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Educação compartilhada sem ponto final: 3, 2,1...Expressando, gravando e refletindo 

 
 

Resumo 
 

A construção deste projeto foi instigada e originada na tentativa de buscar a importância do 
ato de compartilhar decisões dentro do ambiente onde os gestores escolares atuam, em 
especial, porque vivenciamos os impactos promovidos por causa de decisões ímpares. Que 
por sua vez poderiam ser compartilhadas no sistema MOODLE e aberto à comunidade 
escolar. De modo geral, a gestão escolar promove a interação, agregando e correlacionando 
os papéis dos agentes promotores desse processo. Os gestores escolares (corpos 
docentes, discentes e comunidade escolar) devem agir de forma coletiva e construtiva afim 
de que juntos possam deliberar, os parâmetros norteadores, proporcionando para o quadro 
de participantes apresentarem e até mesmo esmiuçarem as etapas da evolução e como 
alcançar os objetivos propostos pela equipe. Quando se fala em equipe, ideias, atos 
compartilhados e democráticos ficam subestendidos que a impessoalidade deve aflorar, 
mesmo que haja críticas e desafios. Notoriamente, é salientado em pesquisas científicas 
que retratam o ambiente escolar, que as lideranças positivas e compartilhadas têm eficácia 
acima dos padrões dos quadros de gestões autoritárias e opressoras. Para tanto, criou-se 
uma “nuvem” na plataforma MOODLE  de uma escola pública do DF para iniciar esse 
processo do ELO entre a tríade escolar, viabilizando uma comunicação ágil, simples acesso 
e viável como suporte para apontamentos e construções dos ideais. O que seria esse 
ambiente afinal? E de forma democrática? A gestão não está para a democracia bem como 
as ondas para o mar? Aconteceram, a priori, no projeto a implementação desta plataforma 
extra com mediadores e com temáticas importantes para aquele núcleo escolar e os 
resultados apontados foram satisfatórios diante das perspectivas almejadas.  
 
Palavras-chave - Gestão compartilhada e democrática, moodle, mediadores e tríade. 
 

 
Introdução 
 

 A premissa de que a escola é uma organização humana e democrática de 

certo modo evidencia a distância do papel autoritário vivenciado por longos anos na 

educação brasileira. Vale ressaltar, que no contexto atual da educação de forma 

ampla, os participantes desse processo devem estar cientes da sua parcela cativa e 

ativa no processo e das mudanças necessárias para as demandas dessas ações 

coletivas. 

            A gestão escolar tornou-se sólida no contexto educacional validando e 

iniciando o processo de “rompimento” de paradigmas e ranços dogmáticos nesta 
área. Ademais, o que tem que ser esclarecido e avaliado neste processo é a 

participação consciente e responsável dos seres envolvidos para que as decisões 

façam valer seus planejamentos. 

            Se todos forem responsáveis pelos atos e agirem com segurança e afinco o 

compromisso educacional terá bons resultados e dosados de acordo com o 



almejado. Bem como as ondas do mar, que podem ser apreciadas ou causar alarme 

quando revoltas. 

            Diante destes estudos e atividades exercidas por meio do MOODLE, notou-
se que as gestões escolares pautadas em relações democráticas que perpassem, 

indubitavelmente, por meio das ações de gestões escolares compartilhadas com os 

demais membros das escolas e, principalmente, com a comunidade escolar, onde 

acontecem as articulações que os gestores e a escola enquanto instituições 

almejam, e, paralelamente, conciliam os direitos reservados na Constituição Federal 

e na Lei de Diretrizes e Bases em prol dos interesses e anseios coletivos facultam 

numa ação mais justa e eficaz. 

            Aliado às novas tecnologias o contexto escolar democrático por meio 

intermédio da plataforma possibilitou rapidez para compreender os anseios e 

solucionar situações problema por meio de projetos conscientizadores para todos os 

envolvidos no processo educacional, permitindo a explanação de ideias e ideais e 
minimizando a distância entre a teoria e a prática cotidiana. Essa exploração foi 

embasada nos fóruns desta plataforma. 

