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"Há quem diga que todas as noites são de sonhos. 
Mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. 

 No fundo, isto não tem muita importância.  
O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. 
 Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, 

 em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado."  
William Shakespeare 



RESUMO 
 

Dentro do espaço proporcionado pelo Laboratório de Linguagem de Estudos em 
Linguagem, Interação e Cognição, na linha de pesquisa Ambientes Informatizados e 
Educação a Distância, do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação – 
PPGIE, e partindo do contexto da administração pública e do processo de aprendizagem 
nas organizações, este trabalho procura responder alguns questionamentos relacionados 
com a aprendizagem do indivíduo, embasando-se em teorias de Jean Piaget e de Mikhail 
Bakhtin, e explorando as possíveis interlocuções entre as ciências administrativas e da 
educação. O foco do estudo esteve nos processos e movimentos de autoria, 
compreensão e ética do sujeito, enquanto integrante de um coletivo, em processos de 
aprendizagem em ambientes virtuais cooperativos e colaborativos, AVA-CC, 
considerando o Ciclo de Aprendizagem Vivencial de Kolb e Fry (1978) e o espaço-
núcleo central identificado no processo de Compreensão e Autoria, na prática docente 
da pesquisadora.  

Consideraram-se os pressupostos relativos às Dinâmicas da Compreensão e da 
Autoria e delinearam-se os objetivos para identificação desses modos/processos em 
AVA-CC e as práticas pedagógicas que poderiam potencializá-los. A revisão da 
literatura fundamentou-se em autores dessa área, principalmente em Nonaka e Takeuchi 
(espiral do conhecimento); Argyris e Schön, Edward Garvin, Swieringa e Wierdsma 
(ciclo de aprendizagem nas organizações e indivíduos); Kolb e Fry (ciclo de 
aprendizagem vivencial), enfatizando a construção do conhecimento e a aprendizagem 
nas organizações. Nos autores de referência, Mikhail Bakhtin e Jean Piaget, as 
fundamentações centraram-se, respectivamente, nos processos de Autoria, com base em 
posições enunciativas, sob o eixo do dialogismo na interação com o “outro”, e nos 
processos do Fazer e Compreender, relacionados à teoria da Tomada de Consciência, 
sob o eixo da interação com o objeto/conceito e o “outro”.  

A pesquisa teve como sujeitos os alunos do Curso de Especialização a distância 
em Administração Pública Eficaz – CEAPE - e se desenvolveu dentro da Escola de 
Administração (EA/UFRGS), em seu Núcleo de Aprendizagem Virtual, por meio de 
ambiente virtual de aprendizagem – Plataforma NAVi -, que se apresentou como um 
contexto aberto e dinâmico, por meio de interface simples e lógica, com funcionalidades 
abrangentes e de fácil navegação. 

Na perspectiva interacional-dialógica deste trabalho, e em conformidade com a 
metodologia, utilizou-se o software NVivo2 para pesquisa, como instrumento 
viabilizador de indexação, busca e organização do conteúdo textual coletado. Os 
documentos textuais selecionados nos Fóruns e Aulas Interativas de 20 Disciplinas do 
curso CEAPE, no período de abril de 2005 a junho de 2007.  

Com base nos dados quantitativos, a análise da escrita dos treze alunos-autores do 
curso teve como indicadores os conceitos planejamento, competência, conhecimento e as 
categorias compreensão, autoria e ética. E a análise dos dados coletados levou em 
consideração extratos horizontais no contexto coletivo dos alunos-autores, em que os 
processos e movimentos de autoria, compreensão e ética, em AVA-CC, foram 
confrontados à luz das teorias de referência e analisadas as práticas pedagógicas 
utilizadas, segundo dois Momentos de Aprendizagem: MA1, em que se verificaram a 
repetição de textos/de discurso dos professores e/ou tentativas de reconstruir o conceito 
no discurso do aluno; encontros do saber prático prévio com os conceitos teóricos, por 
meio de acoplagens à experiência vivencial, produzindo sentido, dentro de uma ética 
própria; e, MA2, de autonomização do aluno em relação aos próprios textos, projetando 
para uma nova prática autoral, dentro de uma ética. 



Concluiu-se que o espaço-núcleo identificado entre o fazer e o compreender 
extravasa no Ciclo de Aprendizagem Vivencial de Kolb (1978), constituindo-se em 
interação dialógica no processo de aprendizagem individual, projetando uma possível 
aprendizagem organizacional. 



ABSTRACT 
 

Inside the space provided for the Language Laboratory of Study of Language, 
interaction and cognition, in the research line of Informatics  Environments  and 
Distantce Education, the Informatics in Education Post-graduation Program-PPGIE, and 
written from the public administration and from the organizations learning process 
perspective (context), this research seeks answers to few experimental learning related 
questions, based on Jean Piaget and Mikhail Bakhtin theories and by exploring the 
possibles dialogues between management and education science.  

The study focus is on the person’s process and movement of authorship, 
comprehension and ethics, as a part of a group, in process of learning on cooperatives 
and collaborative virtual environments, AVA-CC, considering the Experiential Learning 
Cycle and the nuclear-space identified on the process of Comprehension and 
Authorship, of the teaching practice of the researcher. 

Considering the presupposed related to the Comprehension and Authorship 
Dynamics, aims are drawn for the identification of this manner/process in AVA-CC and 
the pedagogic practices that could potentialize them.  

The literature revision is fundamented in Authors of that discipline, especially in 
Nonaka and Takeuchi (Spiral of Knowledge); Argyris e Schön, Edward Garvin, 
Swieringa e Wierdsma (Organization’s and Individual’s Learning Cycle); Kolb e Fry 
(Experiential Learning Cycle), empathizing the arrangement of the knowledge and the 
learning on organizations. 

The referential authors, Mikhail Bakhtin and Jean Piaget, whose fundamentions are 
centered, respectively, on the process of Authorship, based on enunciative positions, from the 
parameter of interaction dialogic between parts, and the process of  Do and Understand; 
related to the theory of Prize the Conscience, under the interaction axle with the 
object/concept and the “other”. 

The research has as subject the Distant Specialization Curse Students on 
Efficacious Public Administration- CEAP- and was developed inside of the 
Management School (EA/UFRGS), in the Virtual Learning Nucleus, that occur by 
virtual learning environment - NAVI  Platform - introduced as a open and dynamic 
context, thought a simple and logical interface, that contain multiple functionalities and 
without great efforts navigation. 

Based on the interactional-dialogic prospective of that work, and in 
conformation with the methodology, the software NVivo2 has been used for research as 
an enable Instrument of indexation, seek and organization of the textual context 
collected. 

The textual documents were selected from the Forums and Interactive Classes of 20 
Disciplines of the course CEAPE, which occurred on the period between April 2005 and June 
2007. 

Based on the quantitative data from the writing analyses of the thirteen students-
authors of the course, it had as indicative of concept planning, competence, knowledge 
and the categories comprehension, authorship and ethics. 

The data analyses considered horizontal extracts of the cluster context of the 
pupil-authorships, in which the authorship processes and movement, comprehension 
and ethic, in AVA-CC, were confronted against the referential theories and pedagogical 
practice analyzed, according with two Learning Moments: 

MA1, in which are verified repetition of texts/discuss from the professor’s 
and/or the attempt to reconstruct the pupil speech concept; previous practice knowledge 
and theory concepts encounter, by means of merger with tacit knowledge, producing 



sense, inside a property ethic; and MA2, the pupil autonomy (taking process) related to 
their own texts, leading for a new ethical authorial practice. 

Concludes that the nuclear-space identify between the Do and Understand, flow 
out Experiential Learning Cycle by Kolb (1978), constituting the dialogical interaction 
on the process of individual learning, projecting a possible operational learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

CONTEXTO DA PESQUISA: CENÁRIO DE ONDE FALO 

 

Ao final de meu Mestrado em Administração Programa de Pós-Graduação em 

Administração/Universidade Federal do Rio Grande do Sul  (PPGA/UFRGS), ênfase na área 

da administração pública, eis uma direção apontada: a aprendizagem organizacional é 

substrato para a melhoria contínua da organização. Com base na teoria geral da 

Administração, especialmente com base em autores de obras sobre organizações que 

aprendem, desenvolvemos as pesquisas, analisando a implantação do plano de gestão pela 

Qualidade do Poder Judiciário do RS, como os atores do processo perceberam as mudanças 

ocorridas e como era definida a situação por aqueles que estavam à margem dos 

acontecimentos por diferentes motivos. Por meio da análise de documentos, de dados 

coletados em entrevistas com integrantes da organização, estabelecemos o quadro de aspectos 

determinantes na implantação daquele plano de gestão proposto, quais sejam: estrutura da 

tarefa, relações interpessoais e liderança, processo decisório e comprometimento com a 

organização. 

Como resultados obtidos, delineamos a percepção dos atores quanto ao processo de 

mudança e suas expectativas em relação à capacidade de a organização absorver novos 

modelos de gestão, acarretando, em certos momentos, uma completa quebra de paradigmas. 

Demonstramos, ainda, a distância existente entre a proposição do plano de gestão, no que 

dizia respeito ao comportamento administrativo, ao desenvolvimento e envolvimento de seus 

recursos humanos, e o que realmente identificamos nas unidades da organização. Nas 

conclusões e considerações finais, discutimos alternativas para implantação desse modelo de 

gestão, tendo como fundamento a aprendizagem organizacional e o aprofundamento das 

pesquisas desses seus aspectos determinantes.   

Partindo, então, do percurso acadêmico e da prática profissional, na Administração, 

novos questionamentos foram-se constituindo ao aprofundarmos a observação do processo de 

aprendizagem individual/coletiva/organizacional nesse contexto. Identificamos, nos cursos de 

extensão e especialização para gestores públicos, que, em meio à possibilidade de 

mudança/criação em ambiente instigador/perturbador, ao adaptar-se às novas circunstâncias 

(mercado, economia, território, etc.), os participantes/alunos procuram interagir entre si e 

construir novos sentidos e conhecimentos, em um ciclo contínuo, com o objetivo de alcançar 

a aprendizagem organizacional.  
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DELINEAMENTOS DA TESE 

 

Em minha trajetória, considerando a constituição da autoria na construção do 

conhecimento, por meio da interação entre sujeitos e entre sujeitos e objetos, no ambiente 

virtual de aprendizagem, coletivo e cooperativo (AVA-CC), isolamos um espaço-núcleo que 

reputamos central nesse processo, em nossa ótica, desconhecido em sua totalidade, que nos 

incitou a perguntar sobre as características, os mecanismos, a dinâmica que o criam e 

sustentam.  

Na especificidade deste trabalho, esse espaço-núcleo situa-se entre o fazer e o 

refletir/compreender do sujeito, em AVA-CC, enquanto integrante de um coletivo que 

percorre uma trajetória em direção ao conhecimento. 

 

                
Figura 1: Espaço-núcleo no processo de constituição da autoria (BIANCAMANO, 2006). 

 

O estudo dos teóricos da Administração – a meu sentir – não dá conta, ou não 

aprofunda suficientemente a análise dos processos cognitivos do indivíduo, sua perspectiva 

complexa e múltipla, de forma a sustentar uma proposta de uma prática pedagógica 

cooperativa para a área da Administração, em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), que 

considere a autoria, embora as avaliações já realizadas em eficácia da capacitação e 

treinamento nas organizações. Daí por que buscamos, no Laboratório de Estudos em 

Linguagem, Interação e Cognição (LELIC/PPGIE/UFRGS) e em Piaget e Bakhtin, os 



 

 

13

fundamentos teóricos para o projeto de pesquisa. O LELIC/PPGIE/UFRGS - dedica-se aos 

estudos dos processos de interação na educação, em ambientes virtuais de aprendizagem e 

educação a distância, e seus efeitos sobre a produção, a subjetividade, a aprendizagem e a 

construção do conhecimento. Assim, esta pesquisa está inserida dentro de linha de Ambientes 

Informatizados e Educação a Distância, do Programa de Pós-Graduação em Informática na 

Educação - PPGIE, dentro de seu objetivo de “investigar condições de possibilidade e efeitos 

da hipermídia nos planos de criação-invenção, da produção de sentido e autoria e da 

construção cooperativa de conhecimento”. 

Por outro lado, pretendemos explorar o campo de pesquisa proporcionado pelo Núcleo 

de Aprendizagem Virtual – NAVI – da Escola de Administração (EA) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A implantação da educação a distância (EAD), no 

NAVI, teve início no final de 1998. Foram realizados estudos preliminares, visando a 

conhecer e avaliar melhores soluções de EAD adotadas por outras instituições. Tais atividades 

de prospecção, que recorreram principalmente a palestras de especialistas e visitas de campo, 

foram realizadas sob o nome de Projeto de Educação a Distância (EAD) da Escola de 

Administração (EA) da UFRGS. Efetuada a prospecção, estabeleceu-se a convicção de que o 

caminho da EA/UFRGS não contemplaria as tradicionais salas de videoconferência, devendo 

privilegiar soluções mais relacionadas ao uso de microcomputadores conectados em rede na 

Internet; de equipamentos de filmagem como webcams; enfatizar atividades de interação 

alunos-professores; disponibilizar inúmeras salas virtuais de videoconferência, conectadas e 

ativando um único equipamento físico - servidor de vídeos -; e valorizar aspectos culturais 

próprios da Escola, tais como o uso de relatos, estudos de caso e discussões francas em sala de 

aula. 

Os primeiros esforços da equipe de EAD foram direcionados para apoiar professores e 

grupos de pesquisa, objetivando disseminar na EA o uso de tecnologias ligadas à Internet, 

sobretudo como meio complementar ao ensino presencial.  

