anteriores, a grande maioria apoiava-se na 

concepção instrucionista, na abordagem “virtualização do ensino tradicional”, 

atreladas ao paradigma  mecanicista de educação. 

Outros desafios relevantes permeiam o sistema  de gestão NECAD-UAB 

UEPA, influenciando diretamente no processo ensino-aprendizagem, envolvendo, 

dentre outros: ampliar bibliotecas, melhorar laboratórios, TIC, evasão, financeiros, 

agilidade nos processos referentes a passagens aéreas e produção do material 

instrucional. 

Destaca-se, em relação às TIC, a necessidade de um espaço devidamente 

equipado para os momentos das web-aulas. Apesar de todos os esforços dessa 

equipe, para que essas aulas acontecessem da melhor  forma possível, houve 

vários fatores que dificultaram a atuação do professor, o que interfere na qualidade 

da comunicação. Este sujeito  da própria Equipe Multidisciplinar, ao explicitar sua 

visão pessoal  sobre a EaD-UAB-UEPA, aspira pela implementação deste espaço: 

 

São muitos os desejos... que os professores pudessem ter um local específico 
(Studio) para realizar as web-aulas, com câmeras profissionais e uma equipe 
capacitada (câmera-men + editores), é um deles. (EM2). 

 

Considerando a amplitude do NECAD, as queixas  em relação as TIC não são 

muitas. Contudo, tanto os professores de Belém quanto do interior, mostram a 

necessidade de um espaço com maior estrutura física e tecnológica para o 

desempenho de suas funções: 
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Um espaço estruturado para o exercício funcional do tutor a distância. (PC3); 
Ampliação dos recursos para melhorar a interação com os alunos, como vídeo e web 
conferência; Melhoria da infraestrutura de conectividade nos polos (acesso e 
equipamentos).(PTD7); Infelizmente poucos alunos acessavam os chats. Os poucos 
que acessavam em geral reclamavam do formato e dos problemas, como travar e 
desligar só (PTD3); O aluno fica desestimulado, pois não tem a quem recorrer, 
porque o mesmo não tem acesso a ferramenta e torna-se complicado. (PTD1). 
Vou levar em consideração apenas os cursos realizados no interior do Estado e não 
os da capital, OK? Bom, no interior o acesso à Internet é muito difícil (...) então se 
não dermos suporte para os  alunos do interior o aprendizado fica deficiente (...). 
(PTP2). 

 

Outra questão detectada, situada em dados cruzados, tanto pelos  próprios 

componentes da Equipe Multidisciplinar do NECAD, bem como pelos coordenadores 

de curso, refere-se à necessidade  de ampliar o número de elementos dessa equipe, 

revelando-se sobrecarregada, face ao desempenho de  várias funções. 

É importante observar a unanimidade dos depoimentos  dos coordenadores 

de curso em relação à dedicação e competência dessa equipe bem como ao 

reconhecimento da múltiplas funções a ela atribuída, conforme suas principais falas: 

 

Ainda não temos muito no mercado profissionais que atuam com suporte de 
tecnologias educacionais (...), porém contamos com a ajuda da equipe do 
NECAD/UEPA que tem feito uma importante parceria com o curso para um melhor 
desenvolvimento e utilização dessas tecnologias. (CC2); 

Sempre contamos com o apoio da equipe multidisciplinar do NECAD, nossas ações, 
quanto ao desenvolvimento das disciplinas do curso frequentemente passam por 
eles. Desse modo, sempre que precisa ser feita alguma alteração/modificação (...), a 
equipe multidisciplinar do NECAD constantemente é consultada. (CC4). 

 

Contudo, a própria Equipe Multidisciplinar do NECAD sente a real 

necessidade de ser ampliada em suas funções específicas: 

 

A organização de uma equipe multidisciplinar que atenda a real demanda do trabalho 
do Núcleo. (EM1). Que a equipe do Núcleo fosse composta por um número maior de 
participantes e cada um tivesse uma função específica, assim não ficaríamos 
sobrecarregados. (EM2). 

 

Muitas dessas dificuldades de caráter operacional aqui expostas, creio que 

possam ser simples de viabilizar, pois dependem mais de questões  financeiras e/ou 
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de demostrações de suas necessidades aos gestores do programa UAB-UEPA. Os 

resultados desta pesquisa podem contribuir com indicações a partir do quadro acima 

detectado. Contudo, as questões encontradas, referentes às concepções e práticas 

dos gestores, precisam de uma atenção especial, por mostrarem-se atreladas a 

paradigmas mecanicistas, instituídos para atender as organizações da  Era Industrial 

e assim, impróprio à uma gestão educacional destinada à promover a formação de 

professores, educadores que irão atuar num contexto de futuras gerações, com 

crianças e jovens.  

Em relação aos resultados encontrados em outros trabalhos que integram em 

seu objeto de pesquisa a gestão da  EaD no Ensino Superior público no Brasil, em 

cursos de licenciatura, as contribuições que apresento nesta Tese podem contribuir 

para reflexões e ações consideradas como inovadoras e complementares em 

relação a outros estudos apresentados nessa área.  

A tese de Cerny (2009), da PUC-São Paulo, analisa um sistema de gestão 

pedagógica em EaD, com o objetivo de verificar as dificuldades de implementação 

dos cursos de licenciatura e de organização das equipes. Os pressupostos teóricos  

são embasados nos referenciais da gestão dos sistemas educacionais e de 

educação a distância, que envolve a ideia de integração do trabalho das equipes e 

ancorado na tríade formação, produção de materiais e pesquisa e avaliação. Quanto 

aos resultados, as principais dificuldades encontradas são: a centralidade das 

políticas públicas no processo; a burocracia; o modelo pouco flexível de 

organização; indefinições sobre os papéis desempenhado pelas equipes; a 

necessidade de estabelecer pautas e acordos; e o modo como os financiamentos 

são descentralizados e administrados; Conclui que a integração do trabalho de 

formação, produção de materiais e avaliação, contribui para uma atuação mais 

orgânica na EaD, a quebrar os paradigmas fordistas encontrados nas experiências 

com essa modalidade de ensino.  

Dessa forma, a conclusão volta-se para a necessidade de integração das 

equipes no trabalho em EaD, um desafio atual ser enfrentado, dado que “as 

organizações terão de continuar o processo de des-hierarquização para competir no 

futuro” (Chiavenato, 2006, p.350), a quebrar os “paradigmas fordistas” (Cerny, 2009) 

da Era Industrial.  
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Nesse sentido, quanto aos pressupostos teóricos, esta tese ora apresento à 

UTAD, também avança ao preenchimento dessa lacuna citada por Cerny, por 

embasar-se em pressupostos que tem como objetivo ultrapassar os modelos 

mecanicistas de gestão e por estar fundamentada em uma organização aprendente, 

em que as equipes atuam com bases na visão compartilhada, e ainda, em uma 

perspectiva sistêmica, em que os gestores de sistemas complexos, como a gestão 

em EaD, precisam aprender a observar as estruturas subjacentes, onde estão os 

padrões que se repetem de forma “invisível” – os arquétipos de sistema, que 

demarcam os seus principais pontos de alavancagem. 

A tese de doutoramento de Tavares (2013), da UTAD, que estuda a gestão na 

EaD, em um (1) polo do sistema UAB, em Brasília, tem como principais objetivos: 

conhecer a estrutura da organização e funcionamento do sistema UAB a fim de 

identificar os modelos teóricos que o fundamentam e a qualidade dos processos de 

gestão dos cursos, na percepção de gestores e estudantes; apontar os principais 

desafios da gestão quanto aos Referenciais de Qualidade do MEC (aspectos 

pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura); desvelar as bases de sustentação 

do sistema UAB, caracterizando a estrutura e a dinâmica organizacional, em busca 

de modelos que auxiliem a compreensão da articulação administrativo-pedagógica 

no processo de implementação e gestão dos Cursos. 

Ainda que o sistema UAB também integre o objeto de estudo da tese que ora 

apresento, os objetivos são diferentes, enquanto aquela está mais voltada para 

estudar as bases do sistema UAB em nível organizacional e estrutural, esta volta-se 

aos desafios da gestão para a qualidade da formação de professores perante as 

necessidades sociais contemporâneas. Os resultados indicam uma desarticulação 

administrativo-pedagógica na gestão dos cursos; a indefinição de parcerias; e 

dificuldades quanto à infraestrutura de apoio no Polo. Considera ainda, que a gestão 

tem promovido a aquisição de competências para o mundo do trabalho e para a 

formação do cidadão. 