A construção desse artigo foi instigada e originada na tentativa de buscar a 

importância do ato de compartilhar decisões dentro do ambiente onde os gestores 

escolares atuam, em especial, porque trabalhamos com os gestores escolares e 

notamos os impactos promovidos por causa de decisões ímpares. 
            Atualmente as demandas escolares têm proporcionado níveis de exigência 

pedagógicas e sociais cada vez maiores e com veemência. Diante da premissa que 

aquilo que se democratiza transforma e propaga transformação, as escolas e seus 

partícipes necessitam compreender que neste momento as transformações são 

eminentes inevitáveis. 

Conciliar procedimentos e ferramentas é necessário e primordial para que as 

teorias acerca da temática educacional em voga possam ser usufruídas de maneira 

adequada e eficaz. Lück (2006) afirma que: “Não é a ferramenta que é importante, 

na organização humana, mas a energia que a move, e a inteligência que a orienta”. 

Para tanto, existem limitações para que aconteçam efetivamente as 

mudanças necessárias no sistema de gestão educacional, porém essas ações 

possibilitam crescimento educacional e de certa forma no crescimento da sociedade 
conforme fora explicitado no presente documento. 



No tocante que se refere à gestão escolar sabe-se que ela é responsável por 

ações nos âmbitos político, pedagógico e educacional. As ações e os resultantes 

não afetam tão somente os personagens atuantes da escola e sim aqueles que 
constituem a escola enquanto ambiente de renovação cognitiva e social. 

A realização deste PIC foi primordial no sentido de que, se bem desenvolvido, 

promove e projeta ares fundamentais, a respeito das habilidades e competências 

profissionais dos gestores escolares e a capacidade de constituir, nortear e 

comandar as atuações e metodologias aplicadas na escola que priorizam o acesso à 

aprendizagem e, principalmente, o alcance do que antes emergia e propagava de 

forma exponencial a ideia de ser impossível. 

Nesta estrutura além do corpo diretivo tivemos como partícipes os corpos 

docente e discente e comunidade, onde houve uma construção e a execução do 

projeto político pedagógico de forma democrática. 

O vínculo no sistema escolar estreitou quando abriu “as portas” para as 
relações com as partes do contexto. “Abrir as portas da escola” para a comunidade, 

neste caso específico, foi constatado como o “ato de tomar ciência de que as 

benfeitorias existirão, mas, simultaneamente, as complicações também aparecerão, 

indubitavelmente, em escala maior” segundo o diretor escolar. 

Para Lima (2003), “a escola tem hoje, com justa razão, a preocupação de 

conquistar o apoio da comunidade, considerando-o relevante para uma atuação 
eficaz”. 

Mudar, romper barreiras, derrubar muralhas, é um processo moroso, porém 

os lucros são os benefícios atrelados às mudanças. Mudanças essas planejadas e 

elaboradas gradativamente em conluio com a realidade. Onde o dolo perpassa por 

enes quereres e não agride e muito menos denigre a real finalidade do ato 
educacional. As mudanças são um “mal” necessário de acordo com G 16 (um 

educando do 1º ano do Ensino Médio). 

Com as novas tecnologias foi possível de forma plena estreitar essas relações 

e possivelmente agilizou este processo sem o deslocamento físico. A ferramenta 

MOODLE é uma plataforma mediadora administrada por profissionais competentes. 

De acordo com Kenski (2007) “a evolução tecnológica não se restringe apenas aos 

novos usos de determinados equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos.” 



Ademais, Cora Coralina retrata bem com suas poesias o que foi almejado 

neste projeto de pesquisa: “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que 

ensina”. 
 

 
Objetivos 
 

  Definir a estrutura e a organização do usufruto desta plataforma (moodle) no 

sistema de ensino explanando sua proposta e suas peculiaridades no campo 

político, pedagógico e educacional. 