Testes com webcams já estavam sendo realizados no âmbito do Núcleo de 

Tecnologias em Gestão Pública - NUTEP - da EA/UFRGS, assim como no gerenciamento de 

um site relacionado ao NUTEP, denominado Wcams (http://www.wcams.com.br), que gera 

imagens panorâmicas da cidade de Porto Alegre/RS, por um conjunto integrado de webcams, 

criado ao final de 1999. Seu principal objetivo foi a geração de imagem panorâmica de Porto 

Alegre, com base na justaposição de imagens parciais captadas por quatro diferentes 

webcams, chegando, no final do ano de 2000, à concretização de esforços para que o site 

transmitisse o ambiente das ruas na forma de vídeos ao vivo, com sons e imagens. A partir de 
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janeiro de 2001, o site Wcams passou a transmitir imagens ao vivo de Porto Alegre, na forma 

de vídeos, e a utilizar um “kit de transmissão de eventos” no âmbito da EA, principalmente de 

defesas de propostas e de dissertações de mestrado.  

Com base nessas realizações, foi dado mais um passo na disponibilização de 

serviços: o uso de vídeos preparados, na modalidade “on demand” em atividades de ensino, 

como no primeiro curso de extensão a distância, denominado AMERF - Administração 

Municipal Eficaz com Responsabilidade Fiscal -, desenvolvido no âmbito do NAVI, da EA, 

então responsável pelo desenvolvimento das atividades de educação a distância na 

EA/UFRGS.  

A minha atuação como colaboradora no NAVI desenvolve-se como professora em 

cursos de extensão e especialização, auxiliando na permanente revisão da adequação das 

estruturas conceituais e tecnológicas, de forma a atingir o cumprimento da missão assumida 

coletivamente por seus colaboradores: conceber e implementar soluções pedagógicas e 

tecnológicas em educação a distância, para apoiar o desenvolvimento de indivíduos, grupos e 

organizações, com a superação de barreiras de tempo e espaço. 

Acrescentamos ainda a demanda surgida com os estudos realizados, em nível de 

Doutorado, propiciados pelo Grupo de Pesquisa do LELIC, acerca da interação, da autoria e 

do processo dialógico coletivo. 

 

O problema 

 

O foco deste trabalho está na constituição da autoria na trajetória da compreensão, em 

ambientes virtuais coletivos e cooperativos de aprendizagem. 

Nesse sentido, procuramos refletir e perscrutar a respeito de que autoria é essa, qual a 

sua natureza, entendendo, no entanto, no âmbito desse trabalho, que a resposta não teria forma 

acabada. Consideramos ainda como questões associadas: 

a) como se visibilizam alguns modos/processos de compreensão – se os há – em 

AVA-CC? 

b) como se visibilizam alguns modos/processos de autoria – se os há – em AVA-CC? 

c) que práticas parecem potencializar os modos/processos de compreensão/autoria 

em AVA-CC? 
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Os pressupostos e objetivos  

 

A pesquisa baseou-se em dois pressupostos, sobre os quais aprofundamos o 

conhecimento existente no âmbito da trajetória da constituição da autoria no processo de 

aprendizagem. São eles: 

a) DINÂMICA DA AUTORIA: em cooperação, a posição enunciativa do sujeito se 

realiza no processo de interação, em dinâmica de inter-relações responsivas, 

impregnadas de posições valorativas. O autor assume uma posição axiológica, 

recortando e reorganizando os eventos do quotidiano; 

b) DINÂMICA DO COMPREENDER: atividade humana exige algum grau de 

consciência, podendo chegar à compreensão (aos meios utilizados, à razão das 

coisas) quando ocorre a Tomada de Consciência (TC) durante o processo de ação. 

As diferenças entre o fazer e o compreender revelam-se nos graus de reflexão 

sobre dados percebidos, aos objetivos da ação ou aos seus resultados constatados 

como êxito ou fracasso.  

Esses pressupostos ancoram-se respectivamente nas teorias de Mikhail Bakhtin e Jean 

Piaget. No primeiro, quando diz que o sujeito/autor age em relação a outros atos de outros 

sujeitos/autores, em interação dialógica, de forma única e irrepetível, constituindo o conteúdo 

a partir de uma certa posição axiológica própria frente a outras posições valorativas. Em 

agosto de 2005, no ambiente de Aula Interativa, encontramos explicitada a posição valorativa 

de AL1 em relação ao conteúdo do livro que deveria ler como atividade da disciplina, sendo 

provocado por AL2 em sua interpretação do contexto da organização de AL1: 

 

 DATA: agosto 2005; Aula Interativa 
(08:31:16) AL1 fala: Vou te enviar o que recebi, o Livro O Monge e o Executivo eu 
acabei de ler achei ótimo. (08:32:42) AL2 fala: Sim esse eu recebi, mas a data de 
início não vi.(08:33:14) AL2 fala: Eu recém comecei o livro, comprei ontem à noite. 
O que tu achaste? (08:33:56) AL1 fala: Me identifiquei com a leitura, adorei, que 
deu um ânimo. (08:33:58) AL2 fala: O enfoque do livro é basicamente na 
liderança? (08:35:02) AL1 fala: É que estou sofrendo aqui, pois acham (meu Chefe) 
que tenho que ser um chefe que não sou.  (08:35:35) AL2 fala: Senti um vácuo entre 
o que o livro diz e o que acontece na realidade, lá no trabalho. (08:35:40) AL1 fala: 
Eu estava achando que estava errado.  (08:35:54) AL1 fala: Sim existe. (08:36:08) 
AL1 fala: Mas me deixou tão bem.  (08:36:29) AL2 fala: Parece que o livro é um 
elixir? (08:36:56) AL1 fala: Para mim, vai servir como um livro de cabeceira. 
(08:37:16) AL2 fala: O pessoal pensa que o chefe não deve ser bonzinho? Que deve 
ser meio "carrasco"? (08:39:44) AL2 fala: Atualmente o nosso trabalho está com 
enfoque na parte técnica, somente, a parte emocional tem que se danar.” 
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E, no segundo, ao distinguir o fazer do compreender, em decorrência de acreditar que 

toda atividade humana exige algum grau de consciência aplicado a dados imediatamente 

percebidos, aos objetivos da ação ou aos seus resultados constatados como êxito ou fracasso. 

A consciência pode chegar à compreensão dos meios utilizados, da razão das coisas, ao 

alicerçar-se na tomada de consciência. Encontramos, em abril de 2005, em Aula Interativa, o 

seguinte trecho de interação que traduz a conceituação e tomada de consciência de AL5, em 

relação ao acesso à informação e à autonomia dos funcionários na Era Digital: 

 

 DATA: abril 2005: Aula Interativa 
(08:07:36) AL5 fala: Algumas considerações: sobre a minha resposta ao PF, 
embora tenha ficado muito técnica, e este não é um fórum apropriado para isso, os 
principais aspectos que gostaria de ter levantado são: Na Era Digital o acesso livre 
à informação não é o acesso irrestrito à informação. Há controles e cada vez mais 
haverão controles; a explanação sobre os Proxys e Cyberpatrols reflete as 
diferenças entre a centralização das decisões / controle dos funcionários e a 
autonomia. E sobre a autonomia dos funcionários na Era Digital, entendo isso 
muito mais como a liberdade de tomar iniciativas, propor projetos e inovações, 
buscar por conta própria os recursos de que precisa (ligar para o CPD e ver a 
viabilidade de alguma regalia, sem necessariamente passar pela chefia imediata), 
sem que seja punido por isso... 

 

Com essa perspectiva, no levantamento dos estudos já realizados, identificamos um 

espaço lacunar para o qual o pensamento relacionado à aprendizagem nas organizações parece 

não se ter voltado ainda, ou, se o fez, não o enfatizou devidamente! Trata-se do processo do 

compreender em relação ao processo constitutivo da autoria em um contexto de atos éticos, 

responsáveis e responsivos, na totalidade da vida do indivíduo nas organizações. Em Bakhtin,  

 
viver significa tomar parte no diálogo: fazer perguntas, dar respostas, dar atenção, 
responder, estar de acordo e assim por diante. Desse diálogo, uma pessoa participa 
integralmente e no correr de toda sua vida...” (BAKHTIN apud FARACO, 2006, 
p.73). 

 

Esse espaço lacunar vem, em nosso entender, demandando mais estudos sobre: 

contexto AVA-CC, compreensão, dialogia, autoria, ética. É onde esta pesquisa se insere! 

Assim, foram nossos objetivos ao responder às nossas questões de pesquisa, buscando: 

a) contextualizar e analisar alguns modos/processos de autoria em AVA-CC; 

b) contextualizar e analisar alguns modos/processos de compreensão em AVA-CC; 

c) examinar modos de explicitação/visibilização de processos de compreensão e de 

autoria, em relação às práticas pedagógicas que os viabilizam em AVA-CC.  
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O plano da tese 

 

Neste trabalho, pretendemos contribuir com os resultados da pesquisa para o campo do 

conhecimento na intersecção das ciências da Educação e da Administração, muito embora 

limitada ao perfil dos grupos participantes e aos recursos tecnológicos utilizados. 

Na Introdução, situamos a pesquisadora no contexto de onde fala, no percurso 

acadêmico e profissional, que despertou inquietações acerca do indivíduo e a constituição da 

autoria em sua trajetória do compreender. 

No Capítulo 1, objetivamos discorrer sobre o cenário das mudanças ocorridas nas 

organizações em relação à necessidade de capacitação de seus integrantes, enfocando a EAD 

e sua implementação nesse campo, do ponto de vista de teóricos da Administração. 

Formulamos a problemática de pesquisa com base nas inquietações da pesquisadora e de sua 

experiência como docente no campo dos AVAs, delimitando, também, os pressupostos que 

definiram os eixos de referência das pesquisas desenvolvidas. 

No Capítulo 2, é desenvolvida a revisão da literatura sobre os dois autores de 

referência que fundamentam a tese: Mikhail Bakhtin e Jean Piaget. No primeiro autor, 

Mikhail Bakhtin, o objetivo está nos processos de Autoria, a partir de posições enunciativas, 

sob o eixo do Dialogismo na Interação com o “outro”; no segundo, Jean Piaget, centramos a 

pesquisa nos processos do Fazer e Compreender, relacionados à teoria da Tomada de 

Consciência, sob o eixo da Interação com o objeto/conceito e o “outro”. 

No Capítulo 3, vinculamo-nos à proposta metodológica de pesquisa, em contexto de 

docência, de natureza “interacional-dialógica” (AXT, 2006), que privilegia o espaço de 

interação, dentro da perspectiva que vem sendo desenvolvida, desde 1996 no LELIC (id. ib.), 

na realização de disciplinas na pós-graduação stricto sensu do Programa de Pós-Graduação 

em Educação (PPGEDU) e em Informática na Educação (PPGIE), da UFRGS. Baseia-se essa 

proposta metodológica no quadro teórico de Mikhail Bakhtin em seu conceito de dialogismo, 

no que diz com a possibilidade de diálogo no tensionamento entre interlocutores e entre 

discursos, em ambiente virtual de aprendizagem.  

No Capítulo 4, desenvolve-se a análise quantitativa dos dados de pesquisa, que 

também se socorreu do software NVivo2, como ferramenta para indexação, busca e 

organização do conteúdo textual submetido à pesquisa. 

No Capítulo 5, a análise propriamente dita dos dados coletados, em que os 

processos/movimentos de autoria, compreensão e ética, em AVA-CC, são trazidos e 
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confrontados à luz das teorias de referência e analisadas as práticas pedagógicas utilizadas, e 

relacionado o espaço-núcleo identificado ao início da pesquisa com os seus achados. 

Finalmente, encontramos as Considerações e Conclusões do Estudo, as contribuições 

do estudo e as possibilidades de novas incursões no universo de pesquisa apresentado.  
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1 O E-LEARNING E AS ORGANIZAÇÕES 

 

Segundo depreendemos dos estudos na área da Administração, as organizações estão-

se defrontando com a questão da necessidade de evolução de um modelo fordista/taylorista 

para um modelo complexo e significativo, compatível com a natureza evolutiva e com a 

essência do ser humano em seu movimento de fazer-se e refazer-se, visando ao melhor 

desempenho de suas atividades. Neste cenário, seria preciso formar pessoas que aprendessem 

a identificar a perspectiva sistêmica das organizações e pudessem construir conhecimento de 

maneira colaborativa e cooperativa∗.  

Com essa perspectiva, a questão da interação entre os elementos organizacionais 

também encontramos em Peter Senge (2002), para quem as organizações e sua sobrevivência 

dependem/estão intimamente ligadas à forma de pensar e de interagir de seus integrantes, 

concluindo o autor que, para mudar uma organização, é necessário mudar sua forma de pensar 

e interagir.  

Entretanto, conforme Ruas, as experiências têm demonstrado que projetos de mudança 

em organizações públicas e privadas – que incluem programas de treinamento e capacitação 

de seus integrantes - apresentam dificuldades em manutenção e ampliação de sua abrangência 

para toda a organização, resultando em “uma situação de quase-inércia” (2001, p. 246). A 

explicação para essa situação é dada pela falta de comprometimento da alta direção ou das 

gerências médias, que não levam em conta a necessidade de desenvolvimento de 

competências individuais de líderes adequadas ao novo mundo de concorrência globalizada. 