Portanto, como na Tese de Cerny, os resultados apontam também para a 

desarticulação administrativo-pedagógica na gestão, e dessa forma, a necessidade 

de um novo paradigma em EaD que busque olhar o sistema como um todo bem 

como a interatividade entre suas equipes  em uma perspectiva aprendente. E isto é 

a tônica que repercute  na tese que no momento apresentado à UTAD.  
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Com este propósito, esta tese buscou um quadro teórico de gestão 

educacional, pautado em paradigmas que favoreçam ao desenvolvimento das 

capacidades de autoconstrução do conhecimento, do trabalho em equipe, da visão 

compartilhada, de reflexão, de tomar decisões conscientes, enfim, em concepções 

que contribuam para uma formação de professores capaz de desempenhar seu 

futuro papel num país que tanto clama por uma educação de qualidade, capaz de 

atingir seu contexto social repleto de grandes problemas. Um dos caminhos a seguir, 

foi proposto nesta Tese, conforme explicitado no capítulo 2 – “dimensões para a 

construção de um novo paradigma de gestão em EaD”: técnica, política, aprendente 

e sistêmica. Enfim, um suporte para os sistemas de gestão em EaD que busque 

contribuir para uma formação de professores com bases em novos paradigmas 

capazes de responder com mais intensidade às necessidades da sociedade atual. “ 

Assim, os avanços são vários, não só em relação ao quadro teórico, que inclui 

abordagens emergentes de gestão bem como às estratégias apontadas para a 

superação dos desafios encontrados: aos ”modelos mentais” dos gestores 

enraizados no paradigma mecanicista - a concepção de diálogo com foco na 

“abertura reflexiva”; aos locais para expandir ideias e sistematizar ações bem 

sucedidas - os “microcosmos”, um espaço de aprendizagem em equipe com base na 

visão compartilhada; à elevação do nível de interação das equipes - a “CVA-EaD-

UEPA”, uma rede digital que tem bases na proposição no quadro de componentes 

para a construção de um novo paradigma em gestão em EaD. E ainda, ao foco 

especial que acompanha a conclusão que figura no item 4.1.3. “Os reflexos da 

gestão no processo ensino-aprendizagem”, que situa reflexões ainda não 

encontradas nas pesquisas de gestão em EaD: a necessidade de conjugar um 

sistema de gestão sob a determinação de 2 (dois) fatores: a importância do papel da 

gestão e das concepções paradigmáticas que embasam suas ações, no sentido de 

dar sustentabilidade ao acompanhamento das práticas inovadoras que tem base em 

novas concepções dessa modalidade de ensino. 

A partir dos resultados analisados, a pesquisa detectou os padrões que se 

repetem com maior frequência no sistema de gestão analisado.  Classificou-os em 

dois (2) grupos que se configuram, conforme a teoria de Senge, em 2 (dois) 

“arquétipos de sistema”. O primeiro arquétipo - “Modelos mentais com bases no 
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paradigma mecanicista”, encontra-se com maior frequência nas três (3) primeiras 

categorias, evidenciado pela predominância da concepção e/ou ações dos atores 

que autenticam o modelo mecanicista de EaD e de gestão.  

O segundo arquétipo – “O baixo nível de interação entre as equipes”,  é 

decorrente dos padrões que se repetem com muita clareza nas duas últimas 

categorias, em questões que tem levado ao impedimento de fluxos do sistema da 

gestão, bem como à várias consequências daí decorrentes tais como, a paralisação 

de cursos ou a falta de professores nos Polos para o início de disciplinas.  

A partir de uma visão sistêmica, esses arquétipos podem ser observados nas 

estruturas subjacentes de um sistema de gestão, a indicar causa do problema e não 

só os seus efeitos. São percebidos além de sintomas óbvios, apartir dos padrões 

observados, o que possibilita localizar seus principais “pontos de alavancagem”, 

onde as ações podem gerar mudanças duradouras (Senge, 2005, 2006).  

Quando são estudadas, essas estruturas revelam os pontos de maior poder: os locais 
onde a menor quantidade de esforço proporciona a maior influência para a mudança. 
Não são necessariamente os pontos de maior autoridade, são os locais onde os 
canais integrados de causa e efeito são mais suscetíveis a influências (Senge et al, 
2005, p. 60). 

 

Dessa forma, a partir de reflexões inerentes às questões encontradas no 

contexto estudado, disponibilizar ferramentas que contribuam para alavancar 

mudanças frente  aos desafios encontrados na gestão NECAD-UAB-UEPA.  
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES    

O principal foco desta pesquisa foi investigar a gestão na EaD com o uso das 

TIC, tendo como campo os cursos do NECAD-UAB-UEPA, no sentido de verificar 

sua influência na qualidade da formação de professores, sob um ângulo congruente 

às demandas sociais contemporâneas. A partir das questões mais desafiantes 

encontradas na dinâmica administrativo-pedagógica de sua equipes, as reflexões 

tiveram respaldo nas 4 (quatro) dimensões  propostas para os componentes da 

construção de um novo paradigma de gestão em EaD - técnica, aprendente, 

sistêmica e política, que se fundamentam em várias concepções de gestão e 

educação, em especial na Quinta Disciplina, em busca de ultrapassar os paradigmas 

mecanicistas, que de um modo geral, acompanham os sitemas de gestão em EaD, 

que deixam para segundo plano a formação de um ser pensante e reflexivo. 

Neste sentido, definiu-se como objetivo geral dessa pesquisa: Analisar os 

desafios mais frequentes que o sistema de gestão dos Cursos de Licenciatura da 

Universidade do Estado do Pará-UEPA, na modalidade a distância, com o uso das 

TIC, enfrenta para contribuir efetivamente com a qualidade da formação de 

professores no sentido de atender às demandas sociais contemporâneas. 

E como objetivos específicos: Identificar os desafios que o sistema de gestão 

da EaD-UEPA tem apresentado para a formação de professores em relação às 

atuais demandas sociais; Analisar como o sistema de gestão da EaD-UEPA tem 

trabalhado esses desafios para a operacionalização com qualidade dos cursos de 

formação de professores; Investigar as concepções de gestão que orientam as 

práticas dos gestores da EaD na UEPA; Verificar relações dessas concepções com 

os paradigmas educacionais vigentes nos cursos; Investigar como se desenvolve a 

dinâmica do trabalho em equipe do sistema de gestão EaD-UEPA; Identificar os 

processos de acompanhamento dos Cursos pela gestão; Avaliar a contribuição das 

diretrizes teórico-metodológicas de EaD que orientam os processos de gestão em 

EaD na UEPA, para a qualidade da formação de professores, no sentido de 

responder às demandas da sociedade contemporânea 
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 Neste sentido, em sintonia com os objetivos estabelecidos, esta pesquisa, foi 

desenvolvida com base em 5 (cinco) categorias e, a partir de suas análises, foram 

detectados os padrões que se repetem com maior frequência no sistema de gestão 

NECAD-UAB-UEPA, a resultar na classificação de dois (2) grupos, que se 

configuram em 2 (dois) “arquétipos de sistema”: “Modelos mentais com bases no 

paradigma mecanicista” e “O baixo índice de interatividade entre suas equipes”. 

Ao entender esses arquétipos como estruturas subjacentes ao sistema de 

gestão, foi possível também localizar os principais “pontos de alavancagem” 

(Senge,2006), relacionados aos desafios encontrados, o que aponta à promoção de 

avanços na gestão NECAD-UAB-UEPA. Assim, a partir de reflexões inerentes a 

marcos de seu contexto, disponibilizar ferramentas que possam contribuir para 

alavancar mudanças, perante os desafios encontrados e expandir o potencial de 

suas equipes.  

O primeiro arquétipo, “Modelos mentais com bases no paradigma 

mecanicista”, encontra-se presente nas três (3) primeiras categorias, evidenciado 

pela predominância da concepção e/ou ações dos atores, fortemente ancoradas no 

paradigma mecanicista de EaD e de gestão.  

Em relação à primeira categoria “Concepção de EaD com o uso das TIC e a 

formação às atuais demandas sociais”, a pesquisa revelou que a crença  da 

maioria dos atores tem foco centrado nas TIC, considerando-as como o principal 

fator para essa para promover essa formação. Nesse sentido é evidente que seus 

“modelos mentais” estão atrelados ao paradigma cartesiano, constatação que 

também permeia a análise das duas categorias posteriores. 

Quanto à categoria “Concepções de gestão que orientam as práticas das 

equipes gerenciais”, em relação às teorias de gestão, os “modelos mentais” dos 

gestores, encontram-se pautados em princípios tayloristas-fayolistas, e ainda, no 

modelo weberiano ou burocrático de gestão. Por conseguinte, uma concepção em 

que prevalecem princípios mecanicistas, fator que interfere em sua estrutura como 

um todo, encontrada em questões desafiantes à renovação de sua dinâmica 

gerencial, conforme exposto a seguir:  

 Um caráter linear e muito fragmentada, evidenciada pela definição de funções 

e tarefas, destacadas pela divisão do trabalho educativo em classes 
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funcionais, com cargos em níveis hierárquicos e atribuições de competências 

específicas, revelando a dicotomia entre planejadores e executores, até 

mesmo entre a própria classe de docentes.  

 Equipes gerenciais que assumem um papel em que predomina o aspecto 

técnico de gestão, voltado a solucionar questões administrativo-pedagógicas 

e muito centradas na clássica função de planejar, organizar, comandar, 

coordenar e controlar.   

 As práticas desenvolvidas no sistema analisado, orientadas pela concepção 

clássico-burocrática de gestão, revelam pontos de congruência com as 

políticas nacionais de formação de professores na modalidade a distância da 

UAB-MEC, nas quais se observa ênfase na regulação, evidenciando 

procedimentos de controle das atividades por meio de normas e regras, com 

prescrição detalhada, em especial, tendo por base os Referenciais de 

Qualidade do MEC.  

Em relação ao estudo sobre a terceira categoria “Reflexos da gestão no 

processo ensino-aprendizagem”, ficou evidenciado que este processo está 

também pautado em pressupostos mecanicistas, face à predominância das 

metodologias em EaD adotadas que privilegiam a abordagem da “virtualização da 

escola tradicional”, como nos momentos  das web-aulas por mim assistidas. 

Contudo, constatou-se que vários sujeitos mostraram-se críticos do seu 

próprio processo gerencial e aspirando por avanços de novos paradigmas de 

gestão, porém, revelados apenas em nível de “domínio pessoal”, sem atingir o 

compartilhamento de visões entre si. 