  

Esclarecer o papel do gestor escolar e a sua práxis diante dos desafios da 

gestão escolar pontuando gestões voltadas para os atos democráticos, com a 

atuação permanente da tríade (escola-família-comunidade) no usufruto pleno das 

novas tecnologias. 
  

Apresentar as possibilidades exequíveis que as escolas podem promover e 

organizar para a participação efetiva dos corpos docente e discente, das famílias e 

da comunidade escolar na gestão democrática (coletiva), embasados no trabalho de 

observação do desenvolvimento humano dentro das participações dos fóruns na 

plataforma (moodle). 
 
Metodologia  
 

A pesquisa foi realizada com o apoio da Faculdade Anhanguera e de uma 

escola pública em Taguatinga no Distrito Federal, que por sua vez, solicitou um 

acordo. A pesquisa poderia ser implementada desde que a identidade da mesma 

fosse mantida em sigilo, por não termos autorização jurídica da Regional de Ensino 

para tal ato. O diretor autorizou no momento apresentação do projeto. 

Almejou-se como objetivo primordial o usufruto da ferramenta tecnológica 

existente na escola, no caso, a plataforma MOODLE de modo que fosse o elo de 

ligação entre a tríade do alicerce político e pedagógico escolar. 

Foram propostos questionamentos em ambientes on line proporcionando a 

oportunidade da comunidade, corpo docente e discente poderem expressar e 
dialogar de forma significativa e em tempo real viabilizando a gestão escolar 



democrática e compartilhada e possibilitando mudanças específicas e prioritárias 

nos momentos adequados. 

A mediação foi realizada pelas educandas pesquisadoras com autorização do 
corpo diretivo. O público alvo neste momento foi destinado apenas para uma turma 

da escola e aos ligados direta e indiretamente – familiares e corpo docente –. Além 

delas foram eleitos por meio de votação secreta um representante da turma e um 

representante da comunidade. 

 Com as devidas observações e análises percebeu-se que existe a 

possibilidade de expansão do público. O que nos remete a um nível nacional de  

implementação deste projeto. O custo é zero e o benefício é exorbitante. 

Kenski (2007) assegura que “a economia, a política e a divisão social do 

trabalho refletem os usos que os homens fazem das tecnologias que estão na base 

do sistema produtivo em diferentes épocas.”   

Ademais, por meio deste plano piloto, aconteceram os ajustes necessários 
para o desenvolvimento de várias pesquisas dentro do contexto escolar e em outras 

áreas.  A educação e as novas tecnologias também estão voltadas para a 

socialização da inovação. 

Sanando ranços e estereótipos contemplando a formação e conscientização 

global dos educandos e todos os agentes transformadores do futuro. E o que está 

em voga mundialmente, as novas tecnologias no campo educacional. É um projeto 
inovador que levará o nome da ANHANGUERA FACNET como pioneira de um 

projeto viável, prático e eficaz. 

Para tanto foram estipulados passos para o desenvolvimento do PIC. Aprecie: 

 

Passo 1 - Inicialmente foi realizada a apresentação do projeto o corpo diretivo e em 

seguida para a turma. 

Passo 2 - Início do processo de cadastros dos participantes. 

Passo 3 - Identificação do perfil da turma e dos participantes. 

Passo 4 - Início das mediações com questionamentos na plataforma de forma 

filosófica. 

Passo 5 - Exposição dos questionamentos para o corpo diretivo. 

Passo 6 - Exposição na plataforma da apreciação a respeito dos questionamentos e 
dos pedidos e entre outros. 

Passo 7 - Fechamento e culminância do ciclo com encontro vídeo conferência. 



Passo 8 - Análise dos dados e relatório do resultado da pesquisa quantitativa e 

qualitativa. 

Passo 10 - Realização de ajustes necessários e implementação em novas turmas.  
 