E o que seriam essas competências individuais adequadas? Neste passo, importante 

aqui contextualizar e explicitar o que se entende por “competência”, no âmbito deste trabalho, 

que se coaduna com Ruas, quando diz que 

 

                                                 
∗ No âmbito desta tese, conceituamos “cooperação” como um processo complexo de atividades e ações 
conjuntas, que pressupõe relações de respeito, não-hierárquicas, entre os sujeitos, em atitudes de acolhimento às 
diferenças,  com objetivos comuns, e “colaboração” como aquele que exige a interação entre sujeitos, em ajuda 
mútua ou unilateral. Consideramos as idéias de Piaget (1973, p.105), ao utilizar o termo “cooperação”, para 
quem “cooperar na ação é operar em comum, isto é, ajustar por meio de novas operações (qualitativas ou 
métricas) de correspondência, reciprocidade ou complementariedade, as operações executadas por cada um dos 
parceiros. (...) por um lado, a cooperação constitui o sistema das operações interindividuais , isto é, dos 
agrupamentos operatórios que permitem ajustar umas às outras as operações dos indivíduos; por outro lado, as 
operações individuais constituem o sistema das ações descentradas e suscetíveis de se coordenar umas às outras 
em agrupamentos que englobam as operações do outro, assim como as operações próprias”.  
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[...] repensando o conceito de competência em sua forma dinâmica, isto é, na 
competência em forma de ação. Novas estratégias (leiam-se novos métodos, novos 
sistemas e procedimentos) implicam mudança (às vezes mais profundas, às vezes 
menos) na forma de pensar e atuar, expressão essa que representa outra forma de 
definir competência (2001, p. 243). 

 

 Prosseguindo, Ruas observa que competência tem sido considerada como 

 
uma forma de repensar as interações entre, de um lado, as pessoas e seus saberes e 
capacidades e, de outro, as organizações e suas demandas no campo dos processos 
de trabalho e processos relacionais (2001, p. 248). 

 

Daí que - conclui ele - a competência não seria tão-somente formação educacional ou 

profissional, nem conhecimento adquirido, não se resumindo a saber ou saber fazer, mas está 

relacionada a mobilizar e aplicar conhecimentos em situações específicas – saber ser/agir -, 

demonstrando “sua capacitação de maneira adequada e pertinente” (2001: 249) e utilizando-se 

dos recursos que a constituem, tais como capacidades cognitiva, integrativa e  interacional.  

Na mesma linha, Fleury (2001) acrescenta que a competência do indivíduo é limitada, 

em determinados níveis de saberes da sociedade, ou pela sua profissão. Segundo ela,  

 
as competências são sempre contextualizadas. Os conhecimentos e o know-how não 
adquirem status de competência a não ser que sejam comunicados e trocados. A rede 
de conhecimento em que se insere o indivíduo é fundamental para que a 
comunicação seja eficiente e gere a competência (2001, p. 190). 

 

Por outro lado, ressaltando a contribuição de Prahalad & Hammel (1990), 

encontramos a dimensão mais abrangente de competência essencial, expressando uma 

dimensão organizacional, como um conjunto peculiar de know-how técnico que se visualiza 

em todas a organização. A competência essencial é constituída por um conjunto de 

habilidades e tecnologias que permite à organização diferenciar-se significativamente no 

mercado de seus concorrentes, oferecer um valor agregado diferenciado aos clientes e aportar 

uma contribuição importante para o crescimento da organização no médio e longo prazo. Por 

outro lado, encontramos a dimensão de competência funcional, necessária ao desempenho das 

áreas essenciais da organização, gerida na dimensão dos grupos, quando encontramos, por 

exemplo, a competência para gerenciar projetos, para construir edifícios, etc. Por fim, os 

autores trazem as competências individuais, nesta incluída a competência de liderança com a 

importante função de mobilizar as demais competências.   

De qualquer forma, segundo Ruas (2001, p. 249), a competência se consubstancia e se 

desenvolve no colocar em ação os recursos – “conhecimentos, capacidades cognitivas, 

capacidades integrativas, capacidades relacionais”.  E o que se observa é uma inconsistência 
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nos resultados dos programas de formação dos recursos humanos das organizações geradora 

de um espaço lacunar entre estes e o efetivo desenvolvimento de competências no ambiente 

de trabalho, quando todas as pessoas da organização deveriam estar abertas a mudanças, a 

novas possibilidades e desafios, e compartilhar seus conhecimentos, interagindo em todos os 

níveis, dentro do que definimos como aprendizagem organizacional.  

Nesse contexto, é necessário analisar a construção do conhecimento individual 

(adaptação e organização), que, embora necessária, não seria suficiente para que a 

organização se tornasse uma organização que busca a aprendizagem, uma organização de 

aprendizagem1 (Learning Organization). Fundamentalmente, seria necessária a existência de 

interação entre seus membros e compartilhamento de conhecimento, em oposição ao que 

constata Ruas (2001), quando diz que as organizações têm grandes dificuldades de 

desenvolver programas de melhorias que implicam mudanças profundas, porque são 

incapazes de organizar a aprendizagem por meio de desenvolvimento de suas competências 

internas. 

Segundo Ruas (2001), a documentação de experiências de conformação de 

organizações de aprendizagem, como recurso estratégico, não é vasta e apresenta algumas 

questões ainda não suficientemente respondidas, o que vem ao encontro da pesquisa 

desenvolvida neste trabalho, conforme destaca: 

 
A aprendizagem organizacional poderia ser pensada com base na mesma lógica do 
processo de aprendizagem individual? 
Aprendizagem é eminentemente um processo individual que transita para os grupos 
e organizações, ou existiria efetivamente um tipo de aprendizagem coletiva? (2001, 
p. 252-53). 

 

Explorando as contribuições dos teóricos na área da aprendizagem e da construção do 

conhecimento organizacional , procuramos contribuir trazendo I. Nonaka e H. Takeuchi 

(1995) que explicitam que, no contexto organizacional, seja público ou privado, o 

conhecimento seria gerado com base na interação contínua e dinâmica entre o conhecimento 

explícito – objetivo, codificável e transmitido por intermédio da linguagem formal e 

sistemática – e o conhecimento tácito -  subjetivo e pessoal, fundamentalmente adquirido pelo 

indivíduo por meio de sua experiência, dificilmente formalizado e transmitido. Assim, o 

conhecimento apresenta como fonte a inovação e início no nível individual, constituindo-se 

                                                 
1 As Organizações de Aprendizagem (Learnig Organization) definidas como aquelas em que o aprendizado é 
planejado e administrado de forma a atingir os objetivos estratégicos da organização; Aprendizagem 
Organizacional  tem uma posição descritiva do “processo” de aprendizagem, buscando resposta para a questão: 
como ser uma organização que aprende?” (RUAS, 2001). 
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uma espiral permanente de transformação ontológica interna de conhecimento organizacional, 

em que há interação social em quatro fases: 

a) socialização (tácito em tácito), em um campo de interação, é o processo de 

adquirir conhecimento tácito por meio do compartilhamento de experiências: “[...] 

a pessoa projeta-se no processo de raciocínio do outro” (NONAKA; TAKEUCHI, 

1995, p. 69), em exposições orais, documentos escritos, manuais e tradição. 

Assim, a informação necessita estar carregada de emoção em determinado 

contexto, daí que se cria um fórum criativo propiciador de laços informais de 

interação e compartilhamento, reorientando modelos mentais e gerando, segundo o 

autor, conhecimento compartilhado; 

 b) exteriorização (tácito em explícito) é o processo, provocado pelo diálogo ou 

reflexão coletiva, quando há o emprego de “uma metáfora ou analogia 

significativa que ajuda os membros da equipe a articularem o conhecimento tácito 

oculto que é difícil de ser comunicado” (NONAKA; TAKEUCHI, 1995, p. 80). A 

conversão do conhecimento tácito em conceitos explícitos torna-os tangíveis e 

integra-os na cultura da organização. Apresenta-se como atividade essencial na 

criação do conhecimento, por meio de conceitos, metáforas, analogias, hipóteses 

ou modelos. Segundo os autores, a formulação de conceitos se expressa por meio 

da linguagem, “entretanto, as expressões muitas vezes são inadequadas, 

inconsistentes e insuficientes” (NONAKA; TAKEUCHI, 1995, p. 71). Dizem mais 

os autores, que a discrepância resultante ajuda a reflexão e a interação entre as 

pessoas e que a formulação de conceitos também decorre da combinação entre 

dedução e indução, gerando conhecimento conceitual; 

c) combinação é o processo de criar conhecimento explícito ao reunir conhecimento 

explícito recém-criado e conhecimentos provenientes de diferentes fontes, 

mediante a troca de informações  em reuniões, correspondências, rede de Internet, 

Intranet, etc., podendo-se categorizar, confrontar e classificar para formar bases de 

dados de conhecimento explícito. Por combinação, portanto, gera-se conhecimento 

sistêmico; 

d) interiorização é o processo de incorporação de conhecimento explícito em 

conhecimento tácito, que analisa as experiências adquiridas ao colocar em prática 

os novos conhecimentos, por meio de documentos, manuais, histórias orais, etc., 

incorporando-se à base de conhecimento tácito dos membros da organização sob a 

forma de modelos mentais compartilhados ou práticas de trabalho. Aprender 
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fazendo gera a interiorização e conhecimento operacional, ou seja, a experiência 

relatada, sentida em seu realismo pode-se transformar em modelo mental tácito da 

organização. 

É importante ressaltar que Nonaka e Takeuchi (1995) compreendem a organização que 

aprende como aquela que cria conhecimento em situações próximas do caos e que, nessa 

circunstância, recria a própria organização. Complementam os autores que, quando há 

interação entre conhecimento explícito e tácito, ocorre a inovação. 

A ferramenta brainstorm utilizada pelos gestores para viabilizar a associação do 

conhecimento tácito ao conhecimento explícito dos indivíduos se configura em verdadeiro 

“campo de interação”, onde o compartilhamento, por intermédio da linguagem, de modelos 

mentais, metáforas, analogias, hipóteses, conduz à construção do conhecimento.  

Cada uma das quatro fases de transformação, então, gera um conteúdo diferente que 

será elemento interagente na espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi. Para os autores, 

a espiral também é viabilizada por vários fatores, dentre eles: a interação organizacional, a 

autonomia do indivíduo, o caos criativo e a flutuação que estimula a interação entre a 

organização e o ambiente externo. 

Por outro lado, também Castells (2000) traz significativa contribuição ao considerar 

que a inovação em um sistema econômico é importante e que a sua fundamentação está na 

habilidade organizacional em aumentar as fontes das formas conhecimento. Argumenta ele 

que, embora a tecnologia da informação não tenha papel importante na análise “explícita” de 

Nonaka, a comunicação on-line e a capacidade de armazenamento computadorizado são 

ferramentas importantes no desenvolvimento da complexidade dos elos organizacionais entre 

conhecimentos explícitos e tácitos. 

Além desses autores, dois teóricos desse campo, Chris Argyris e Donald Schön 

(1992), detêm-se nas diferenças entre os conceitos construídos quando o indivíduo esposa ou 

assume uma teoria, isto é, a separação que existe entre permanecer no plano das idéias ou 

realizar/agir segundo determinada teoria/ideologia. Trouxeram também como contribuição a 

posição de que a organização e seus indivíduos aprendem em dois ciclos: simples e duplo. No 

simples, há apenas questionamento a respeito do fazer, da conformidade com as regras, 

modelos, definições (consegue-se cumprir os procedimentos, o manual de regras explícitas - 

heteronomia); no duplo, há reflexão/questionamento acerca da razão de existir do fazer, da 

regra, da conveniência e adequação de postulados à realidade, ao contexto (análise, estudo, 

questionamento - autonomia), há compreensão sobre o fazer.  
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Segundo depreendemos da leitura desses autores, o processo de mudança pressupõe 

um momento de contato com novos conhecimentos e sua internalização (fase cognitiva da 

aprendizagem de David Garvin, 1993), representado pela proposição de ruptura com os 

modelos mentais e crenças existentes. 

Assim, as experiências passadas – próprias ou dos outros - são consideradas como 

insumos dos processos cognitivos; a solução sistemática de problemas subsidia novas 

abordagens, instrumentando a aprendizagem em circuito simples (ARGYRIS, 1992). O 

controle de dados e fatos subsidia a tomada de decisão, deixa de ser prática individual e meio 

de controle e de constrangimento de pessoas e passa a ser instrumento de melhoria de 

procedimentos; a consciência da variabilidade do processo - causas especiais, ou não - 

permite a busca das soluções essenciais para a melhoria do seu desempenho. A psicologia das 

relações humanas é relevante na otimização do processo, quando o indivíduo é considerado 

em suas aspirações pessoais e funcionais em consonância com as organizacionais, e a sua 

valorização como elemento mais importante no desenvolvimento de sua criatividade e 

inovação, na sua capacidade de aprender, buscando eliminar o medo e a autodefesa inibidores 

da melhoria. O conhecimento também embasa a tomada  de decisão e deveria ser difundido 

por toda a organização, não existindo pessoas de alto conhecimento, mas um alto 

conhecimento coletivo que impulsiona a organização. Todos esses são elementos indicativos 

de novos comportamentos a serem assumidos pelo indivíduo na organização. 

Na segunda fase – comportamental - da aprendizagem (GARVIN, 1993), o indivíduo 

passa a agir de modo diverso, quebrando modelos mentais anteriores. O agir diverso pode-se 

restringir a procedimentos operacionais, mas pode ainda ser mais profundo, dentro do que 

Argyris (1992) chama de aprendizagem em circuito duplo, ou seja, o indivíduo olha 

duplamente a situação, questionando também a relevância das normas de funcionamento e os 

procedimentos. 