Ao observar os padrões referentes à análise destas três primeiras categorias, 

sua intersecção revela que as concepções e/ou ações de gestores e docentes 

caracterizam o arquétipo “Modelos mentais com base no paradigma mecanicista”, 

atreladas no paradigma técnico-científico, legitimando-o, e assim, próximas das 

abordagens adotadas em instituições da Era Industrial. Portanto,  revelando as 

influências da gestão sobre o processo ensino-aprendizagem como um todo, 

distante de atender às necessidades de uma formação de professores voltada à Era 

do Conhecimento.  
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Diante dessas constatações, referentes ao primeiro arquétipo, cabe as 

recomendações:  

Em relação à problemática decorrente das políticas UAB-MEC, nas quais se 

observa ênfase na regulação e controle, pouco percebida pelos atores da pesquisa, 

torna-se importante a ampliação de seu entendimento sobre os limites e 

possibilidades dessas políticas e da compreensão de que “A burocracia é 

competente para elaborar meios viáveis de execução de programas e de políticas, 

sendo capaz de moldar as técnicas e as políticas à sua própria definição de 

viabilidade” (Silva, 2004, p.433). Dessa forma, esses atores precisam refletir sobre 

suas práticas para que possam compreender que estão envoltos em um sistema 

capaz de moldar suas ações à racionalidade técnica e econômica, por conseguinte, 

submissos aos determinantes das políticas nacionais em EaD, e assim, entender 

criticamente que suas ações podem privilegiar uma formação à manutenção do 

modo de produção capitalista. Torna-se também necessário integrar as diferentes 

funções entre planejadores e executores em prol da qualidade do processo ensino-

aprendizagem, no sentido de ultrapassar a “linha de montagem” que lhes é 

politicamente imposta para a “produção” da formação de professores. 

Provavelmente, devido a essa estrutura organizacional, os coordenadores, 

em termos gerais, mostraram secundarizar buscas para a formação de um ser 

pensante, reflexão que aponta à necessidade de expandir o potencial de suas 

equipes em busca de atingir uma gestão voltada às atuais demandas sociais, e em 

especial, de uma maior compreensão em relação ao desempenho do seu papel 

quanto ao caráter político da gestão – promover a formação da consciência crítica 

da realidade social, fator decisivo na construção da cidadania, perante o Ensino 

Superior público (Demo, 2007).  

Cabe também a compreensão de que é  necessário incorporar aos 

processos de gestão novos pressupostos que orientem para uma das principais 

funções do gerente hoje, que consiste em cultivar nas pessoas a capacidade de 

aprender conjuntamente e o comprometimento com o futuro organizacional, 

ajudando-as a compreender as forças sistêmicas que moldam a mudança, ainda que 

se reconheça, que na maioria das vezes, as decisões emanem do topo (Senge, 

2006). 
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Como os “modelos mentais” são ativos, segundo Senge (2006), influem 

fortemente em um sistema de gestão, e por isso, são fundamentais para que as 

transformações possam ocorrer. Então, encontrar estratégias dirigidas ao trabalho 

dos “modelos mentais” dos atores do NECAD-UAB-UEPA, que estão ancorados no 

paradigma mecanicista, torna-se relevante, para que suas concepções e práticas de 

EaD e de gestão avancem para bases em novos paradigmas que ultrapassem a 

linearidade em prol do pensamento sistêmico.  

O avanço para essa nova visão, em relação à Organização que Aprende, 

deve partir de um trabalhado com bases no diálogo, a considerar seus múltiplos 

ângulos, como exemplo, a “abertura”. Ainda que a “abertura” tenha sido mostrada 

em momentos de encontro das equipes do NECAD-UAB-UEPA, foi observado o 

predomínio de um de seus dois enfoques –  a “abertura participativa” – onde todos 

tem a chance de expor suas ideias, porém, sem atingir a “abertura reflexiva” – 

caracterizada como um processo de aprendizagem construído a partir das reflexões 

individuais, a atingir a clareza da solução do problema que emerge das “visões 

compartilhadas”, influenciadas reciprocamente, a estabelecer um sentido de 

confiança mútua e comprometimento em buscar um redesenho contínuo do futuro 

(Senge, 2005). 

No sentido de também contribuir com as questões referentes aos “modelos 

mentais”, as equipes do NECAD-UAB-UEPA podem criar um “microcosmo” – um 

espaço de aprendizagem em equipe caracterizado pela “abertura reflexiva” e com 

bases no “pensamento sistêmico” e na “visão compartilhada”. As equipes, ao 

compartilharem suas ideias e incertezas nesse espaço, podem também estabelecer 

uma base ao processo de crescimento organizacional, onde a gestão aprende a 

partir da visão pessoal e compartilhada de seus membros, por meio do qual “as 

novas ideias são colocadas em ação. As habilidades desenvolvidas podem se 

propagar para outros indivíduos e outras equipes” (Senge, 2006, p. 264).  

O segundo arquétipo – “O baixo nível de interação entre as equipes”,  está 

relacionado às duas últimas categorias, resultante dos padrões que se repetem com 

clareza e que tem levado ao entrave de fluxos do sistema de gestão, bem como a 

vários impasses daí decorrentes.  

Em relação à categoria “Trabalho em equipe”, foram detectados vários 

desafios, gerados em especial, pela baixa interatividade de seus atores, tipologia 
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que se mostrou duplamente influenciada, tanto por um sistema convencional de EaD 

(Almeida & Prado, 2009), bem como pela existência da diversidade de funções 

especializadas, pouco articuladas e dirigidas com ações sob um modelo clássico-

burocrático de gestão (Chiavenato, 2006 & Senge, 2006). A identificação deste 

padrão é fortemente destacada perante os fatos detectados em sua dinâmica de 

trabalho:  

 A elevada frequência, encontrada nos depoimentos feitos pelos atores 

dos Polos do interior do Estado, clamando por uma maior comunicação 

Belém-Polo, mesmo entre as equipes de um mesmo curso. 

 A necessidade mostrada em ampliar a interação entre as equipes dos 

diferentes cursos, fator influente perante a ausência do compartilhamento 

de ideias e experiências em situações relevantes – como no caso das 

práticas inovadoras em EaD contextualizadas no polo – tendo em vista  

desbloquear as “ilhas acadêmicas” sob o domínio de cada curso, pois 

conforme a pesquisa, “não existe integração entre os cursos nos quais as 

coordenações tem trabalhado isoladamente” (CC5) e que “cada curso 

caminha conforme sua coordenação” (PF3).  

 A visão linear, encontrada nos depoimentos de várias equipes, ao 

descreverem os acontecimentos de causalidade e responsabilidade, 

perante as paralisações de atividades dos cursos, face culpas centradas 

na coordenação pelo processo decisório. Essas questões mostram a 

necessidade de envolver a gestão como um todo, perante a 

responsabilidade para enfrentar problemas de caráter complexo, por 

conseguinte, de perceber que poderiam ser minimizados ao intensificar 

sua resolução conjunta em prol do bem do sistema e de ver os erros sem 

culpa, como parte do processo. 

 A demonstração de equipes em desalinhamento, característica 

evidenciada pela falta de unicidade de direção e do compartilhamento de 

visões, reveladas em um comportamento grupal como se as pessoas não 

precisassem uma das outras para agir em uma organização. E assim, 

sem entender que as decisões importantes, para serem traduzidas em 

ação, são tomadas em equipe, com base na visão compartilhada de seus 

membros. 
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Ao analisar a última categoria, “A gestão no processo de 

acompanhamento dos cursos”, o mesmo padrão referente à baixa interatividade 

se repete, face à evidência de um acompanhamento que ocorre em uma frequência 

de caráter semestral e/ou anual, por meio de instrumentos tipo relatórios, fichas e 

questionários e de eventos tais como: visitas técnicas, reuniões e fóruns – um 

processo que se mostra ineficiente para assistir um sistema complexo como o 

NECAD-UAB-UEPA, perante as questões demandadas e a situação geográfica dos 

Polos situados num extenso território. 

Vale ressaltar que a maioria dos atores revela uma necessidade de 

integração das equipes, ao reconhecerem sua importância para romper os padrões 

que travam os fluxos do sistema e de sua interferência nas ações da gestão. 

Contudo, sem encontrar vias para efetivá-la.  

Esse quadro, inerente ao NECAD-UAB-UEPA, requer novas estratégias de 

gestão que busquem efetivar o acompanhamento e a integração de suas equipes – 

fatores imprescindíveis ao desenvolvimento de uma organização (Almeida & Prado, 

2009, Alonso, 2003b & Senge, 2006), o que demonstra uma necessidade de 

complementar um acompanhamento que tem bases apenas em documentos formais 

e eventos esporádicos 

Uma forma capaz de contribuir para elevar o índice de interatividade do 

referido sistema de gestão, é a construção de uma Comunidade Virtual de 

Aprendizagem (CVA), não só pela potencialidade interativa de uma rede social a 

usufruir das TIC, mas em especial, complementada pela sua concepção de uso, ou 

como situa Senge (2006) com base na Ciência da Ação, ao incentivar a reflexão na 

ação e sobre a ação, em uma busca de soluções a partir da abertura reflexiva de 

suas equipes gerenciais, a propiciar assim, uma via de expressão ao 

acompanhamento e avaliação do sistema NECAD-UAB-UEPA, estendida ainda aos 

professores. Ou seja, um espaço que oportunize aos atores compartilhar, em tempo 

hábil, suas vivências e expectativas, e ao mesmo tempo, serem influenciados 

reciprocamente ao redor de uma rede apoiada em princípios do aprender a 

aprender, percebendo a sinergia da visão compartilhada como uma força que 

excede a soma das visões individuais (SENGE, 2006), e ao mesmo tempo, “perceber 
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a si próprio como chave da compreensão da realidade, com base em seu saber e em seu 

fazer, ou seja, em sua ação” (Moraes, 1997, p. 26).  