Os materiais 
 Os materiais didáticos que foram utilizados e elaborados para uma atividade a 

distância como esta foram: 

 

 Computadores da escola (com web cam) 

 Computadores pessoais (com web cam) 

 Internet 

 Plataforma Moodle  

 Data show 

  

 A facilidade de conseguir este material assegurou ao aprendiz a oportunidade 

de participar efetivamente do processo proposto no PIC. 

 
Métodos 
 O perfil metodológico apresentou-se atrelada a princípios modernos de 

tecnologia e técnicas avançadas de diálogo e comunicação. Notou-se que a 
educação on-line de acordo com os devidos fins e as possibilidades metodológicas 

apresentadas pelas evoluções tecnológicas ampliou as oportunidades para 

desenvolver este PIC. 

 Pereira (2007) afirma que “a interatividade pode ser definida como uma forma 

diálogo ente o usuário e o ambiente informacional, permitida por um espaço de 

negociação chamado de interface”. 

 Partindo desse pressuposto as possibilidades metodológicas apresentadas 

aqui aconteceram por meio das interfaces de navegação (painel utilizado pelo 

usuário para se locomover dentro do ambiente virtual) e de interação (recursos 

utilizados pelo usuário dentro da plataforma moodle que permitem executar tarefas 

ou atividades disponibilizadas dentro do ambiente virtual).  

 O principal requisito metodológico para o projeto foi alicerçado em um linha 
tênue entre a valorização do diálogo, da construção perante a coletividade, da 



pesquisa e da integração da tríade (discentes - docentes - comunidade) promovendo 
a tão almejada “Educação compartilhada sem ponto final: 3, 2,1...Expressando, 
gravando e refletindo.” 

 
Desenvolvimento 

 
 

 O desenvolvimento deste PIC aconteceu articulando saberes multiculturais 
com interconexões proporcionadas pela cibercultura. 

 É válido ressaltar que a pesquisa tomou rumos inesperados devido às 

autorizações para expor nomes e algumas imagens. Neste caso, especificamente 

ficou acordado entre as partes que até o final da construção deste artigo iremos 

conseguir a autorização para expor esses dados. 

 Ademais, o desenvolvimento foi dividido em passos que perante a era do 
conhecimento da informação lança a possibilidade e um desafio especial ao 

contexto educacional. 

 
Passo 1 - Inicialmente foi realizada a apresentação do projeto o corpo diretivo e em 

seguida para a turma. 

 A apresentação aconteceu em primeira instância ao corpo diretivo em uma 
tela projetada na parede da sala dos professores no momento em que eles ainda 

não estavam lá.  

 Algumas perguntas foram realizadas a respeito das propriedades acadêmicas 

desta proposta dentro contexto escolar. 

 Logo após esta investigação, a aprovação e aclamação do projeto foi total. 

 Salientaram que deveríamos explicar com mais requintes de detalhes as 

atividades que seriam realizadas e como seriam. E que a escolha da turma 

acontecesse por sorteio. 

 Entre o passo um e dois fez-se necessário refletir acerca das metodologias e 

posturas, para lidar com entraves que teríamos com a era tecnológica nesta 

proposta especificamente. O que já era previsível para os elaboradores do projeto. 
 Diante dessas leituras e releitura intersubjetivas foram apresentadas por parte 

do corpo docente perspectivas que abordaram métodos interessantes, pois estavam 

em contato direto com o nosso público alvo, ultrapassando fórmulas prontas para a 



escolha e utilização dos instrumentos e ferramentas. Tornando a temática deste PIC 

mais verídica e contundente com o propósito inicial da educação compartilhada. 

 
Passo 2 - Início do processo de cadastros dos participantes 

 

 A priori, antes mesmo de iniciar o cadastro dos alunos fomos traçar o perfil da 

turma e de acordo com o sorteio ficamos com uma turma de 1º ano do ensino médio.  