Então, na mudança no comportamento, observam-se, na realidade, duas 

possibilidades:  

a) a Unidade que se restringe ao aprendizado em circuito simples, colocando 

objetivos numéricos e monitorando o desempenho geral em relação às metas 

organizacionais – gerenciamento por resultados; 2. a Unidade revê e desafia 

normas básicas, políticas e procedimentos operacionais em relação a mudanças 

ambientais detectadas – gerenciamento a partir da aprendizagem organizacional; 

b) a partir desse momento, podem-se observar diferenças no desempenho da 

organização: resultados, positivos ou negativos, são levantados passando a 
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constituir novos conhecimentos organizacionais, sendo, então, a ocasião de sua 

transferência a outras Unidades, o que significa aprendizagem organizacional 

porque a mudança de um indivíduo, ou de uma Unidade, contagia os outros 

indivíduos, ou as outras Unidades, por compartilhamento e interação contínua.  
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Figura 2: Modelo de processo de aprendizagem organizacional. 
Fonte: BIANCAMANO, Mary. 1999 

 

Aprender a aprender, segundo os autores, é contingente à habilidade de estar aberto a 

mudanças que ocorrem no ambiente e à habilidade de desafiar hipóteses operacionais de 

modo fundamental. Pode-se encorajar e valorizar a abertura e flexibilidade para aceitação de 

erros legítimos que não podem ser evitados, porque decorrem da incerteza de uma situação, 

quando causas especiais aparecem por razões que não podem ser previstas ou controladas, e 

incertezas como aspecto inevitável de ambiente complexo e mutável; não existe culpado, mas 

acontecimentos negativos e descobertas podem servir de fonte de conhecimento e sabedoria. 

Como a aprendizagem organizacional ocorre por meio de percepções, conhecimentos e 

modelos mentais compartilhados, a organização somente aprende na velocidade em que o seu 

elo mais lento aprende, ficando a mudança bloqueada se todos os tomadores de decisão não 

aprenderem juntos, não compartilharem crenças e objetivos e não estiverem comprometidos 

em tomar medidas necessárias à mudança.  

    insumo          processo  
produto 

      insumo 



 

 

26

Outro aporte teórico que merece ser destacado é de Swieringa e Wierdsma (1995), 

que, ao fundamentarem-se em experiências, procuraram respostas à questão “como as 

organizações podem-se converter em organizações que aprendem?” e complementaram a 

proposição de Argyris e Schön com um triplo ciclo de aprendizagem, em que o indivíduo 

reflete/se questiona – de forma consciente e organizada -  sobre os princípios, valores e 

estratégias que estão em cena, no momento, consubstanciando-se a possibilidade/existência da 

autonomia de indivíduo e organização. Por seu lado, Swieringa e Wierdsma compreendem 

que a possibilidade de aprender, de se atingir o autoconhecimento (o que posso fazer, o que 

sei/entendo, o que sou e desejo ser) seria da ordem do consciente, do livre arbítrio do 

indivíduo e estaria diretamente ligada à interação: no relacionamento com o outro na 

descentração do sujeito, quando o indivíduo conhece sua unicidade ou identidade, por meio da 

interação para construção do objeto. A reação do outro frente à nossa ação, o reflexo da ação, 

da informação que completaria nossa auto-imagem.  

 

       

 

 

 
 
 
 
Figura 3: Quadro-síntse da Articulação entre os fatores relevantes para a aprendizagem identificados nas teorias 
de Argyris, Schön e Swieringa e Wierdsma. (BIANCAMANO, 1999). 

 

Swieringa e Wierdsma (1995), ao discorrerem sobre as organizações que aprendem, 

compreendem que as pessoas deveriam criar e modificar as organizações, e não ao contrário, 

e que isso se iniciaria pela aprendizagem organizacional, cujo elemento-chave seria a 

liderança, porque a aprendizagem individual traria uma condição necessária, porém não 

suficiente para a aprendizagem organizacional. A liderança propiciaria a aprendizagem, 

quando a mudança no comportamento de um integrante da organização provocasse efeitos no 

comportamento dos demais, gerando aumento de competência coletiva de seus membros. 

Questionamos neste projeto o desenvolvimento pelo grupo de sentimento de solidariedade, de 

escuta, de uma ética voltada ao outro, além de sua própria competência. 

Definem, ainda, os autores as organizações aptas a aprender como aquelas que 

reconhecem seus problemas sozinhas, examinando-os e deles tirando lições para o futuro. Por 

fim, esses autores, baseando-se na interpretação da aprendizagem de David Kolb (1978), 

regras ação efeitos insight princípios 

simples 

duplo 

triplo 
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concluem que “el aprendizaje en el nivel organizacional es un proceso cíclico, que se repite 

una y outra vez, y que consiste en hacer, reflexionar, pensar y decidir” (1995, p. 47). 

Dessa forma, como a aprendizagem organizacional ocorre por meio de percepções, 

conhecimentos e modelos mentais compartilhados, a organização somente aprenderia na 

velocidade em que o seu elo mais lento aprendesse, ficando a mudança bloqueada se todos os 

tomadores de decisão não aprendessem juntos, não compartilhassem crenças e objetivos e não 

estivessem comprometidos em tomar medidas necessárias à mudança. De acordo com Sata,  

 
o desafio é descobrir novos métodos e ferramentas gerenciais para acelerar a 
aprendizagem organizacional, chegar-se a um consenso para a mudança e facilitar o 
processo de mudança (1997, p. 377). 

 

Complementando o aporte dos teóricos acerca da aprendizagem organizacional, cabe 

assinalar o estudo de David Kolb (1978), em que estabeleceu uma relação entre a educação 

formal (intervenção explícita no processo de aprendizagem) e o aprender por meio da 

experimentação, retomado por Ruas (2001) em abordagem empírica proposta como modelo 

de aprendizagem vivencial/experiencial.  

Importante salientar aqui que, no campo teórico da aprendizagem vivencial, existem 

dois significados contrastantes que circulam. De um lado, o termo é usado para descrever a 

aprendizagem em que os alunos podem aplicar o conhecimento, a competência em situações 

imediatas e relevantes, envolvendo assim o encontro com o fenômeno que está sendo 

estudado, e não somente a reflexão sobre ele e sobre as possibilidades que emergem do 

estudo.  De outro lado, o termo refere-se à aprendizagem vivencial que ocorre quando há 

participação direta em eventos reais, independente de haver um programa institucional formal 

que o induza, mas decorre da interação entre pessoas. Segundo o autor, é a aprendizagem 

alcançada por meio da reflexão sobre a experiência diária e é a forma como a maioria de nós 

aprende.  

   Em meio a essas posições, é o trabalho de David A. Kolb (1976; 1981; 1984) e de 

Roger Fry (KOLB; FRY, 1975) que fornece subsídios para aprofundar a discussão sobre 

aprendizagem experencial/vivencial. Kolb (1975) explora o processo associado com a 

construção de sentido em experiências concretas e os diferentes estilos de aprendizagem que 

estão envolvidos, utilizando-se explicitamente do trabalho de Jean Piaget, Dewey e Kurt 

Lewin. 

Para Kolb, a aprendizagem do indivíduo seria cíclica, num processo contínuo e 

infinito, sendo que o que se aprende seria transparente nas ações, no fazer (experiência 
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concreta). Juntamente com Roger Fry (1975) criou o modelo dos quatro elementos: 

experiência concreta, observação e reflexão, formação de conceitos abstratos e experiência 

dos conceitos em novas situações, chamando-o de ciclo de aprendizagem vivencial.  

 
Figura 4: Quadro-síntese da Adaptação do ciclo de Kolb: do concreto ao abstrato no processo de aprendizagem. 
(BIANCAMANO, 2006). 

 

Os autores argumentam que o ciclo de aprendizagem pode iniciar em qualquer um dos 

quatro pontos, e isto realmente aproximaria o processo de uma espiral contínua. Entretanto, 

observam que o processo de aprendizagem freqüentemente inicia com a pessoa executando 

uma determinada ação e, então, observando os efeitos dessa ação no concreto. A seguir, o 

segundo passo é compreender esses efeitos em determinado tempo e espaço, se a mesma ação 

for realizada nas mesmas circunstâncias, seria possível antecipar o que iria acontecer.  O 

terceiro passo seria entender o princípio geral que norteia uma ação em particular. A 

generalização envolve ações sobre determinadas circunstâncias que dão experiência em 

situação particular e sugere um princípio geral. Entendendo-se que o princípio geral não 

implica habilidade para sua expressão como um símbolo ou a habilidade em colocar isso em 

palavras. Implica somente a habilidade para ver a conexão entre ações e efeitos em 

determinadas circunstâncias. Um educando que aprendeu dessa forma pode formular várias 

regras ou generalizações sobre o que fazer em diferentes situações.  

Segundo Kolb, quando um princípio é compreendido, o último passo é sua aplicação 

em ações dentro de novas circunstâncias no âmbito de generalizações. A representação da 

aprendizagem vivencial e suas etapas, algumas vezes é apresentada por um movimento 

Com base na 
conceituação; testes 
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circular, mas se a aprendizagem ocorre realmente toma a forma de uma espiral. As ações 

ocorrem em diferentes circunstâncias e o aprendiz está apto a antecipar possíveis efeitos da 

ação. 

Assim, no ciclo de Kolb, seria a fase de observação e reflexão - importante no processo 

de aprendizagem – que leva ao autoconhecimento. Seria o momento de observar e refletir sobre 

si próprio para penetrar no meio ambiente, questionando-se quais são os sinais que o meio 

envia, e tirar conclusões. Nessa fase, seria necessária a retroalimentação por indivíduo externo, 

elemento ativo no processo que viabilizaria por meio da interação o autoconhecimento. 

Compreende o autor que, por meio da reflexão (compreender sobre o fazer), os indivíduos e 

grupos dão “saltos” em seu processo de aprendizagem, demonstrando que a realidade não é 

única, tendo espaços e tempos complexos, e que o processo de aprendizagem coletiva, por sua 

vez, acontece por meio da interação entre e com várias pessoas. 

É necessário salientar dois aspectos, segundo o autor: o uso do concreto, a experiência 

“aqui-e-agora” para testar idéias; a prática do feedback para mudar ações e teorias, fazendo 

uma relação distintiva da análise do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget. 

Assim, Kolb e Fry (1975) chegaram à conclusão de que a aprendizagem implica a 

existência de quatro diferentes habilidades (habilidade para a experiência concreta, habilidade 

para observação reflexiva, habilidade para conceitualização abstrata e habilidade para 

experimentação ativa). Cada indivíbduo tende a desenvolver-se no sentido de uma dessas 

habilidades. Dessa forma, os autores definiram quatro estilos básicos de aprendizagem: 

convergente, divergente, assimlador e acomodador, separando entre experiência concreta 

(EC) e conceitualização abstrata (CA); experimentação ativa (EA) e observação reflexiva 

(OR).  No desenvolvimento desse modelo, Kolb e Fry ainda definem que existem pontos 

fortes e fracos associados a cada estilo de aprendizagem. 

 
Estilo de 

aprendizagem 
Características de 

aprendizagem 
Descrição 

Convergente 

Conceitualização abstrata 
(CA) e experimentação 
ativa (EA) 
CA + EA 

Aplicação prática de idéias 
Raciocínio dedutivo em situações específicas 
Prático 
Interesses específicos 

Divergente 

Experiência concreta (EC) 
e observação reflexiva 
(OR) 
EC + OR 

Imaginação 
Generalização e ver os fatos de diferentes perspectivas 
Interesse em pessoas 
Interesse cultural 

Assimilador 

Conceitualização abstrata 
(CA) e observação 
reflexiva (OR) 
CA + OR 

Criação de modelos teóricos 
Raciocínio indutivo 
Relação com conceitos abstratos do que com pessoas 

Acomodador 
Experiência concreta (EC) 
e experimentação ativa 

Potencial em fazer coisas 
Arriscar 
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(EA) 
EC + EA 

Melhor performance quando precisa reagir à 
circunstância imediata 
Resolução de problemas intuitivamente 

Tabela 1: Adaptado do Modelo de Estilos de Aprendizagem de Kolb e Fry (1975). 

Depreendemos do estudo de Kolb que o autoconhecimento do sujeito (como se 

aprende) potencializaria o processo de aprendizagem ou o aprender a aprender, e esse 

potencial é definido por Kolb como estilo de aprendizagem, ou seja, se o indivíduo prioriza a 

ação, ou a reflexão, ou a análise ou a decisão, com seus aspectos positivos e negativos. Como 

conclusão, o autor compreende que a competência para o aprender a aprender demanda 

conhecer seus próprios pontos fracos, suas formas de raciocínio e percepção, os rumos a 

serem incrementados ou evitados. 

Neste momento do trabalho de pesquisa que me estou propondo, acredito que seja 

importante salientar alguns pontos relacionados com as teorias escolhidas e aqui trazidas à 

discussão. Os autores e suas teorias elencadas fazem parte do espectro de estudos sobre a 

capacidade de o ser humano aproveitar-se de suas estruturas cognitivas e, dentro de 

determinado contexto/ambiente, alcançar melhores patamares de competências (RUAS, 2001; 

FLEURY, 2001; PRAHALAD & HAMMEL, 1990).  

Ao se perguntar Ruas (2001) se a aprendizagem organizacional poderia ser estudada 

segundo a mesma lógica da aprendizagem individual e se esse processo individual se propaga 

nas organizações ou se existiria um tipo de aprendizagem coletiva, abriu-se um espaço 

interessante de análise em que – a nosso sentir - se relacionam esses questionamentos e as 

teorias do fazer e compreender de Jean Piaget e de sentido e autoria de Mikhail Bakhtin, na 

medida em que analisamos os processos de aprendizagem dos alunos/autores em ambiente 

telemáticos cooperativos e colaborativos.  

De igual modo, parece-nos importante explorar os posicionamentos relativos à 

construção do conhecimento e aprendizagem organizacional (a espiral do conhecimento de 

Nonaka e Takeuchi, 1995; os circuitos simples e duplo de Argyris e Schön, 1992; Garvin, 1993; 

o circuito triplo de Swieringa e Wierdsma, 1995; o ciclo de Kolb, 1975), em sua possível 

convergência com a polifonia e a dialogia de Bakhtin e a tomada de consciência de Jean Piaget. 