Dessa forma, conjugar fatores entre uso o das TIC e novos paradigmas de 

gestão, a ter como produto uma CVA aprendente e sistêmica, com bases na “Quinta 

Disciplina”, a contribuir para uma maior abrangência da gestão à complexidade do 

sistema EaD-UEPA. Nesse sentido, a “CVA-UAB-NECAD” poderá também contribuir 

para: 

 Integrar ao Polo Belém os tutores presenciais dos municípios, aos quais 

não é atribuída a devida importância nos processos de avaliação do aluno, 

o que implica em valorizar a integração da gestão com estes profissionais, 

peças importantes à inovação, por atuarem na extremidade do sistema, 

face a face com o sujeito da aprendizagem. 

 Efetivar um processo de valorização dos conhecimentos construídos, no 

sentido de sistematizar e divulgar experiências, tais como: as informações 

detalhadas, elaboradas pelos pedagogos do Curso de Ciências, 

direcionadas apenas à coordenação geral NECAD. Portanto, uma 

necessidade de perceber que o entendimento compartilhado da realidade 

atual cria novos conhecimentos que podem mudá-la (Senge, 2006). 

 A configuração de um espaço para dinamizar a comunicação entre os 

coordenadores de polo entre si, necessidade revelada pela pesquisa, em 

face ao acesso alternativo à rede oficial de gestores (ATUAB-MEC), 

utilizando-a como uma via para problematizar questões de seu contexto em 

busca de solução em tempo hábil para as questões que os aflige. Por 

conseguinte, as informações daí resultantes, pela volta que é dada, pode 

chegar ao NECAD, em ‘segunda mão’.  

Outras conclusões foram consideradas como fundamentais, relacionadas 

principalmente à terceira categoria “Reflexos da gestão no processo ensino-

aprendizagem em EaD”, referentes ao papel da gestão em EaD na qualidade da 

formação de professores. 

A pesquisa detectou ações relevantes que mostraram esforços, em especial 

dos professores, para superar a “virtualização do ensino tradicional”, revelando 

momentos de práticas inovadoras em EaD, iniciadas e não sustentadas, mostrando-
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se inviáveis a um sistema clássico-burocrático de gestão. Esses momentos 

evidenciaram um avanço nas metodologias adotadas pelos professores em relação  

ao modelo de EaD vigente, ao buscarem o desenvolvimento de  práticas com 

características construcionistas, desafiantes, com implementação de ações 

contextualizadas na realidade do polo, desenvolvidas por equipes de alunos, a 

expressar a abordagem da aprendizagem colaborativa, nas áreas de Arte, Educação 

Infantil, Química e Tecnologia, muito diferente das concepções que acompanhavam 

a maioria das web-aulas e de outras práticas observadas no  sistema de tutoria.  

As práticas vivenciadas, de caráter inovador, desenvolvidas por integrantes 

submersos a um contexto de caráter mecanicista, como o sistema de gestão EaD-

UAB-UEPA, mostraram aos docentes a brecha da liberdade acadêmica, que mesmo 

atuantes em sistema burocrático de gestão, tiveram a chance de um espaço para 

expressar outras lógicas (Silva, 2004). 

A gestão, por sua vez, ‘acompanhou’ o processo em uma perspectiva de 

eficiência-eficácia, conforme as concepções determinadas pela estrutura burocrática 

em que atua, e assim, sem estabelecer a sinergia com as concepções 

metodológicas implementadas pelos professores. 

A investigação sobre essas práticas exitosas, em uma primeira etapa, 

evidenciaram o principal pressuposto desta tese – a importância da inclusão da 

gestão nos processos de EaD com o uso das TIC para a qualidade da formação de 

professores. Essa suposição foi pautada em reflexões sobre problemàtica que 

envolve esta  Tese, em relação ao programa PROINFO-MEC, em que a 

implementação de metodologias de para o uso das TIC, na formação de 

professores, não conseguiram êxito (Flores & Martins, 2015), motivada pelo fato de 

que a gestão estava excluída desse processo. 

Porém, na segunda etapa desta pesquisa, ao focalizar o fator “qualidade da 

formação”, no que se refere a construção do conhecimento, por meio da 

aprendizagem colaborativa e por entender que essa concepção de aprendizagem 

envolve um elevado índice de interação tutor-aluno (Valente, 2003,2009), e ainda, 

direcionada pelo arquétipo “O baixo índice de interatividade entre suas equipes”, 

conclui, com base nos depoimentos dos professores, que esta qualidade não foi 

efetivada. Dessa forma,  não basta só uma estrutura de gestão para implentar 

inovações à qualidade da formação, como no caso do NECAD-UAB-UEPA, que 
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mesmo composta por várias categorias de coordenação, não conseguiu dar 

sustentação à continuidade das práticas inicialmente desenvolvidas pelos 

professores. Portanto, ficou evidenciado, que há necessidade da integração de dois 

fatores: a importância da inclusão da gestão nos processos de formação de 

professores, porém acompanhada de uma concepção paradigmática capaz de entrar 

em sinergia com os pressupostos que embasam epistemologicamente o processo 

ensino-aprendizagem, capaz de propiciar uma formação às novas demandas 

sociais.  

Diante dessas constatações, a conclusão síntese desta Tese, que tem como 

foco principal o papel da gestão na qualidade da formação de professores, vem 

situar que a gestão da EaD-UAB-UEPA, precisa pautar-se em paradigmas que 

avancem além da linearidade dos concepcões mecanicistas, em busca  das 

dimensões aprendente e sistêmica, a integrar suas equipes como uma comunidade 

de aprendizes organizacionais, no sentido de encontrar estratégias que 

proporcionem a interatividade e o compartilhamento de suas ações, e que avancem 

ainda para a dimensão política, ao buscar na reflexividade a conquista da verdadeira 

cidadania, a anexar à inovação os compromissos éticos, e dessa forma, contribuir 

para um novo paradigma de gestão em EaD capaz de promover uma formação 

adequada às exigências da sociedade atual, com vistas no futuro.  

Enfim, ninguém tem as respostas certas aos complexos problemas do mundo 

contemporâneo, o que envolve os desafios sobre as questões educacionais, “mas 

sabemos que enfrentamos uma tarefa vital, ainda que pareça impossível: 

recriar escolas para servir estudantes que crescerão em um mundo pós-

industrial”. (Senge et al, 2005, p. 18, grifos meus).  

Quanto as recomendações e/ou futuras linhas de investigação, indicadas com 

bases nesta pesquisa, são sugeridos indicativos que possam contribuir perante os 

desafios encontrados nos processos de gestão em EaD:  

 Investigar a respeito de estruturas para uma gestão em EaD, capaz de 

suportar práticas inovadoras, com base em alta interatividade tutor-aluno 

envolvendo fatores (tais como: concepções teóricas, categorias funcionais e 

tecnologias) que possam contribur para a formação de profissionais voltados 

aos desafios da sociedade contemporânea.  
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 A influência da Gestão frente aos índices de evasão de alunos no Ensino 

Superior em EaD. 

 A importância de práticas em EaD com o uso das TIC, como as web-aulas e 

vídeo-conferências, com bases em uma perspectiva interdisciplinar e 

contextualizada.  

 Divulgar as experiências consideradas como exitosas referentes aos 

trabalhos realizados por equipe de gestores e docentes em EaD. 

 Aprofundar estudos sobre a Quinta Disciplina em um sistema de gestão em 

EaD com o uso das TIC. 

Quanto às principais limitações encontradas no decorrer desta pesquisa, 

destacam-se: as dificuldades de comunicação em tempo real com os partcipantes 

dos polos; A necessidade de buscar o todo do sistema de gestão, decorrente da 

diversidade de funções dos sujeitos, inclusive os que ficam situados nos Polos do 

interior; O extenso rol de dados para sistematizar e analisar; a escassez de 

publicações atuais confiáveis na área de EaD; e às minhas próprias limitações no 

início da pesquisa, em relação a profundidade de conhecimentos teóricos na área da 

gestão, uma vez que minha experiência como gestora voltava-se a um caráter mais 

prático, no qual procurava adotar um papel com bases em novos paradigmas 

educacionais – um estudo desenvolvido a partir do mestrado na área de formação 

de professores com o uso das TIC, conhecimento que me deu muito respaldo para 

direcionar minhas ações em gestão para além de paradigmas de administração da 

Era Industrial, e portanto, tive que me voltar por um longo período em busca de 

concepções epistemológicas na área da gestão, em especial, aquelas que 

mostrassem congruências com os paradigmas emergentes em educação, voltadas 

às atuais demandas sociais.  
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APÊNDICE A - MODELO DE CARTA COM O ENVIO DOS 

QUESTIONÁRIOS 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISAE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIASSOCIAIS E EDUCAÇÃO 

 
 

Belém, 18 de maio de 2011 

Caro(a) Gestor(a) 

Estamos realizando a pesquisa intitulada GESTÃO E EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA UM ENSINO SUPERIOR DE 

QUALIDADE NO ESTADO DO PARÁ, com objetivo de analisar os desafios mais 

frequentes nos processos de gestão dos Cursos de Licenciatura da Universidade do 

Estado do Pará-UEPA, na modalidade a distância, vinculados à Universidade Aberta 

do Brasil-UAB. Esta pesquisa faz parte da minha Tese de Doutoramento, vinculada 

ao Programa de Doutoramento em Gestão, da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto D’ouro-UTAD/Portugal. 

Solicitamos vossa participação por meio da concessão de uma entrevista, 

cujo instrumento é um Questionário que deverá ser preenchido por você e devolvido, 

com seu retorno previamente agendado. As questõesestão colocadas a seguir.  

Informo que seus nomes verdadeiros serão preservados e no texto da Tese 

será utilizado código identificador. 

Antecipadamente agradecemos a sua participação. 