 O perfil da turma segundo relato do professor conselheiro “(...) é de jovens de 

14 e 18 anos com alunos em sua maioria repetentes nesta série e desestimulados 

por motivos sociais, psíquicos e financeiros”. O professor considera uma boa 

oportunidade de atividade para enaltecer as “qualidades positivas desta turma que já 

está cheia de tantas mazelas”. 

 Para “atrair” os alunos a inscreverem e aceitarem a participar do projeto foi 

realizada uma apresentação no pátio da escola da proposta do PIC enaltecendo o 
enriquecimento cultural e a oportunidade única da participação em um projeto de 

nível universitário. 

 Ao anunciarmos a turma escolhida por sorteio o clima de euforia foi visível. 

Antes mesmo de terminar a apresentação uma fila já estava se formando, pois os 

alunos ficaram com receio das vagas serem limitadas. 

 Constatamos que estávamos no caminho certo. Em um processo de 
reinserção social e reeducação para o aproveitamento prazeroso do espaço escolar. 

 
Passo 3 - Identificação do perfil da turma e dos participantes. 

 

 Em um primeiro momento, a coleta de dados foi realizada por meio de 

questionários simples com perguntas do tipo: Gênero? Idade? E se, porventura, 

tinham em casa meios de comunicação avançada (smartphone ou computador)? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 – Perfil da turma – Gênero – masculino e feminino - Fonte: Autores do PIC, 2013. 
 

  

 A turma apresenta em sua totalidade 13 homens e 18 mulheres. Todos se 

encontram devidamente matriculados e para participar destas atividades levaram 

para a escola uma autorização dos pais ou responsáveis. 

 No próximo gráfico apresentaremos a idade dos participantes. Observe: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2 – Perfil da turma – Faixa etária – 14 a 18 anos - Fonte: Autores do PIC, 2013. 
 

 

 



 Nesta etapa verificamos que as idades oscilam e estão incompatíveis com o 

cronograma e curso normal das idades para esta etapa do ensino regular. No 

próximo bloco as idades estão minuciosamente exemplificadas diante dos dados 
coletados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – da turma – Faixa etária – 14 a 18 anos - Fonte: Autores do PIC, 2013. 

 
 O perfil psicológico da turma ainda não foi traçado por mantermos a cautela 
de consultar um profissional capacitado para tal apreciação. 

 Ademais os próximos tópicos ainda estão em processo de execução. 

 

Passo 4 - Início das mediações com questionamentos na plataforma de forma 
filosófica. 
 
Este processo já foi iniciado, porém necessitamos de mais um evento para 

contextualizar a respeito. 

 

Passo 5 - Exposição dos questionamentos para o corpo diretivo. 

Em execução. 

Passo 6 - Exposição na plataforma da apreciação a respeito dos questionamentos e 
dos pedidos e entre outros. 

Em execução. 

Passo 7 - Fechamento e culminância do ciclo com encontro vídeo conferência. 

Em execução. 



Passo 8 - Análise dos dados e relatório do resultado da pesquisa quantitativa e 

qualitativa. 

Em execução. 
Passo 10 - Realização de ajustes necessários e implementação em novas turmas.  

Em execução. 

 

 
Resultados 
 

Os resultados ainda não foram analisados, pois trata-se de uma análise 

parcial. Tendo em vista que estamos em construção consideramos que até o 

presente momento a atividade tem sido positiva mesmo diante de alguns 

contratempos. 

Esses contratempos ocorrerão por causa do calendário escolar que é flexível 

para algumas atividades dentro da escola e que de certa forma vieram de 

encontro com as nossas datas e compromissos agendados. 

Entretanto, até o presente momento por ser um plano piloto, estamos 
satisfeitas com os demonstrativos do primeiro fórum. Este ainda não foi 

apresentado no artigo parcial porque decidimos esperar o segundo para realizar 

um alelo comparativo entre as duas oportunidades de diálogo com a tríade. 
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