Ressaltamos a convergência da espiral do conhecimento organizacional de Nonaka, 

em que, nos processos de interação: exteriorização, socialização, combinação e 

interiorização, são percebidas as muitas vozes – a polifonia - que habitam cada indivíduo, no 

dizer de Mikhail Bakhtin.  

Nosso desafio foi identificar, analisar e explicitar esses processos em um ambiente 

virtual de aprendizagem, colaborativo e cooperativo, em que os alunos-autores enunciam na 
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trajetória da compreensão e são autores em sua própria construção, levando em conta o 

espaço-núcleo identificado no Ciclo de Aprendizagem Vivencial. 

  

1.1 O AMBIENTE VIRTUAL E A APRENDIZAGEM  

 

Em Medindo e Maximizando Resultados através do E-Learning, Jonathon D. Levy, 

Vice-Presidente da Harvard Business Online, ratifica que, na época em que vivemos, o maior 

bem é o conhecimento e que aqueles que possuírem os melhores sistemas para manter os 

recursos de conhecimento com o objetivo de darem suporte à performance de indivíduos e 

organizações serão os vencedores. Esse modelo enfoca a aprendizagem personalizada como 

estratégia, de acordo com as necessidades individuais, diminuindo tempos e aumentando a 

produtividade das organizações. 

Daí decorrente, ao analisarmos as dificuldades existentes na construção do 

conhecimento no interior das organizações públicas, constatamos a existência de “ilhas de 

excelência” no serviço, corroborando a tese de que existe conhecimento tácito, conforme 

Nonaka, para uma melhor resposta à sociedade, no que diz respeito às suas expectativas e 

necessidades, conquanto esse esteja estruturado de forma inflexível, cubiculista e hierárquica, 

submetido, em seu interior, às estruturas burocráticas de poder.  

Como mostram as tendências, as organizações atuantes no mercado têm necessidade 

de mudanças internas, em virtude da concorrência. Por sua vez, embora as organizações 

públicas sobrevivam no estado democrático, sabemos que  terão maior ou menor relevância, 

segundo sua capacidade de maximizar a satisfação das demandas e disponibilizar à sociedade 

o serviço público da qualidade desejada, com alocação ótima dos recursos disponíveis. Desde 

a década de 70, o setor público brasileiro utiliza a tecnologia da informação na viabilização de 

processos internos e de controles, naquilo que hoje se conhece como governo eletrônico, em 

que serviços são disponibilizados ao cidadão. No mundo todo, os esforços para transformar a 

administração pública, via tecnologia da informação, vêm recebendo atenção dos governos, 

que utilizam a tecnologia e se integram em rede, para prover serviços e informações para a 

sociedade, em qualquer hora e lugar, superando barreiras e oferecendo produtos de melhor 

qualidade e a custos mais baixos. 

Entretanto, segundo Afonso (2000), o processo de infoinclusão requer haja 

oportunidade de capacitação para usar esse novo meio, em que a Internet seria facilitadora da 

participação democrática, em uma verdadeira comunidade mundial, e em que um simples 

microcomputador poderia prover serviços e informações, gerando conhecimento. McLuhan 
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(1968), em suas análises teóricas sobre comunicação, ao defender as tecnologias como 

extensão dos sentidos humanos, sugere que progressivamente as tecnologias criam um novo 

ambiente humano, o que implicaria a produção de sentido pela comunicação, se – como 

entendido – é mediação simbólica da práxis social (QUERÉ, 1992). 

Das conclusões desses estudos, depreendemos que essa possibilidade estaria embasada 

no fato de que a sociedade tornou-se um “conjunto de circuitos e canais, mantido pelas redes 

técnicas da informação e comunicação” (RÜDIGER, 1995) e de que as barreiras de tempo e 

espaço foram superadas, havendo uma desterritorialização das experiências, anulando a 

sensação de distância e, ao mesmo tempo, isolamento por mediatização tecnológica das 

representações sociais.  

Na perspectiva de Vicini (2006), ao estudar a arte de Joseph Beuys como metodologia, 

diz que o artista em suas obras (esculturas sociais e múltiplos) objetivava mexer com o 

pensamento e obter uma reação, não as considerando acabadas e imutáveis. Assim, uma 

mesma obra era apresentada para diferentes públicos, ocorrendo respostas e atuações diversas, 

o que leva à conclusão de que ele conseguia mexer com o pensamento de forma implicada. 

Salienta Vicini que a interação era fundamental no processo, pois “o ato de pensar produzia 

energia entre as pessoas e elas não conseguiam ficar indiferentes ao ambiente” (2006, p. 34). 

Nesse contexto, novos eventos poderiam ocorrer originados em infinitas razões, gerando 

infinitos significados e conceitos.  

A convergência de Beuys e seu espaço virtual construído, a cada exposição de sua 

obra, com o ambiente telemático de aprendizagem está nas novas construções possíveis 

porque nada está acabado.  

Em razão de tudo o que foi considerado até o momento, imagina-se que a construção 

do conhecimento, viabilizando soluções integradas em rede entre as unidades das 

organizações e protegendo os seus ativos, pode-se transformar em uma competência 

distintiva, quando a rede de conhecimento seria alimentada por dados originários de 

questionamento, investigação, experimentação, sistematização, aprendizagem de cada um dos 

seus integrantes, instaurando uma outra ética ainda por ser explicitada. 

Em decorrência, nesse contexto, a educação a distância, em ambiente virtual de 

aprendizagem, como fator estratégico, teria, então, o poder de transformar estruturalmente 

sistemas de ensino e aprendizagem tradicionais e acelerar as mudanças, o que implicaria não 

se restringir à transferência de informações, mas almejar o questionamento e o fazer diferente 

para construção de conhecimento, com melhor alocação de recursos humanos e financeiros, 
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além de proporcionar o envolvimento e comprometimento dos participantes, viabilizando a 

constituição de comunidades de conhecimento. 

 

1.2 AS ORGANIZAÇÕES E O E-LEARNING 

 

Segundo teorias pedagógicas, a educação propõe-se a ser uma intervenção consciente no 

processo de aprendizagem. Assim, dos estudos realizados, observamos que um dos fatores que 

influencia a performance dos processos de aprendizagem organizacional é a existência de 

modelo autoritário e centrado no poder do conhecimento do mestre ou do especialista, em que – 

a nosso sentir – também se encontra ressonância, como Brait (2006, p. 14) salienta, na memória 

dos anos 1960 no Brasil, na afirmação de Bakhtin ao dizer que “a linguagem autoritária reduz 

tudo a uma só voz, sufocando a variedade e a riqueza que existe na comunicação humana”.  Em 

estudos recentes, apresentam-se resultados que contradizem a posição expositora de verdade 

desse mestre, daí por que algumas correntes do pensamento propõem novos modelos e 

metodologias de ensino-aprendizagem para estimular a ruptura desse paradigma, passando o 

mestre a ser um instigador da busca pelo conhecimento, com vistas a contemplar a interação e a 

construção da autoria pelo próprio sujeito do processo de aprendizagem.  

Na observação do cenário teórico-prático atual, a EAD apresentar-se-ia como um dos 

importantes agentes deste processo de mudança, uma vez que a informação e o conhecimento, 

atrelados à tecnologia digital e ao conceito de ciberespaço, seriam acessíveis à sociedade e, 

por extensão, às organizações que aprendem ou querem aprender, cada dia de forma mais 

intensa e contínua.  

Diante dessas perspectivas, a Internet poderia constituir o ambiente por excelência de 

uma nova alternativa para as organizações que aprendem, no processo de capacitação e 

treinamento de seus integrantes – o ensino on-line, ou e-learning -, quer utilizando a 

abordagem totalmente a distância, quer  integrando as modalidades a distância, de instâncias 

virtuais e presenciais, de momentos de reunião do grupo em um mesmo espaço físico sob a 

coordenação do mestre. 

Em que pesem todas as críticas à utilização dos recursos tecnológicos na aprendizagem, 

acreditamos ser impossível desconsiderar as vantagens que a metodologia de ensino a distância 

traz para o alcance dos objetivos organizacionais e a possibilidade de mudanças nos processos 

que esta nova ambientação representa. Magda Vicini, após viajar por Umberto Galimberti, 

Mario Costa, Pierre Lévy, Arlindo Machado, Sergio Bairon, Luiz C. Petry, Lucia Santaella, traz 

a conceituação de hipermídia que vem ao encontro das pesquisas neste trabalho: 
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Produção digital interdisciplinar com uma complexidade de conhecimentos que se 
manifestam por meio de textos, imagens e sons, em que a estética é essencial para 
que o jogo da compreensão seja construído pela navegação daquele que a 
experimenta, provocando um estado de saber (2006, p. 16). 

Por seu lado, Pallof e Pratt, em Construindo Comunidades de Aprendizagem no 

Ciberespaço (2002), também procuraram contextualizar e identificar os aspectos humanos 

envolvidos na comunicação eletrônica, em que o anonimato e a segurança fornecidos pelo 

meio desenvolveram personalidades dentro do processo de ensino-aprendizagem proposto 

dentro da rede do Fielding Institute – a Fielding Electronic Network. Dentre as considerações 

dos autores que julgamos importantes neste momento, salientamos a definição do novo 

paradigma educacional, em que o professor dirige e especifica o conteúdo do  curso e os 

alunos o exploram de forma colaborativa buscando seus interesses, a secundariedade da 

estruturação dos conteúdos em termos de local e tempo e o novo elemento que distingue a 

aprendizagem a distância da  sala de aula presencial: 

 
Fundamentais aos processos de aprendizagem são as interações entre os próprios 
estudantes, as interações entre professores e estudantes e a colaboração na 
aprendizagem que resulta de tais interações” (2002, p. 27) 

 

Prosseguindo na contribuição de Palloff e Pratt, em relação à EAD no meio acadêmico 

(2002), é importante também ressaltar ainda as considerações a seguir elencadas: 

a) tarefas colaborativas são desafiadoras! Estudantes concretos-ativos (aprendem por meio 

de experiências concretas, para depois alcançar a teoria) levaram professores a 

incorporar técnicas de aprendizagem ativa – trabalho colaborativo, grupos de discussão 

e projetos, leitura e resposta em estudos de caso, dramatização e simulações); 

b) aprendizagem em ambiente virtual deve ser ativa! Por meio de envio de 

mensagens com suas idéias, o aluno deve contribuir para o processo de 

aprendizagem, criando-se uma rede de interações entre professor e alunos e o 

processo de construção do conhecimento é colaborativo e cooperativo;  

c) resultados do processo de aprendizagem não deve ser medido pelo número de fatos 

memorizados! A avaliação da aprendizagem deve ser realizada pela profundidade 

do conhecimento e das novas competências construída. 

d) objetivo na educação a distância é a formação de alunos autônomos! As práticas da 

sala de aula tradicional – em nova arena do ambiente virtual – tornam-se diferentes 

e assumem outras perspectivas. 

Na perspectiva da análise do desempenho dos alunos no ambiente virtual de 

aprendizagem, Palloff e Pratt (2002), investigaram aspectos de personalidade de aluno e 
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professor, enfatizando que alunos que alcançaram bons resultados em programas de educação 

a distância possuem certas características em comum. Assim, eles 

buscam voluntariamente novas formas  de aprender; são motivados, têm maiores 
expectativas e são disciplinados; tendem a ser mais velhos do que o aluno médio; 
tendem a possuir uma atitude mais séria em relação ao curso (2002, p. 30). 

 

A necessidade de personalizar e humanizar os cursos em AVA, uma vez que na sala de 

aula on-line “os alunos e professores são representados por textos em uma tela” e não se pode 

ver sua emoção por expressão facial ou linguagem corporal, como respostas às mensagens 

enviadas pelo interlocutor, nem se ouve sua voz plena de emoção no seu tom. Isso dificulta 

sentir a presença do outro, configurando-se uma “desencarnação”, no dizer de Palloff e Pratt 

(2002, p. 33). Daí a discussão que se estabelece sobre as formas/procedimentos de viabilizar 

que os participantes se conheçam como pessoas (quem são, como são) e desenvolvam os 

objetivos político-sociais decorrentes. 

Por outro lado, a didática utilizada em AVA, segundo Peters (2003) já se sedimenta 

em pesquisas que surgiram nos últimos vinte anos que se ocuparam com questões de ensino e 

aprendizagem na EAD. Aspectos relevantes foram discutidos em relação à situação 

motivacional dos alunos, suas condições e contextos de aprendizagem, à transmissão de 

estratégias efetivas de aprendizado autodirigido, à distinção entre modos e estilos de 

aprendizagem, à estruturação cognitiva dos textos didáticos, à compreensão de textos, ao 

ensino e aprendizagem digital, à função e importância da comunicação interpessoal.  

Adentramos, neste espaço, na questão do espaço existente entre docentes e discentes 

em AVA, esclarecida por Michael Moore (1993) em seu conceito de distância transacional 

ao separar a distância física da distância psíquica, com base na possibilidade de os alunos 

poderem ou não se comunicar com os professores, deixando de estar entregues à própria sorte. 

Daí que a função transacional está diretamente ligada à possibilidade de haver 

interação/diálogo, estando delimitada pela medida em que existe uma estruturação nos 

procedimentos a serem desenvolvidos por meio de programas de ensino preparados. Assim, a 

distância transacional é função de três dimensões que tem na flexibilidade e adaptabilidade a 

cada situação de ensino-aprendizagem sua característica. De acordo com o grupo de 

participantes, os objetivos e conteúdos do ensino, o nível de exigência métodos e meios 

disponíveis, é necessário encontrar a melhor relação entre essas grandezas e terminar a 

distância transacional ótima para a situação. 