 

Atenciosamente, 

Luzenilda Moita 

Email: luzem101@hotmail.com 

Cel: (91) 8135.6330 

Orientadora: 

Profa. Dr. Maria das Graças da Silva – UEPA/Br 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISAE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIASSOCIAIS E EDUCAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisa: GESTÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
PARA UM ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE NO ESTADO DO PARÁ. 
Pesquisador Responsável: LUZENILDA MOITA SATO – Doutoranda da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto D’Ouro – UTAD/PORTUGAL. 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ – UEPA 
Grupo de Pesquisa: Currículo e Tecnologia – CCSE/UEPA 
Telefone para contato: (91) 8135-6330 
 
 O Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa GESTÃO EM EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA UM ENSINO SUPERIOR DE 
QUALIDADE NO ESTADO DO PARÁ, a ser realizada via questionário, sob a 
responsabilidade da pesquisadora LUZENILDA MOITA SATO, RG: 2684671-PA. 
 Esta pesquisa tem como objetivos: analisar os desafios mais frequentes nos 

processos de gestão dos Cursos de Licenciatura da Universidade do Estado do Pará - 

UEPA, na modalidade a distância, vinculados à Universidade Aberta do Brasil - UAB. 

 Solicito neste documento, autorização para divulgar a pesquisa dentro de padrões 

éticos, em congressos e encontros científicos, presencial ou a distância, de caráter nacional 

e internacional e incluir a pesquisa, quando necessário, em sites da Internet afins à linha da 

pesquisa. 

 Ressalto a garantia da confidencialidade das informações geradas, bem como da 

privacidade do seu nome na pesquisa. 

 Caso você queira obter maiores informações sobre a pesquisa, recomendo dirigir-se 

a autora da pesquisa. 

  
 
Eu, Prof(a) _____________________________, RG: ___________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, da pesquisa acima 

descrita. 

Belém, 30 de Junho de 2011 
 

 

  ____________________________          ____________________________ 
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APÊNDICE C - TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS SOBRE 

INFORMAÇÕES OBTIDAS POR ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISAE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIASSOCIAIS E EDUCAÇÃO 

TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS SOBRE INFORMAÇÕES 

OBTIDAS POR ENTREVISTA 

CEDENTE: Prof(a) _______________________________________________ 
Nacionalidade:______________________________RG:__________________ 
Telefone: __________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________ 
 

CESSIONÁRIO: Universidade do Estado do Pará (UEPA), autarquia de regime especial, 

com sede em Belém, por meio do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE),pelo 

Departamento de Matemática, Estatística e Informática (DMEI) e doGrupo de Pesquisa: 

Currículo e Tecnologia, estabelecida à Trav. Djalma Dutra s/nº CEP 66.113-970 - Bairro do 

Telégrafo – Belém/PA. 

OBJETO: Obtenção de informações sobre Gestão e Docência em Educação a Distância da 

UEPA, cujo teor e objetivos estão expressos na folha de apresentação, obtidas 

exclusivamente por meio de entrevista, incluindo Questionário, que é parte integrante deste 

documento, para a pesquisa intitulada GESTÃOE  EDUCAÇÃO A  DISTÂNCIA: DESAFIOS  

E POSSIBILIDADES PARA UM ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE NO ESTADO DO 

PARÁ, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto D’Ouro – UTAD/Portugal. 

DA CESSÃO: Cedo ao Grupo de Pesquisa: Currículo e Tecnologia – UEPA, sem quaisquer 

restrições quando aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, a plena propriedade e os 

direitos autorais do depoimento, incluindo os de caráter histórico e documental, que prestei a 

pesquisadora LUZENILDA MOITA SATO – RG 2684671-PA. 

O Grupo de Pesquisa: Currículo e Tecnologia da Universidade do Estado do Pará, fica 

consequentemente autorizado a utilizar, divulgar e publicar, para fins acadêmicos e culturais 

no Brasil e no Exterior, o mencionado depoimento, no todo ou em parte, editado ou não, 

bem como permitir a terceiros, o acesso ao mesmo para fins idênticos, segundo suas 

normas, com a única ressalva de garantir o anonimato e a integridade do cedente, sendo 

respeitadas as indicações de fonte e autor. 

Belém, 30 de Junho de 2011 

 ______________________________              __________________________ 

Assinatura do Cedente                                    Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE D - MODELO DE QUESTIONÁRIO COORDENAÇÃO DO 

NECAD (COORDENADOR GERAL E ADJUNTO) 

 
ENTREVISTA: COORDENAÇÃO DO NECAD 
NOME: 
EMAIL:  
TELEFONE:           
 
1.  Informe os Cursos(ano de início), na modalidade a distância, que a UEPA desenvolve em 

convênio com a Universidade Aberta do Brasil-UAB, do Ministério da Educação-MEC.  
 
2.  Que fatores e/ou políticas educacionais, possibilitaram a UEPA, desenvolver junto a UAB, estes 

Cursos de Licenciatura?  
 
3. Que exigências, por parte da UAB, para a implantação destes Cursos, você avalia como as mais 

desafiantes? 
 
4. Na Proposta da UAB, há limites percebidos em relação às políticas de formação de professores? 

Justifique sua resposta  
 

5. As exigências legais e diretrizes, destinadas a determinação das ações em EAD para as 
Universidades Públicas vinculadas a UAB, contemplam os interesses da UEPA para implementar 
uma EAD de qualidade? Justifique sua resposta  

 
6. Como se dá o processo seletivo e de formação dos professores e tutores para atuarem na EAD-

UEPA? 
 
7. Tem ocorrido evasão nos Cursos? Caso, positivo, há variações consideráveis de índices em 

relação ao momento atual? Você atribui estes índices a que prováveis fatores? 
 
8.  Como é feito o acompanhamento/avaliação dos Cursos pelo NECAD? E pela UAB? 

9. Que desafios a Gestão do NECAD enfrenta para a operacionalização destes Cursos, em relação 
a: 
a.  Recursos tecnológicos 
b.  Suporte técnico aos recursos tecnológicos 
c.  Elaboração de material instrucional (impressos e digitais) 
d.  Infraestrutura local(Belém) e  Polos 
e.  Apoio Institucional(UEPA) e Polos(Prefeituras) 
f.  Financiamento do Projeto 
g. Na integração entre os atores que compõe o NECAD em Belém e nos Polos. 
h. Outros. 
 

10. Caso existam desafios, que estratégias tem sido utilizadas com vistas a sua superação? 
 
11. Perfil do Gestor do NECAD: 

a. Graduação: 
b. Pós-Graduação: 
c. Função que exerce no ensino presencial e/ou outra(s):  
d. Tempo de trabalho na UEPA: 
e. Tempo na coordenação do NECAD: 
f. Outra(s) experiência(s) em gestão: 
g. Formação em EAD: 
h. Experiência em EAD: 
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12. Como se dá os vínculos acadêmico-administrativos entre o NECAD, Direção do Centro, Pró-

Reitoria de Ensino, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pró-Reitoria de Extensão? Há relação com os 
Cursos presenciais? 

 
13.  A EAD-UEPA tem participado de atividades de Pesquisa? 
 
14. Que fatores você considera como fundamentais para promover uma EaD de qualidade como 

sistema de ensino e capaz de propiciar uma formação condizente aos alunos, no sentido de 
contribuir para atender às atuais demandas sociais?  

 
15. Você percebe, dentro da UEPA, alguma restrição quanto à EaD como um sistema de ensino 

capaz de uma formação condizente em relação ao ensino presencial? E dentro das equipes que 
você coordena, como você percebe essa forma de ver a EaD? 

 
16.  As equipes (suporte tecnológico, equipe multidisciplinar, elaboração de material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

instrucional), coordenadas pelo NECAD, apresentam uma prática condizente para o bom 
desenvolvimento dos Cursos? A que fatores você atribui este êxito?  

 
17. Que estratégias, em relação às equipes coordenadas pelo NECAD, você considera como 

fundamentais e importantes, para que o desenvolvimento das atividades programadas sejam, 
cada vez mais, executadas a contento e atinjam as suas metas? Exemplifique. 
 

18. A equipe administrativo-pedagógica do NECAD tem possibilidades de interferir/alterar os planos e 
metodologias estabelecidos, em conjunto com coordenadores dos Cursos, para implementar  
novas ações nos processos de gestão dos Cursos e de ensino-aprendizagem? Já houve essa 
necessidade? 

 
19. Há momentos especiais/pré-determinados de interação entre as equipes componentes da EAD-

UEPA (coordenadores dos Cursos, professores, tutores, equipe multidisciplinar,...) e a 
Coordenação NECAD, que envolvam: 
a. O compartilhamento de experiências, discussões sobre os desafios encontrados e o 

redirecionamento de ações sobre o processo administrativo-pedagógico dos Cursos da 
UAB/UEPA? 

b. Em caso positivo, que assuntos são mais debatidos?  
c. Que avaliação você faz em relação à sistematização formal dos redirecionamentos e de sua 

aplicação em ações posteriores? 

20. Que princípios gerais/pressupostos orientam suas ações de gestão em relação a coordenação 
do NECAD? 

 

21. Que fatores você considera como relevantes, para uma ação em Gestão Educacional, que 
venham refletir diretamente na formação de futuros profissionais da educação, capazes de 
atender às demandas da sociedade atual? Neste sentido, em relação à gestão NECAD-UEPA, 
há desafios a superar? Quais os mais relevantes? 

 
22. Você vislumbra implementar alguma mudança no trabalho desenvolvido na  coordenação do 

NECAD? Em caso positivo, que mudanças você pretende e com que perspectivas? 
 

                    MUITO AGRADECIDA PELA SUA COLABORAÇÃO! 
 