É importante também ressaltar neste ponto que as diferentes metodologias para o 

ensino e a aprendizagem de há muito vêm sendo implementadas. No que diz respeito à EAD, 
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Moore (1993, p. 26) traz como concepção o conjunto diálogo, estrutura e autonomia que 

apresentam características peculiares em cada caso. Recuperamos aqui, segundo Moore, cada 

uma dessas concepções com o objetivo de explorar métodos aplicados no ensino acadêmico 

em diferentes centros e sua relação com o estudo realizado neste trabalho. Peters (2003) 

pondera que – em universidades de presença - as três formas de ensino não aparecem, uma 

vez que o discurso científico e o diálogo didático não se apresentam como valor no interesse 

do aluno. Segundo o autor, essas três concepções, por outro lado, sofrem críticas tanto em 

universidades presenciais quanto à distância, que dizem: 

 
Longas discussões são perda de tempo. Materiais de estudo desenvolvidos sob o 
ponto de vista da tecnologia do ensino reduzem o ensino e o estudo a uma mera 
racionalidade de fim e meio. O estudante médio não dispõe das condições prévias 
necessárias para o estudo autônomo” (2003, p. 72) 

 

Por outro lado, o próprio Peters (2003) justifica a utilização das três concepções de 

Moore na  EAD, ao dizer , em primeiro lugar, que o diálogo se refere à interação lingüística 

direta e indireta entre professor e aluno que acontece na realidade. Isso encontra ressonância 

em Moore (1993 apud Peters, 2003, p. 73), ao definir diálogo: 

 
Um diálogo é direcionado, construtivo e é apreciado pelos participantes. Cada uma 
das partes presta respeitosa e interessada atenção ao que o outro tem a dizer. Cada 
uma das partes contribui com algo para seu desenvolvimento e se refere às 
contribuições do outro partido. Podem ocorrer interações negativas e neutras. O 
termo diálogo, no entanto, sempre se reporta a interações positivas. Dá-se 
importância a uma solução conjunta do problema discutido, desejando chegar a uma 
compreensão mais profunda dos estudantes. 

 

Diferentemente, constata-se uma forma de isolamento do aluno, que também se pode 

verificar na EAD, porque as universidades não conseguem disponibilizar atividades didático-

dialógicas para todos. Segundo Palloff e Pratt (2002, p. 46), existe uma personalidade 

eletrônica (Jones, 1995 – “Cybersociety”), a pessoa que nos tornamos quando estamos on-

line. Segundo os autores, essa personalidade tem algumas características próprias: 

a) capacidade de dar continuidade a um diálogo interno com o objetivo de formular 

respostas; 

b) imagem de privacidade e término de espaço de onde se comunica e de sentimento 

de privacidade; 

c) capacidade de transitar entre questões emocionais na forma de textos; 

d) capacidade de formar imagem do interlocutor durante o processo de diálogo. 

Importante, no entanto, a consideração de Peters de que  
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o diálogo não apenas desempenha funções auxiliares, mas, sim, é também uma 
forma autônoma de ensino e aprendizagem, com funções pedagógicas e didáticas 
específicas” (2003, p. 75) 

Salienta, ainda, diferentes aspectos, tais como: 

a) didático-científico, em que é apontada a ligação entre saber e comunicação, 

fundamentada nas teses de Hartmut von Henting (1970), segundo a qual “quem 

apenas armazena saber em sua memória não participa no processo científico (apud 

Peters, 2003, p. 76) e Ludwig Huber (1983, 1995), para quem o ensino e a 

aprendizagem devem-se afastar da simples transmissão de conhecimento, ligando 

este ao processo cognitivo. Para Peters (2003), a restrição dos alunos de EAD à 

comunicação escrita do saber por meio de provas, tarefas remetidas e trabalhos 

finais, reduz a amplitude do ensino acadêmico; 

b) didático-universitário, esse princípio dialógico chega a nós desde a Antigüidade 

(discussões filosóficas), como forma de tornar inteligível os  problemas filosóficos 

(afirmação e réplica), chegando à atualidade, quando  

 
a participação no diálogo ativa e intensifica a reflexão sobre problemas  científicos. 
Trocando idéias diferentes, colocando opinião contra opinião, assumindo posições, 
pondo sempre de novo em dúvida conclusões e exercendo crítica, os estudantes 
adquirem nova relação com o conteúdo discutido ao contrário do que ocorre quando 
tomam conhecimento dele apenas por leitura e reflexão e somente assimilam 
verdades (2003, p. 78). 

 

A participação do aluno no diálogo desenvolve competências, tais como: argumentação 

objetiva e dentro do jargão do lugar; fundamentação, defesa, modificação ou rejeição de uma 

posição teórica própria; questionamento crítico e julgamento do saber exposto pelo outro; retirada 

de impulsos para reflexão própria e, também, impulsão da discussão; reflexão consciente e 

autocrítica sobre a aprendizagem havida e os métodos utilizados; experimentação de processos 

cognitivos coletivos; racionalidade, lógica e método na exposição das próprias idéias: 

a) didático-teleducativo, em que a relação eu-coisa (sujeito-objeto), com 

estabelecimento do eu – tu. 

b)  aspecto pedagógico, o diálogo realiza o desenvolvimento individual e social do ser 

humano; o falar torna-se uma ação social. Peters traz em sua exposição Franz 

Pöggeler (1974), que diz que o diálogo torna-se o princípio do agir ético. 

c) aspecto filosófico, no diálogo as pessoas se encontram diretamente, levando-as a 

decisões próprias, considerando parceiros e há relação do eu-mesmo com o outro. 

d) aspecto sociológico, implicando interação social e comunicação. A primeira 

significa intercâmbio de ações em determinado contexto. As ações sofrem 
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influência de valores e significados do outro, que por sua vez deriva de valores 

sociais correspondentes. A socialização ocorre por aprendizagem e símbolos e 

papéis, desenvolvendo identidade e capacidade de agir socialmente. Nesse ponto, 

Peters (2003, p 84) chama atenção especial para o fato de que a comunicação 

lingüística é o “meio central de interação social”, onde interessa sobretudo o 

sentido e o significado o que foi comunicado. A comunicação visa à “compreensão 

mútua e possibilita o agir que compreende o sentido”.  (2003, p. 84) 

Peters pondera que o diálogo tem grande importância na educação a distância e que 

essas aptidões não podem ser aprendidas em método receptivo de aprendizagem, nem em 

material impresso, sendo recomendável possibilitar “a capacidade de um pensar crítico 

autônomo, e também a capacidade de aplicar esse pensamento crítico, de experimentar a 

autonomia racional daí resultante” (2003, p. 79). Diz mais, que o ensino a distância apresenta 

carências, quando o aluno a distância não adquire a competência comunicativa por meio da 

interação com outros sujeitos. No vazio da interação, segundo Peters (2003, p. 85), os alunos 

não “conseguem definir sua identidade como estudantes e pesquisadores e desenvolver um 

comportamento correspondente ao hábito acadêmico”.  

No quadro a seguir, apresentam-se as concepções de Moore, segundo as características 

definidas por Peters (2003) para a EAD. 

                                                    

Dimensões Atributos-limites 
Diálogo Docentes e discentes 

não mantêm qualquer 
intercomunicação. 
 

Diálogos freqüentes, podendo expressar-se os pré-conhecimentos, 
interesses e 
desejos de cada estudante, influenciando 
no ritmo e no rumo do curso. 

Estrutura Ensino programado em 
todos os detalhes e 
prescrito 
compulsoriamente. 

Ensino customizado, valorizando a 
experiência e a expectativa de cada 
estudante e atendendo sua necessidade 
específica. 

Autonomia 
 

Etapas e atividades do 
ensino  determinados por 
estruturação e diálogo; 
controle da aprendizagem 
a cargo de terceiros. 

Os próprios estudantes reconhecem suas necessidades de estudo, 
formulam objetivos, selecionam conteúdos, projetam estratégias 
de estudo, arranjam materiais e meios didáticos, identificam fontes 
humanas e materiais adicionais e fazem uso delas; eles próprios  
organizam, dirigem, controlam e avaliam o processo da 
aprendizagem, não sendo limitados nem por diálogos e nem por 
estruturas preestabelecidas. 

Tabela 2: Dimensões da EAD, segundo Moore e Peters (2003). 
 

 

Em relação à estrutura dentro do ensino e aprendizagem a distância, Moore (1993, p 

26) caracteriza como fechada, planejada, regulada quanto ao tempo, controlada e avaliada. 

São cursos otimizados com conteúdos distribuídos que o direcionam, com estruturação do 
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processo de ensino-aprendizagem em detalhes. Ao aluno não espaço para se afastar do rumo 

didático, apresenta-se não dando margem a inspirações ou inovações individuais.  

Os planos de ensino, nos dois últimos séculos, são importantes na didática. Moore traz 

como novidade a sua utilização em “medida extrema”, com importância para a “eficiência e 

controle do sucesso objetivado” (PETERS, 2003, p. 88). 

Na EAD, a estruturação ocorre por meio de análise e seleção de objetivos de ensino e 

aprendizagem; de escolha de conteúdos e estratégias de ensino para alcance dos objetivos; do 

emprego de meios tecnológicos para eficiência do processo; de elaboração de testes de 

avaliação do alcance dos objetivos e otimização da estrutura. 

Otto Peters (2003) salienta alguns aspectos interessantes em sua análise de cursos a 

distância “fortemente estruturados”, dentre os quais citamos: 

a) priorização do ensino e aprendizagem em detrimento da participação do aluno no 

processo científico (saber e conhecer); 

b) eliminação de conteúdos da categorização prévia, da operacionalidade e a avaliação; 

c) busca do caminho mais curto para aprendizagem, deixando de lado atitudes que 

fazem parte do estudo científico, com redução do processo de ensino-

aprendizagem ao conjunto calculado  de certas funções; 

d) desinteresse por aprendizagem por meio da participação, reflexão e metacogniçao; 

e) centrado no professor, e não no aluno. 

Num curso altamente estruturado, segundo os autores, temos a possibilidade de torna-lo 

massivo, ao contrário daquele que prioriza o diálogo entre pessoas de forma espontânea, quando 

não há possibilidade de coisificação e multiplicação a um número ilimitado de interessados. 

Por seu turno, Moore (1993) delimitou a concepção autonomia à autodeterminação do aluno, 

isto é, à sua decisão em relação ao seu estudo por iniciativa própria. Peters vai além da definição de 

Moore, ao dizer que significa muito mais do que estudo autodirigido, porque “é mais abrangente e tem 

profundidade porque está ancorado multidimensionalmente em nosso pensamento”. (2003, p. 94) 

 Caracteriza o autor essas diferentes dimensões, conforme quadro-resumo abaixo: 

 
DIMENSÃO                          CARACTERÍSTICAS 
FILOSÓFICA                        Na visão kantiana, de liberação da menoridade do ser humano por culpa própria, 

levando a fazer uso da razão sem ajuda alheia. “Citando Sommer 1988: 29, 
apud Speck 1991, “Quem educa pratica ações, cujo alvo é tornar-se 
supérfluo. Quem está sendo educado tem que aprender a fazer ele mesmo o 
que até então outros fizeram por ele” (2003: 94). 

PEDAGÓGICA Explicitada por situação em que o ser humano é sujeito de sua própria 
educação.  

DIDÁTICA O aluno que estuda autonomamente não é objeto, mas, sim, sujeito no 
processo de ensino-aprendizagem. São noções equivocadas o professor dar, 
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transmitir ou ensinar algo que os alunos assimilam e guardam na memória. O 
aluno é autônomo, segundo Peters, quando assume e executa funções dos 
professores, isto é, 

Figura 5: Quadro – Adaptado de Peters, 2003. (BIANCAMANO, 2007). 
quando eles mesmos reconhecem suas necessidades de estudo, formulam objetivos 
para o estudo, selecionam conteúdos, identificam fontes humanas e materiais 
adicionais e fazem uso delas, bem como quando eles próprios organizam, dirigem, 
controlam e avaliam o processo de aprendizagem (2003, p. 95). 

 

O aluno deve ser capaz de alcançar a metacognição: além de construir ou transformar 

estruturas cognitivas, transformar estrutura de superfície em estrutura de profundidade, 

também deve refletir sobre o processo. Assim, o aluno autônomo, metacognitiva, 

motivacional e comportamentalmente ativo em seu próprio processo de aprendizagem. 

Do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, o processo de formação da 

personalidade está situado entre a auto-organização e as influências do ambiente, entre 

emoção e dependência. O estudo autônomo está sujeito à mesma ação recíproca, em que  

 
relações tendenciosamente autoritárias entre docentes e discentes tornaram-se 
relações de parceria. Como resultado dessa mudança, foram consideradas adequadas 
formas de ensino e aprendizagem como o diálogo autônomo em grupo, o trabalho 
em projetos e a aprendizagem por pesquisa (2003, p. 104). 

 

O que Otto Peters diz acerca do ensino dialógico na EAD? Diz ele que existem 

diferentes versões de ensino dialógico nas academias em todo o mundo:  

a) versão Aconselhamento acadêmico – indicação de um orientador de estudo para 

acompanhamento durante todo o período (Open University – Inglaterra; 

Universidad Estatal a Distancia – Costa Rica; Universidad Nacional Abierta – 

Venezuela). Em local determinado, presencial ou por meio de telefone, texto 

escrito, o aluno tem o acompanhamento. O aluno tem a sensação de ter – a 

qualquer hora – parceiro de diálogo, proporcionando continuidade, estabilidade, 

intensidade e realidade ao ensino a distância (2003: 106). Nesse sentido, 

pedagogos de adultos acreditam que deveriam abranger todos os aspectos de vida 

do aluno, orientando-se por princípios didáticos de: referência ao meio vital, 

referência aos participantes e referência ao modelo interpretativo e à 

emocionalidade; 

b) versão Centro de Estudos – nesses centros, os Tutores são os parceiros. A relação 

quantitativa entre alunos e número de Tutores reflete-se na qualidade dos diálogos: 

versam sobre conteúdo dos cursos; aprendizagem dialógica deveria ajudar os 

alunos a fortalecerem estruturas cognitivas, diferenciá-las, modificá-las. As 
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orientações são dadas individualmente ou em grupos, na forma presencial ou por 

telefone; 

c) versão Grupos de Trabalho – ocorrem na forma presencial, para troca de 

experiência entre alunos, que têm voz, contribuindo para o seu autoconhecimento. 

A Internet viabiliza os Grupos de Trabalho: “raramente um pedido de socorro na 

Internet fica sem resposta” (2003: 111), alunos se encontram em ambientes 

informais (café virtual); 

d) versão Seminário e aulas práticas – nesse espaço existe aprendizagem dialógica 

intensa, durando um ou mais dias; 

e) versão Residential Schools – nesse espaço, existe maior relevância à aprendizagem 

dialógica, quando os alunos passam alguns dias juntos participando de seminários 

e encontros. 

Em que pesem todas essas considerações sobre a distância transacional na EAD, 

Peters mantém o posicionamento de que as universidades a distância, em sua maioria, não 

possuem recursos financeiros, de pessoal e de tempo para desenvolver um processo dialógico 

no ensino-aprendizagem.  

Entretanto, estudos de Christine von Prümmer e Ute Rossié (1994, apud Peters, 2003), 

na pesquisa empírica Comunicação no Ensino a Distância, demonstram que 93,8% dos 

alunos manifestam o desejo de diálogos pessoais, o que sugere a necessidade de dar-se 

atenção a essa questão. 

Segundo  Peters,  

 
[...] devem ser envidados esforços no sentido de prever formas  de ensino dialógico 
em maior volume, dedicar-lhes maior atenção por parte dos promotores do ensino e 
intensificar o trabalho das pessoas que aconselham e assistem os estudantes como 
tutores e mentores  (2003, p. 122). 

 

O autor ainda preconiza a concentração no aspecto qualitativo do processo de ensino-

aprendizagem, inclusive ressaltando a necessidade de o aluno 

 
ter em mente a construção de estruturas cognitivas próprias e o desenvolvimento e a 
diferenciação do próprio pensamento científico e, ao mesmo tempo, esforçar-se pela 
aquisição de competências sociais correspondentes (2003, p. 122). 

 

De qualquer forma, constata-se uma extrema flexibilidade na EAD propiciada pela 

revolução digital por que estamos passando, atingindo diferentes contextos socioculturais, 

tendo, inclusive, “invadido” o ambiente presencial de ensino-aprendizagem com elementos 

em seu sistema. Tradições acadêmicas de diferentes culturas pedagógicas atribuem 
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particularidades ao processo da educação a distância, mas a universidade do futuro, 

considerada por Peters (2003), será aberta a toda pessoa que puder participar com sucesso. 

Não imporá local e horário de estudo obrigatório, adequando-se à necessidade individual e 

profissional do estudante. Por fim, a universidade do futuro emprega tanto componentes 

presenciais quanto do ensino a distância e digitalizado, expressando-se em uma flexibilidade 

jamais vista. A EAD tem o poder de modificar sistemas de ensino e aprendizagem e de 

acelerar as mudanças. 

Nesse momento, cumpre-nos trazer alguns estudos e pesquisas realizadas no âmbito da 

educação a distância nas organizações, com o fim de salientar alguns dados quantitativos 

sobre o desenvolvimento dessa prática, tendo em primeiro momento a perspectiva de que, nas 

organizações, encontramos como objetivo da utilização do ambiente virtual a capacitação e o 

treinamento para desenvolvimento das competências necessárias à organização. Essa prática, 

embora em outro paradigma daquele proposto neste trabalho, qual seja a educação a distância 

em AVA-CC, apresenta experiências de construção do conhecimento individual e coletivo. 

A revista Learning Circuits (LC) (disponível em: www.learningcircuits.org), lançada 

em janeiro de 2000, tem como objetivo promover e auxiliar o uso do e-Learning, criando um 

uma estrutura de conhecimento sobre o uso da tecnologia de forma eficiente e efetiva para a 

aprendizagem, em sua página na Internet. Em um de seus artigos, de Ryann Ellis (LC, 2004) 

encontram-se dados sobre o impacto que desenvolvimento tecnológico, consolidação de 

equipamentos e economia têm sobre os esforços do e-Learning nas organizações. Em agosto e 

setembro de 2004, a LC efetuou duas pesquisas: a primeira “Learning Circuits Annual Trends 

Survey”, questionou sobre o uso genérico do e-Learning, focando o nível de envolvimento 

dos respodentes no e-Learning e o orçamento previsto para o e-Learning. A segunda, 

“Learning Circuits E-Learning Readiness Survey”, perguntou sobre as ferramentas específicas 

que estavam sendo utilizadas e sobre a administração e níveis de apoio empregados para e-

Learning. Como resultado delas, temos alguns sinais de como se ramificam dentro das 

organizações que usam o e-Learning. 

Conforme a pesquisa, nos Estados Unidos, num primeiro momento, percebemos que, 

apesar de o envolvimento com e-Learning ter decrescido no período 2003-2004, uma vez que 

de 122 respondentes 41.7% em 2003 para 35.3% em 2004, a totalidade dos dados indica que 

há um aumento no número de empresas que estão explorando opções ou planejando sua 

utilização. 

Por outro lado, fica explícito também que as organizações estão utilizando a EAD por 

um período menor, mantendo-se uma média de dois anos, em 2004. Esses dados parecem 
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contradizer informações de outras pesquisas e relatórios que dizem que as iniciativas em e-

Learning estão aumentando. Para comprovar as informações levantadas, a Learning Circuits 

revisou e comparou cada palavra das respostas das pesquisas, donde obtiveram o resultado de 

que estão utilizando termos como: videoconferência, aulas virtuais, simulações, educação a 

distância, mais do que em anos anteriores. 

Segundo a pesquisa “Learning Circuits E-Learning Readiness Survey,” dos 164 

respondentes à pesquisa, 57,1% utilizam cursos virtuais assíncronos e 32,4%, cursos virtuais 

síncronos como complementar aos treinamentos básicos. As ferramentas mais utilizadas pelas 

organizações para dar apoio às atividades de e-Learning incluem: software de interação - 

54%; ferramentas de autoria - 51%; sistema de gerenciamento de aprendizagem - 46%; 

software de pesquisa/armazenamento de dados - 42%. 

Administradores e colaboradores concordam em que o e-Learning é recurso 

importante para melhorar a performance da organização. De acordo com “Learning Circuits 

E-Learning Readiness Survey,” 25,9% dos colaboradores estão conscientes da possibilidade 

do e-Learning e 50,6% estão interessados em participar de e-Learning. Similarmente, 17,9% 

dos gestores percebem a vantagem do e-Learning e mais do 2/3 (69%) estão interessados em 

utilizar o e-Learning para educação e treinamento dos colaboradores. 

Entretanto, ambos os grupos (gestores e colaboradores) fazem considerações. Entre 

colaboradores, o tempo de dedicação (30,2%) e a competência técnica necessária (24,4%) são 

fatores elevados. O nível de autodisciplina alcançou valor similar (20,9%). 

Na atualidade, é consenso dentro do campo das organizações que, integrando a 

tecnologia colaborativa e cooperativa em intervenções internas, podemos abrir novas 

oportunidades para comprometimento de times, grupos de trabalho, parceiros e clientes num 

processo de mudança colaborativa. Nesse espectro, alguns dados seriam importantes de serem 

ressaltados.  

No Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (Abraed 2005, 

porque a edição 2006 ainda não foi lançada), em www.abraed.com.br, acesso em: 22-08-06,  

lançado pelo Instituto Monitor e pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), 

que considera dados de cursos oficialmente credenciados, o número de cursos superiores 

(graduação, seqüencial e pós a distância) passou de 11 em 2001 para 77 em 2004, 

representando um acréscimo de 600%, correspondendo a utilização dessa forma de ensino por 

1,1 milhões de pessoas. 

Segundo pesquisa realizada pelo Portal e-Learning (disponível em 

www.elearningbrasil.com.br. Acesso em: 22-05-2006), no Brasil, os investimentos 
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acumulados em ensino a distância no mundo corporativo chegaram a US$ 80 milhões, em 

2003. Outra pesquisa, feita pela empresa E-Consulting, demonstra que a maioria das grandes 

empresas brasileiras investe em projetos de educação a distância, em várias níveis. Hoje, 33% 

delas já investem, 18% o fazem sistematicamente e 23% incluíram o assunto no planejamento. 

Do total pesquisado, apenas 14% apareceram sem intenção de investir nesse tipo de educação.  

Em 2002, os investimentos das empresas em Ensino a Distância, o e-Learning, era de 

52 milhões de reais. Já em 2004, o investimento quase duplicou passando para R$ 102 

milhões, superior a 90%. O crescimento previsto para o setor corporativo em 2005 era de mais 

40%. 

O mercado americano apresenta valores em torno de US$ 1 bilhão, sendo que os 

programas de ensino a distância (aplicações e processos: internet, extranet, intranet, 

LAN/WAN, áudio e vídeo, transmissão via satélite, televisão interativa e CD-Rom) têm-se 

mostrado um método eficiente para adquirir qualificação e aprendizado dentro das 

organizações.  

Segundo os dados apresentados no Portal E-Learning (www.elearningbrasil.com.br – 

acesso em: janeiro de 2006), o número de empresas que utilizam esse método para 

capacitação de seus funcionários tem crescido de forma exponencial, principalmente em São 

Paulo, que concentra 80% das empresas nessa área. Em 1999, quando a educação a distância 

passou a ser utilizada nas empresas, no Brasil, eram menos de 10 delas que a utilizavam; hoje, 

este número ultrapassa 450, com mais de 1,5 milhão de pessoas treinadas e capacitadas nas 

suas funções, otimizando os resultados das organizações. 

Observamos que, no mundo corporativo, ao considerarem o treinamento elemento 

essencial para o crescimento e desenvolvimento de uma empresa, a redução de custos com 

viagem, alimentação, transporte aliada à liberdade na escolha do horário mais adequado para 

que o profissional faça seus estudos tornam a educação a distância um grande atrativo para as 

organizações. 

Nesse sentido, percebemos que um fator julgado importante nos cursos, por meio de e-

Learning, está no fato de não poderem ser meras adaptações de conteúdos existentes sobre 

determinado tema, uma vez que muitas vezes apresentam-se "cursos" que são verdadeiros 

"aglomerados" de conteúdos que, com o auxílio do web designer, tornam-se atrativos e 

agradáveis aos olhos, porém não contribuem em nada para a formação do profissional que fica 

com uma sensação de inutilidade e desperdício de tempo, ao final. 

Conforme estudo da Universidade de Santa Catarina (www.ufsc.br – acesso em: 

janeiro 2006), as vantagens da educação a distância para as organizações estariam na 
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flexibilidade de horário, como demonstrado em pesquisas, no fato de que o aluno a distância 

reteriam 20% a mais dos conhecimentos aplicados do que o aluno de cursos presenciais. A 

outra grande vantagem apontada por especialistas do setor seria a democratização do acesso à 

informação, como evidenciado em empresas de grande porte que, de forma rápida e eficiente, 

podem treinar 65 mil profissionais em todo o território nacional, com foco nos conteúdos que 

seriam interessantes e com os melhores profissionais de cada área.  

Nas observações e informações obtidas, poderíamos acrescentar que a essas 

vantagens a facilidade das novas tecnologias e a redução de seus custos - dois meses depois 

de sua criação, o programa de inclusão digital "Computador Para Todos" do governo 

federal, que isenta o PIS/Pasep e Cofins para microcomputadores com preço abaixo de R$ 

2.500 - fez as vendas crescerem em até 100%. De acordo com o Extra, primeira grande rede 

varejista a colocar o projeto em prática, além do crescimento de vendas, houve também um 

aumento de 42% de faturamento na área de informática, em que computadores cada vez 

mais velozes, conexões de rede de alta velocidade, estão tornando o e-Learning uma das 

melhores opções de ensino. (disponível em: www.elearningbrasil.com.br. Acesso em: 

janeiro de 2006) Outro dado importante de ser mencionado é a pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – que  demonstra que 32,1 milhões de 

brasileiros acessaram a internet em 2005, correspondendo a 79% da população que nunca 

teve contato com a rede. Por outro lado, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) de 2005 mostra que brasileiros que não usam a rede estão faixa etária acima dos 50 

anos, têm menos estudo e ganham menos que os aqueles que estão acostumados a usar a 

Web em casa ou no trabalho. Geograficamente, as regiões Sudeste (26,3%), Sul (25,6%) e 

Centro-Oeste (23,4%) apresentam taxas de uso de Internet que dobram em relação aos do 

Nordeste (11,9%) e Norte (12%). (disponível em www.elearningbrasil.com.br. Acesso em: 

maio de 2007). 

Também segundo pesquisa (disponível em www.elearningbrasil.com.br. Acesso em: 

novembro de 2007) o montante investido em e-learning, durante o ano de 2007, deverá 

registrar: para 49% das organizações, menos de R$ 100.000,00; para 15%, entre R$ 

100.000,00 e R$ 200.000,00; para 13%, mais de R$ 1.000.000,00. 