 



 
APÊNDICES 

 

 387 

APÊNDICE E - MODELO DE QUESTIONÁRIO COORDENADOR DE 

CURSO DE LICENCIATURA UEPA-UAB/MEC 

 
ENTREVISTA: COORD. DO CURSO DE LICENCIATURAUEPA-UAB/MEC 
NOME: 
EMAIL:  
TELEFONE: 
 

1. Qual o Curso de Licenciatura, na modalidade a distância, que você coordena na UEPA, vinculado à 
Universidade Aberta do Brasil-UAB, do Ministério da Educação- MEC? A que Polosse  destina? 

 
2. Como se dá o processo de formação em EAD dos professores e tutores para atuarem nas Disciplinas 

deste Curso?  
 
3. Tem havido evasão neste Curso? Em caso positivo, há variações consideráveis de índices em relação 

ao momento atual? Você atribui estes índices a que prováveis fatores? 
 
4.  Como é feito o acompanhamento/avaliação do Curso por esta Coordenação e pelo NECAD?  

5.  Que desafios, como Coordenador, você enfrenta para a operacionalização deste Curso, em relação a: 
a.  Recursos tecnológicos 
b.  Suporte técnico aos recursos tecnológicos 
c.  Elaboração de materiais instrucionais (impressos e digitais) 
d.  Infraestrutura local(Belém) e  Polos 
e.  Apoio Institucional(UEPA) e Polos (Prefeituras) 
f.  Financiamento do Projeto 
g. Na integração entre os atores do Curso que compõe a equipe em Belém e nos Polos. 
h. Outros 

 
6. Caso existam desafios, que estratégias tem sido utilizadas, com vistas a sua superação? 

 
7. Perfil do Coordenador: 

1) Graduação: 
2) Pós-Graduação: 
3) Função que exerce no ensino presencial UEPA e/ou outra: 
4) Tempo de trabalho na UEPA: 
5) Tempo na coordenação do Curso UAB-UEPA: 
6) Outra(s) experiências em gestão: 
7)  Formação em EAD: 
8)  Experiência em EAD: 

 
8. A EAD-UEPA tem vínculos acadêmicos com as Pró-Reitorias como os de um Curso presencial? 

 
9. No Curso que você coordena, a pesquisa ocorre em algum momento? 

 

10. Que fatores você considera como fundamentais para promover uma EAD de qualidade como sistema 
de ensino e capaz de propiciar uma formação condizente aos alunos, no sentido de contribuir para 
atender às atuais demandas sociais? 
 

11. Você percebe, dentro da UEPA, alguma restrição quanto a EAD, como um sistema de ensino capaz 
de uma formação de qualidade em relação ao ensino presencial? E dentro das equipes que você 
coordena, você percebe essa forma de ver a EAD? 
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12. As equipes do trabalho pedagógico e suporte tecnológico que você coordena, apresentam uma 
prática condizente para o bom desenvolvimento do Curso? A que fatores você atribui este êxito?  

13. A equipe administrativo-pedagógica do NECAD, tem possibilidades de interferir/alterar os planos e 
metodologias estabelecidos, em conjunto com coordenadores dos Cursos, para implementar novas 
ações, nos processos de gestão dos Cursos e de ensino-aprendizagem? 
Já houve essa necessidade? Explique 
 

14. Há flexibilidade/abertura, para possíveis necessidades de ajustes/mudanças que surgem durante a 
execução do Projeto Político Pedagógico – PPP do Curso que você coordena? Já houve essa 
necessidade?  
Que estratégias são adotadas para as interferências no PPP? 
 

15. Que estratégias, em relação às equipes sob sua coordenação, você considera como fundamentais e 
importantes, para que o desenvolvimento das atividades programadas atinjam suas metas? 
Exemplifique. 

16. Há momentos especiais/pré-determinados de interação entre os profissionais vinculados ao Curso 
que você coordena (professores, tutores, coord. de tutoria, coord. pedagógica,...) que envolvam: 
d.  O compartilhamento de experiências,discussões sobre os desafios encontrados e o 

redirecionamento de ações sobre o processo administrativo-pedagógico do Curso?  
e. Em caso positivo, que assuntos são mais debatidos?  
f. Que avaliação você faz em relação a sistematização formal dos redirecionamentos e de sua 

aplicação em ações posteriores? 
 

17. Há momentos especiais/pré-determinados de interação entre as equipes componentes da EAD-
UEPA (Coordenação NECAD, Coordenação dos Cursos, professores, tutores, equipe 
multidisciplinar,...), que envolvam:  
a. O compartilhamento de experiências, discussões sobre os desafios encontrados e o 

redirecionamento de ações sobre o processo administrativo-pedagógico dos Cursos da 
UAB/UEPA? 

b. Em caso positivo, que assuntos são mais debatidos?  
c. Que avaliação você faz em relação àsistematização dos redirecionamentos e de sua aplicação  

em ações posteriores? 
 

18. Responda: 
a. Que princípios gerais/pressupostos orientam suas ações de gestão em relação a coordenação 

do Curso?  
b. Que fatores você considera como relevantes, para uma açãoem Gestão Educacional, que 

venham refletir diretamente na formação de futuros profissionais da educação, capazes de 
atender às demandas da sociedade atual?  

c. Nesse sentido (referindo-se ao item b), em relação ao curso que você coordena, e de maneira 
geral, em relação à gestão EAD-UEPA, há desafios a superar? Quais os mais relevantes? 
 

19. Você vislumbra implementar alguma mudança no trabalho que desenvolve na  coordenação do 
Curso? Em caso positivo, que mudanças vocêpretende e com que perspectivas? 

 

MUITO AGRADECIDA PELA SUA COLABORAÇÃO!! 
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APÊNDICE F - MODELO DE QUESTIONÁRIO COORDENADOR DE POLO 

UEPA-UAB/MEC 

 

ENTREVISTA: COORD. DOPOLO  UEPA-UAB/MEC 
NOME:  
EMAIL:  
TELEFONE:  
 
 

1. Qual o Polo e quais os Cursos de Licenciatura da UEPA, na modalidade a distância, que você 
coordena, vinculado à Universidade Aberta do Brasil-UAB, do Ministério da Educação- MEC?  

 
2. Como se dá o processo de formação em EAD dos professores-tutores para atuarem nas Disciplinas 

deste(s) Curso(s)?  
 

3. Tem havido evasão nestes Cursos? Em caso positivo, há variações consideráveis de índices em 
relação ao momento atual? Você atribui estes índices a que prováveis fatores? 

 
4.  Como é feito o acompanhamento/avaliação dos Cursos por esta Coordenação-Polo, pela 

Coordenação dos Cursos em Belém e pelo NECAD?  

5.  Que desafios, como Coordenador destePolo, você enfrenta para a operacionalização destes Cursos, 
em relação a: 
a.  Recursos tecnológicos:  
b.  Suporte técnico aos recursos tecnológicos:  
c. Elaboração de materiais instrucionais (impressos e digitais).  
d. Infraestrutura local(Belém) e  Polo. 
e.  Apoio Institucional(UEPA) e Polo (Prefeitura).  
f.  Financiamento do Projeto  
g. Na integração entre os atores do Curso que compõe as equipes em Belém e no Polo.  
h. Outros 

 
6. Caso existam desafios, que estratégias tem sido utilizadas, com vistas a sua superação? 

 
7. Perfil do Coordenador do Polo: 

 Graduação:  

 Pós-Graduação: 

 Função que exerce no ensino presencial (UEPA e/ou outra):  

 Tempo de trabalho na UEPA:  

 Tempo na coordenação do(s) Curso(s) Polo UAB-UEPA:  

 Outra(s) experiências em gestão: 

  Formação em EAD:  

   Experiência em EAD:  
 

8. Nos Cursos que você coordena, a pesquisa ocorre em algum momento?  

9. Que fatores você considera como fundamentais para promover uma EAD de qualidade como sistema 
de ensino e capaz de propiciar uma formação condizente aos alunos, no sentido de contribuir para 
atender às atuais demandas sociais? 

10. Você percebe, dentro do Polo UEPA, alguma restrição quanto a EAD, como um sistema de ensino 
capaz de uma formação de qualidade em relação ao ensino presencial? E dentro das equipes do 
Polo que você coordena, você percebe essa forma de ver a EAD?  
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11. As equipes do trabalho pedagógico e suporte tecnológico que você coordena, apresentam uma 
prática condizente para o bom desenvolvimento do Curso? A que fatores você atribui este êxito?  
 

12. A equipe administrativo-pedagógica do NECAD, tem possibilidades de interferir/alterar os planos e 
metodologias estabelecidos, em conjunto com coordenadores dos Cursos, Coordenadores dos Polos, 
para implementar novas ações, nos processos de gestão dos Cursos e de ensino-aprendizagem? 
Já houve essa necessidade? Explique 
 

13. Que estratégias, em relação às equipes sob sua coordenação, você considera como fundamentais e 
importantes, para que o desenvolvimento das atividades programadas atinjam suas metas? 
Exemplifique.  

14. Há momentos especiais de interação, entre as equipes EAD-UEPA/Belém edo Polo que você 
coordena (tutores presenciais e a distância, Coordenação Pedagógica, Coordenação dos Cursos, 
Coordenação do  Polo ...),  que envolvam: 
a.  O compartilhamento de experiências, discussões sobre os desafios encontrados e o 

redirecionamento de ações sobre o processo administrativo-pedagógico do Curso?  
b. Em caso positivo, que assuntos são mais debatidos?  
c. Que avaliação você faz em relação a sistematização formal dos redirecionamentos e de sua 

aplicação em ações posteriores?  
 

15. Há momentos especiais de interação entre as equipes componentes da EAD-UEPA (Coordenação 
NECAD, Coordenação dos Cursos, Coordenação Pedagógica Coordenação dos Polos, professores, 
tutores presenciais e a distância,...), que envolvam:  

a. O compartilhamento de experiências, discussões sobre os desafios encontrados e o 
redirecionamento de ações sobre o processo administrativo-pedagógico dos Cursos da 
UAB/UEPA?  

b. Em caso positivo, que assuntos são mais debatidos?  

c. Que avaliação você faz em relação à sistematização dos redirecionamentos e de sua aplicação  
em ações posteriores? 

16. Que princípios gerais/pressupostos orientam suas ações de gestão em relação ao Polo que você 
coordena?  
 

17. Que fatores você considera como relevantes, para uma açãoem Gestão Educacional, que venham 
refletir diretamente na formação de futuros profissionais da educação, capazes de atender às 
demandas da sociedade atual?  

 
18. No sentido de atingir essa formação  aos alunos,   em relação ao Polo que você coordena, e de 

maneira geral, em relação à gestão EAD-UEPA, há desafios a superar?  
Quais os mais relevantes?  
 

19. Você vislumbra implementar alguma mudança no trabalho que desenvolve na  coordenação do Polo? 
Em caso positivo, que mudanças você pretende e com que perspectivas?  

 

MUITO AGRADECIDA PELA SUA COLABORAÇÃO!! 
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APÊNDICE G - MODELO DE QUESTIONÁRIO COORDENADOR DE 

TUTORIA UEPA-UAB/MEC 

 

ENTREVISTA: COORD. DE TUTORIA - CURSO DE LICENCIATURAUEPA-UAB/MEC 
NOME: 
EMAIL:  
TELEFONE:  
 
 

1. Perfil do Coordenador de Tutoria: 
a) Graduação: 
b) Pós-Graduação: 
c) Função que exerce no ensino presencial UEPA e/ou outra: 
d) Tempo de trabalho na UEPA: 
e) Tempo na Coordenação de Tutoria do Curso UAB-UEPA: 
f) Outra(s) experiências em coordenação/gestão: 
g) Formação em EAD: 
h) Experiência em EAD: 

 
2. Qual o Curso de Licenciatura da UEPA, na modalidade a distância, em que você atua como 

Coordenador(a) de Tutoria, vinculado à Universidade Aberta do Brasil-UAB, do Ministério da 
Educação- MEC? A que Polos se destina? 

 
3. Que atividades você desenvolve como Coordenador de Tutoria? 

 
a) Em relação às Disciplinas ministradas nos Curso, responda: 
b) Como são realizados os processos de organização das Disciplinas? 

 
4. Como são decididas as formas/metodologias aplicadas no processo ensino-aprendizagem? 

 
5. A Coordenação de Tutoria participa do acompanhamento/avaliação do Curso, juntamente 

com a Coordenação do mesmo e o NECAD e/ou outros? 

 Em caso positivo, como se dá este processo? 

6. Que desafios, como Coordenador de Tutoria, você enfrenta para a operacionalização do 
Curso, em relação a: 
a) Recursos tecnológicos 
b) Suporte técnico aos recursos tecnológicos 
c) Elaboração de materiais instrucionais (impressos e digitais)) 
d) Infraestrutura local(Belém) e  Polos 
e) Apoio Institucional(UEPA) e Polos 
f) Financiamento do Projeto 
g) Na integração entre os atores do Curso que compõe a equipe em Belém e nos Polos. 
h) Outros 

 
7. Caso existam desafios, que estratégias relevantes você considera terem sido utilizadas, com 

vistas a sua superação? 
 

8. No Curso em que você atua, a pesquisa ocorre em algum momento? 

9. Há atividades elaboradas para serem desenvolvidas a distância, em cooperação por equipe 
de alunos? Exemplifique. 
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10. Os trabalhos a serem realizados pelo aluno são determinados pelo material instrucional 
(impresso ou digital), previamente organizados/elaborados sob a responsabilidade daEAD-
UEPA? Há outros materiais? Como são utilizados? 

 
11. Há possibilidades de registros no Portal NECAD (Relatos, Diário de Bordo, Memorial 

Reflexivo,...) para o acompanhamento das atividades e desempenho dos alunos? 
 

12. Que fatores você considera como fundamentais para promover uma EAD de qualidade como 
sistema de ensino e capaz de propiciar uma formação condizente aos alunos, no sentido de 
contribuir para atender às atuais demandas sociais? 

 

13. Você percebe, dentro da UEPA, alguma restrição quanto a EAD, como um sistema de ensino 
capaz de uma formação de qualidade em relação ao ensino presencial? E dentro das equipes 
que você coordena, você percebe essa forma de ver a EAD? 

 
14. Há flexibilidade/abertura, para possíveis necessidades de ajustes/mudanças que surgem 

durante a execução do Projeto Político Pedagógico – PPP do Curso em que você atua? Já 
houve essa necessidade? 
Que estratégias são adotadas para as interferências no PPP? 

 
15. Há momentos especiais/pré-determinados para o compartilhamento de 

experiências/interação entre professores, tutores, coordenador do Curso e de Tutoria, para 
implementar novas ações nos processos de gestão dos Curso e de ensino-aprendizagem? 
Já houve essa necessidade? Explique 

 
Em caso positivo, que avaliação você faz desses momentos? 

 
16. Há momentos especiais/pré-determinados de interação entre as equipes componentes da 

EAD-UEPA (Coordenação NECAD, coordenadores dos Cursos, coordenadores de Tutoria, 
Professores, Tutores, Equipe Multidisciplinar,...), que envolvam: 

 
a) O compartilhamento de experiências, discussões sobre os desafios encontrados e o 

redirecionamento de ações sobre o processo administrativo-pedagógico dos Cursos da 
UAB/UEPA? Em caso positivo: 

 
b) Que assuntos são mais debatidos? 
 
c) Que avaliação você faz em relação à sistematização dos redirecionamentos e de sua 

aplicação  em ações posteriores? 
 

17. Que princípios gerais/pressupostos orientam suas ações de gestão em relação a 
coordenação  de Tutoria? 

 
18. Que fatores você considera como relevantes, como Coordenador de Tutoria, para uma ação 

em gestão, que venham refletir diretamente na formação de futuros profissionais da 
educação, capazes de atender às demandas da sociedade atual? 

 
19. Nesse sentido (referindo-se a questão anterior), em relação ao Curso que você atua, e de 

maneira geral, em relação à gestão EAD-UEPA, há desafios a superar? Quais os mais 
relevantes? 

 
20. Você vislumbra implementar alguma mudança no trabalho que desenvolve em relação à  

coordenação de  Tutoria? Em caso positivo, que mudanças você pretende e com que 
perspectivas? 

MUITO AGRADECIDA PELA SUA COLABORAÇÃO!! 
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APÊNDICE H - MODELO DE QUESTIONÁRIO EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR - COORDENADOR DE DESIGNER 

INSTRUCIONAL/UEPA-UAB/MEC 

 

 
ENTREVISTA: DESIGNER INSTRUCIONAL/EAD-UEPA 
EMAIL:  
TELEFONE: 
 
1. Identificação/Perfil: 

a. Nome:  

b. Graduação:  

c. Pós-Graduação:  

d. Curso(s)vinculados a UAB-UEPA em que você trabalha:  

e. Função que exerce na Educação a Distância-UEPA e/ou outras:  

f. Função que exerce na educação presencial-UEPA e/ou outras:  

g. Formação em EAD:  

h. Experiência em EAD:  

 

2. Em que consiste o seu trabalho em relação a  produção de material instrucional da   EAD-UEPA?  
 
3. Como se dá o processo de elaboração e de avaliação do material instrucional? 
 
4. Em relação ao material instrucional, você percebe uma preocupação docente para a elaboração 
de um material que auxilie o a aluno na busca da construção do conhecimento (reflexão, 
criatividade,...) ou apenas visa respostas objetivas sobre os conteúdos, conforme as solicitações do 
material a ser enviado? Exemplifique.  
 
5. Há materiais elaborados para atividades a serem desenvolvidas a distância, em cooperação por 
equipe de alunos? Exemplifique. 

 
6. Em relação ao o processo deelaboração do material instrucional, há desafios a superar? Caso 
existam desafios, que estratégias tem sido utilizadas para a sua superação?  
 
7. Que fatores você considera como fundamentais para um material instrucional de qualidade e para 
que possa contribuir na formação de profissionais da educação, capazes de atender às demandas da 
sociedade atual? 

 
8. Você percebe, dentro da UEPA, alguma restrição quanto a EAD, como um sistema de ensino 
capaz de uma formação de qualidade em relação ao ensino presencial? E dentro das equipes com 
que você trabalha, você percebe essa forma de ver a EAD?  
 
9. Há momentos especiais/pré-determinados para o compartilhamento de experiências/interação 
entre professores, tutores e coordenador do Curso sobre a elaboração dos materiais instrucionais? 
Em caso positivo, que avaliação você faz desses momentos?   

 
10. Você vislumbra a implementação de alguma mudança em relação ao processo de elaboração de 
materiais instrucionais para o Curso em que você trabalha? Caso você tivesse que implementá-las,  
que mudanças você faria e com que  perspectivas?  
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APÊNDICE I - MODELO DE QUESTIONÁRIO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

UEPA-UAB/MEC 

 
 
ENTREVISTA: ASS. PEDAGÓGICA – NECAD- UEPA/UAB-MEC 
NOME: 
EMAIL:  
TELEFONE: 
 

1. Perfil/Dados: 
a) Graduação: 
b) Pós-Graduação: 
c) Função que exerce no ensino presencial UEPA e/ou outra: 
d) Tempo de trabalho na UEPA: 
e) Tempo na equipe NECAD-UEPA: 
f) Outra(s) experiências em acessoria/coordenação/gestão: 
g)  Formação em EAD: 
h)  Experiência em EAD: 
i) Cursos da UEPA-UAB em que você atua e a que Polos se destinam: 

 
2. Na proposta da Universidade Aberta doBrasil- UAB-MEC, há limites percebidos em  relação 

às políticas de formação  de professores? Justifique sua resposta. 
 

3. Responda: 
a) Qual a equipe do NECAD-UEPA, em que você atua, vinculada UAB-MEC? 
b)  Em que consiste o desempenho de sua função nessa equipe? 
c)  Que outros profissionais fazem parte dessa equipe? Em que consiste suas funções? 

 
4. Em relação as suas atividades, responda:  

a) Como são realizados os processos de organização das Disciplinas? 
b) Como são decididas as formas/metodologias aplicadas no processo ensino-

aprendizagem? 
 

5.  Você participa do acompanhamento/avaliação dos Cursos, juntamente com as 
Coordenações dos mesmos e do NECAD e/ou outros? 

Em caso positivo, como se dá este processo? 

 
6. Em relação às Disciplinas ministradas nos Cursos, responda:  

a) Como são realizados os processos de organização das Disciplinas? 
b) Como são decididas as formas/metodologias aplicadas no processo ensino-

aprendizagem? 
 

7.  Você participa do acompanhamento/avaliação dos Cursos, juntamente com a Coordenação 
do mesmo e o NECAD e/ou outros? 

Em caso positivo, como se dá este processo? 
 

8.  Que desafios,você considera como relevantes para a operacionalização dos Cursos UEPA-
UAB, em relação a: 

 a.  Recursos tecnológicos 
 b.  Suporte técnico aos recursos tecnológicos 
 c.  Elaboração de materiais instrucionais (impressos e digitais) 

d.  Infraestrutura local(Belém) e  Polos 
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e.  Apoio Institucional(UEPA) e Polos (Prefeituras) 
f.  Financiamento do Projeto 
g. Na integração entre os atores do Curso que compõe a equipe em Belém e nos Polos. 
h. Outros 
 

9. Caso existam desafios, que estratégias relevantes você considera terem sido utilizadas, com 
vistas a sua superação? 

 
10. No Cursos da UEPA-UAB, a pesquisa ocorre em algum momento?  

11. Há atividades elaboradas para serem desenvolvidas a distância, em cooperação por equipe 
de alunos? Exemplifique. 

 
12. Os trabalhos a serem realizados pelo aluno são determinados pelo material instrucional 

(impresso ou digital), previamente organizados/elaborados sob a responsabilidade daEAD-
UEPA? Há outros materiais? Como são utilizados? 

 
13. Há possibilidades de registros no Portal NECAD (Relatos, Diário de Bordo, Memorial 

Reflexivo,...) para o acompanhamento das atividades e desempenho dos alunos?  
 

14. Que fatores você considera como fundamentais para promover uma EAD de qualidade como 
sistema de ensino e capaz de propiciar uma formação condizente aos alunos, no sentido de 
contribuir para atender às atuais demandas sociais? 

 

15. Você percebe, dentro da UEPA, alguma restrição quanto a EAD, como um sistema de ensino 
capaz de uma formação de qualidade em relação ao ensino presencial? E dentro das equipes 
que você atua, você percebe essa forma de ver a EAD? 

 
16. Há flexibilidade/abertura, para possíveis necessidades de ajustes/mudanças que surgem 

durante a execução do Projeto Político Pedagógico – PPP dos Cursos em que você atua? Já 
houve essa necessidade?  
Que estratégias são adotadas para as interferências no PPP? 

 
17. Há momentos especiais/pré-determinados de interação entre as equipes componentes da 

EAD-UEPA (Coordenação NECAD, coordenadores dos Cursos, coordenadores de Tutoria, 
Professores, Tutores, Equipe Multidisciplinar,...), que envolvam:  
a) O compartilhamento de experiências, discussões sobre os desafios encontrados e o 

redirecionamento de ações sobre o processo administrativo-pedagógico dos Cursos da 
UAB/UEPA? Em caso positivo: 

b) Que assuntos são mais debatidos?   
c) Que avaliação você faz em relação àsistematização dos redirecionamentos e de sua 

aplicação  em ações posteriores? 
 

18. Que princípios gerais/pressupostos orientam suas ações em relação a função que você 
exerce?  
 

19. Em relação à EaD-UEPA, em termos de qualidade dos processos de  ensino-aprendizagem e 
de gestão, há desafios a superar? Quais os mais relevantes? 

20. Você vislumbra implementar alguma mudança no trabalho que desenvolve na EaD-UEPA? 
Em caso positivo, que mudanças você pretende e com que perspectivas? 

 

MUITO AGRADECIDA PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE J – MODELO DE QUESTIONÁRIO PROFESSORES UEPA-

UAB/MEC 

 

ENTREVISTA: PROFESSOR / TUTOR 
NOME: 
EMAIL:  
TELEFONE:   
 

11. Identificação/Perfil: 

g. Graduação: 

h. Pós-Graduação: 

i. Curso(s)  vinculados a UAB-UEPA em que você trabalha: 

j. Polo(s): 

k. Disciplina(s) que você ministra: 

l. Série(s): 

m. Nº de turmas no semestre atual e outros:  

n. Nº de alunos por turma: 

o. Função que exerce na educação presencial-UEPA e/ou outras: 

p. Formação em EAD: 

q.  Experiência em EAD: 

 

12. Em relação à Disciplina que você ministra, responda:  

a. Como foi realizado o processo de organização da Disciplina? 
b. Como foram decididas as formas/metodologias aplicadas no processo ensino-

aprendizagem? 
c. Há flexibilidade/abertura, para possíveis ajustes/mudanças que surjam durante a 

execução do Plano de Disciplina? Já houve essa necessidade?  
 

13. Que fatores você considera como fundamentais para promover uma EAD de 
qualidade como sistema de ensino e capaz de propiciar uma formação condizente aos 
alunos, no sentido de contribuir para atender as atuais demandas sociais? 

 

14. A Educação a Distância-EAD, deve ter seu lugar na Universidade como de um curso 
presencial, usufruindo principalmente da Pesquisa. Na disciplina que você ministra, a 
pesquisa ocorre em algum momento? 

 
15. Como se dá a comunicação/interação entre o Tutor a Distância (Belém) e o aluno do 

Polo (desde o início da emissão da comunicação pelo tutor, retorno pelo aluno, 
orientações de possíveis dúvidas...)  

 
16. Os trabalhos a serem realizados pelo aluno são determinados pelo material 

instrucional (impresso ou digital), previamente organizados/elaborados sob a 
responsabilidade da  EAD-UEPA? Há outros materiais a serem utilizados? 
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17. Há atividades elaboradas para serem desenvolvidas a distância, em cooperação por 
equipe de alunos? Exemplifique. 

 
18. Em relação aos conteúdos: como são trabalhados? Na sua avaliação, esse trabalho 

tem auxiliado o aluno na busca da construção do conhecimento? Exemplifique.  
 
19. Em relação a construção do conhecimento pelo aluno, como é verificado e o que 

revelam (reflexão, criatividade ou apenas  respostas  objetivas, conforme as solicitações  
do material didático enviado)? Exemplifique. 

 
20. Quais os recursos digitais (chats, fórum de discussão, ...) acessados pelo portal UEPA-

NECAD, disponíveis para a interação Tutor-Aluno e  Aluno-Aluno? Como estes recursos 
são utilizados na sua Disciplina? 

 
21. Há possibilidades de registros no Portal NECAD para o acompanhamento das 

atividades e desempenho dos alunos (Relatos, Diário de Bordo, Memorial Reflexivo,...)? 
 
22. Como se dá o processo de avaliação: do aluno? da Disciplina? do Curso? 
 
23. Há momentos especiais/pré-determinados para o compartilhamento de 

experiências/interação entre professores, tutores e coordenador do Curso? Em caso 
positivo, que avaliação você faz desses momentos? 

 

24. Há momentos especiais/pré-determinados de interação entre as equipes (Coordenação 
NECAD, Coordenadores do Curso, Equipe Multidisciplinar, professores, tutores), para o 
compartilhamento de experiências, discussões sobre os desafios encontrados  e  
redirecionamento de ações sobre o processo administrativo-pedagógico dos Cursos 
da UAB/UEPA?  Que assuntos são mais debatidos? Que avaliação você faz em relação 
à sistematização dos redirecionamentos e de sua aplicação em ações posteriores? 

25. Há momentos presenciais ou espaços do Portal NECAD onde você possa ter 
conhecimento das opiniões dos alunos sobre a Disciplina ministrada e o Curso? Que 
fatores são mais questionados? 
 

26. Que avaliação você faz do seu Curso em termos de aprendizagem e qualidade de 
ensino? 
 

27. Você vislumbra a implementação de alguma mudança no Curso em que você trabalha? 
Caso você tivesse que implementá-las,  que mudanças você faria e com que  
perspectivas? 
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APÊNDICE K - CURSOS E VAGAS OFERTADAS POR POLO UAB-UEPA 

(ANO 2010) 

 

 

Cursos e Vagas Ofertadas por Polo - Ano 2010 

Fonte: UEPA 2010a; 2010b 

       
MUNICÍPIO 

ALUNOS/CURSO 
Vagas 

Ciências Letras  Matemática Pedagogia 

1 Altamira 50 40 - - 90 

2 Belém 40 - - 50 90 

3 Barcarena 50 - - 40 90 

4 Bragança 40 50 40 - 130 

5 Cachoeira do Arari - 50 40 - 90 

6 Igarapé Miri 40 - 40 50 130 

7 Itaituba 40 - 40 50 130 

8 Jacundá - 50 50   100 

9 Marabá 40 - - 50 90 

10 Pacajá - - 40 50 90 

11 Ponta de Pedras - - 40 50 90 

12 
São Sebastião da 
Boa Vista 

40 - - 50 90 

                   

           TOTAL 340 190 290 390 1210 

            

 

 

 

 