 Podemos concluir que, diante dos dados apresentados, as tendências mais recentes 

em educação a distância, em ambiente virtual de aprendizagem, implantada em 

organizações públicas e privadas, apresentariam pontos positivos e negativos, o que dá um 

certo equilíbrio a qualquer análise feita sobre o tema. Alguns pontos fortes e fracos são 

apresentados a seguir: 
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versatilidade de elaboração de conteúdo com rápidas adequações 
foco no aluno, responsável pelo andamento e freqüência de seu estudo; 
flexibilidade de horário para acesso ao conteúdo Pontos Fortes 
redução dos custos de manutenção dos cursos, em face da possibilidade de 
aumento no  número de participantes 
reduzido acesso pela população à tecnologia no Brasil 
maior risco de evasão, caso não seja encontrada uma metodologia que motive o 
aluno 
custos maiores para implementação da estrutura tecnológica 
preparação do curso (planejamento, concepção de estratégias, produção de 
materiais didáticos etc.) mais demorada e trabalhosa do que no presencial 

Pontos Fracos 

resistência à mudança na cultura educacional do País, que tem seu foco na 
prática expositiva e absoluta do professor 

Figura 6: Quadro-síntese 5 - Pontos Fortes e Pontos Fracos da EAD nas organizações (Biancamano, 2007). 
 

Como resultado das pesquisas iniciais, verificamos que existem trabalhos já em 

desenvolvimento na área da avaliação de resultados de processos de e-Learning, p. ex., 

no PPGA/UFRGS, focando a teoria de Kirkpatrick (1994), sobre reação, aprendizado, 

comportamento e resultados, em organizações, antes, durante e depois das propostas de 

educação continuada serem implementadas. Especialista em processos de capacitação 

corporativa, Marina Nakayama, em pesquisa sobre modelo de avaliação que beneficie 

programas de e-Learning corporativo, cujo título é “Definição de Critérios e Indicadores 

de Desempenho para Sistemas de Treinamento Corporativo Virtual” (2005), considera 

que é necessário identificar critérios e definir indicadores que contemplem os aspectos 

gerais e específicos dos processos de capacitação nas empresas, sem esquecer o 

alinhamento que devem ter com as estratégias de cada negócio. (Disponível em: 

http://www.elearningamericalatina.com/edicion/ultima/na_1.php).  

Assim, segundo Nakayama, a avaliação mede o impacto da solução de e-Learning em 

relação aos resultados esperados pela empresa. É possível verificar o retorno do investimento, 

planejando e controlando o processo de aprendizagem: observar e descrever os resultados; 

identificar os problemas que necessitam de soluções; verificar quais são solucionáveis via 

qualificação formal; medir antes as perdas ou as limitações; definir claramente os resultados 

esperados; incluir dados quantitativos e qualitativos, inclusive evidências de que poderão 

gerar resultados - redução de reclamações, percepção de melhoria na atenção por parte do 

cliente.  

Nakayama, em seus estudos, conclui que a mensuração dos benefícios obtidos durante 

o processo de implementação de e-Learning demonstra evidente ganho na redução de gastos 
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com diárias e o aumento do número de participantes em cada evento. Corroboram a 

mensuração a rapidez de atualização em informações e conteúdos, a adequação às 

especificidades, ao ritmo e horário do participante, a possibilidade de troca de informações e 

conhecimento entre pessoas de países e regiões diferentes, baseadas na maior autonomia do 

aprendiz.  

Ainda salientada por Nakayama como questão fundamental nas organizações - a falta 

de diagnóstico e de comunicação entre diferentes áreas da empresa quanto à necessidade de 

avaliar todos os processos implementados – desenvolve-se paralelamente aos processos de 

capacitação e treinamento, fazendo com que também ali se careça de um diagnóstico 

detalhado a respeito da situação.  

Em que pese essa constatação de Nakayama, consideramos neste momento como fator 

secundário a necessidade de acompanhamento de processos e procedimentos das 

organizações, uma vez que os objetivos desta pesquisa centram-se nos processos de 

compreensão e autoria na construção do conhecimento, e não nas ações que seriam avaliativas 

e conseqüentes, dentro das organizações, à proposição de melhoria contínua. 

Nesse contexto, corroborando o embasamento para a implantação de programa de 

EAD, encontramos em Otto Peters (2001, p. 38-42) subsídios que dizem que os adultos, 

profissionais ativos, possuem necessidades específicas que podem ser atendidas pelo 

“telestudo”, se forem observados princípios didáticos na educação de adultos: colocar os 

participantes em primeiro plano; contar com o grau adequado de ativação, dedicação e 

empatia dos docentes; reconhecer “o papel que desempenham a subjetividade, a identidade e a 

autonomia dos estudantes em idade adulta”; e privilegiar a interação e a participação como 

central no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, é preciso ressaltar a necessidade de 

levar em conta as condições específicas do contexto social dos estudantes, suas atividades 

profissionais e as condições prévias inerentes à educação a distância, e de fortalecer a 

socialização acadêmica, que compete com a socialização profissional, em paralelo. 

Conforme se depreende das pesquisas e estudos realizados por diferentes autores, a 

Internet, o e-mail, as ferramentas de videoconferência visam a viabilizar a colaboração e a 

cooperação independentemente de tempo e espaço intra e inter organizações. Assim, a 

tecnologia viria transformar o meio organizacional modificando também o campo da atuação 

da área de recursos humanos (RH). 

Nessa abordagem, poderíamos compreender as tendências recentes em teorias 

organizacionais como definidoras da existência de três aplicações da tecnologia na 

área de RH: 
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a) quantitativa, como ferramenta de coleta para base de dados, em pesquisas com 

colaboradores e feedback 360º;  

b) unificação e equipes, incluindo gerenciamento de documentos e compartilhamento 

de informações;  

c) gerenciamento e desenvolvimento de RH, incluindo treinamento a distância. 

Em conformidade com esse quadro, os profissionais da área de desenvolvimento 

organizacional usariam a tecnologia todos os dias em suas atividades. Entretanto, 

considerando que muitas tecnologias aplicadas no desenvolvimento organizacional têm sido 

utilizadas para comunicação em uma única via, armazenamento de dados, treinamento ou 

supervisão individual, em novo paradigma, tem sido proposta, por gestores de RH, a 

utilização da tecnologia em intervenções que visassem a facilitar a colaboração e a mudança 

organizacional, por meio da aprendizagem. Das experiências organizacionais em andamento, 

percebemos que as abordagens que privilegiam a tecnologia como componente integrante do 

processo de mudança estratégica, assentadas na colaboração, poderiam aliar Objetivos 

Estratégicos e Perspectivas Interacionais-Dialógicas, em que observaríamos as propostas de: 

a) viabilizar a participação integral no sistema organizacional em foco. Daí que os 

custos menores de deslocamentos e o menor tempo despendido são vantagens 

proporcionadas pela tecnologia, trazendo para dentro de um único ambiente: 

colaboradores, parceiros, clientes. Idéias, opiniões e alternativas sugeridas por 

grupos de apoio podem ser compartilhadas e consideradas num fórum virtual 

coletivo e em conexão de tempo real. 

b) alinhar e reunir participantes em rede. Criando uma linha de conexão entre os 

apoiadores que estão sediados em diferentes lugares (no país ou no mundo), por 

meio de processos virtuais de participação em tempo real, que podem desenvolver 

juntos meios mais produtivos, assentados na dinâmica colaborativa, diminuindo o 

tempo de alcance de consenso. 

c) acelerar a capacidade de resposta da organização frente aos desafios externos e 

internos. Integrando todo o sistema no processo de mudanças na comunicação, 

atinge-se um nível de resposta que não é possível pelos meios tradicionais de 

comunicação.  

d) elaborar estratégias e planejamento de alta qualidade para a organização. Por meio 

de participação direta – vertical e horizontal – de membros da organização, assim 

como de parceiros, clientes e assessorias, há contribuição de idéias mais 

inovadoras e eficazes.  
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e) Aprender e compartilhar conhecimento de forma solidária, colaborativa e 

interativa e eficaz. Por meio de conexão entre colaboradores, é possível estimular a 

aprendizagem e o conhecimento, difundindo boas práticas de 

interação/colaboração/cooperação, que implicam – por suposição - a maior 

capacidade coletiva de inovação e agilidade organizacional. 

Consideramos importante ao gestor de RH acrescentar a Perspectiva Interacional-

Dialógica, tendo em vista que os conceitos de autoria, compreensão, dialogia, interação e 

ética podem, para além de contribuir para o alcance das finalidades organizacionais de 

competência frente aos desafios contemporâneos, também agregar novos paradigmas de 

solidariedade em que todos são sujeitos no tempo e no espaço.  

Objetivos Estratégicos Perspectivas Interacionais-Dialógicas 
Capacitação integral dos colaboradores da 
organização 

Viabilização da aprendizagem por meio do processo 
de compreensão e  autoria 

Criação de rede de colaboradores 
Desenvolvimento de ambiente de interação-
dialógica 

Aceleração na resposta aos desafios organizacionais 
Incremento de senso ético em nível individual e 
coletivo 

Elaboração de visão, estratégias e políticas para a 
organização de forma  compartilhada 

Desenvolvimento de ambiente interacional-
dialógico possibilitador da voz do coletivo em uma 
ética de solidariedade com o outro 

Compartilhamento de conhecimento entre 
colaboradores  

Expansão da rede interacional-dialógica para 
constituição da autoria e do compreender 

Figura 7: Quadro-síntese 6 – Objetivos Estratégicos e Perspectivas Interacionais-Dialógicas. (BIANCAMANO, 
2006).  
 

Entendam-se esses conceitos nas perspectivas piagetiana e baktiniana dessa tese, em 

que os sujeitos em interação-dialógica podem ser autores e construir seu conhecimento a 

partir de um fazer e compreender, proposição que será explorada nos capítulos seguintes.  
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2 TEORIAS DE REFERÊNCIA 

 

Neste capítulo, buscamos na produção teórica dos autores de referência os elementos 

necessários para atingir os objetivos a que nos propusemos de analisar os processos de 

compreensão e constituição da autoria, examinando seus modos de explicitação e 

visibilização, em ambientes virtuais de aprendizagem, para tentar responder à problemática de 

pesquisa: na trajetória da compreensão, em ambientes virtuais coletivos e cooperativos de 

aprendizagem, como se constitui a autoria e a ética?   

Com essa abordagem, examinamos os caminhos da Compreensão de Mikhail Bakhtin, 

em relação à constituição do autorar, dentro de uma proposta de perspectiva interacional-

dialógica, procurando identificar uma interlocução possível com Jean Piaget no ponto em que 

estende sua dinâmica do compreender. 

 

2.1 A DINÂMICA DA AUTORIA DE MIKHAIL BAKHTIN 

 

2.1.1 Breves notas sobre Mikhail Bakhtin 

 
Segundo a Introdução de Le Marxisme et la philosophie du langage, de autoria de 

Marina Yaguello, Mikhail Bakhtin nasceu em 1895, na cidade de Orel, Rússia, e sua família 

pertencia à antiga nobreza já arruinada, daí por que seu pai era empregado em um banco. Ele 

passou sua infância em Orel e sua adolescência entre Odessa e Vilno. Estudou na 

Universidade de Odessa e São Petesburgo, onde se diplomou em História e Filologia, em 

1918.  

Em 1920, iniciou sua carreira docente em Vitebsk e, em 1921, casa-se com Helene 

Okolovitch, sua fiel colaboradora por 50 anos. Nessa época, Bakhtin faz parte de um pequeno 

círculo de intelectuais e artistas, dentro do qual encontravam-se Marc Chagall, o músico 

Sollertinsky, um jovem professor de música V. N. Volochinov e P. N. Medvedev, que 

trabalhava numa editora. Estes dois últimos se tornaram amigos fiéis e admiradores de 

Bakhtin. Este círculo, conhecido como “Círculo de Bakhtin”, era um centro gerador de idéias 

inovadoras. 

Em 1923, atingido por uma osteomielite, Bakhtin retorna a Petrogrado, no que foi 

seguido pelos dois amigos Volochinov e Medvedev. A situação da doença o impossibilitava 

de trabalhar regularmente, o que conduziu a família a uma situação material difícil. Com a 

intenção de ajudar financeiramente o mestre e de difundir suas idéias, os amigos se oferecem 
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para emprestar seus nomes e publicar suas primeiras obras. Assim, Freudismo (Leningrado, 

1925) e Marxismo e a filosofia da linguagem (Leningrado, 1929) são publicados sob o nome 

de Volochinov, e O método formalista aplicado à crítica literária (Leningrado, 1928), sob o 

nome de Medvedev.  

A razão desse “empréstimo” de nomes foi explicada por V. V. Ivanov, aluno e amigo 

de Bakhtin, dizendo que, em primeiro, ele teria recusado as alterações impostas pelo editor, de 

ordem ideológica, tendo os dois amigos endossado as modificações para publicação; em 

segundo, o motivo estaria ligado ao caráter de Bakhtin ao dizer que uma idéia realmente 

inovadora não tinha necessidade de ser assinada para que fosse perene.  

De qualquer forma, nos estudos sobre Bakhtin, não há uma definição a respeito da 

autoria dessas três obras, havendo pesquisadores que reconhecem apenas as assinaturas 

originais e, conseqüentemente, como de Bakhtin aqueles textos sob seu nome, como Carlos 

Alberto Faraco (2006); outros atribuem a eles todos os textos, como Katerina Clark e Michael 

Holquist (2004); e aqueles que reconhecem o compartilhamento da autoria, isto é, 

Bakhtin/Volochinov e Bakhtin/Medvedev, como Sergei Tchougounnikov (2003). De nossa 

parte, nos referimos sempre a Bakhtin, seja a obra considerada de sua autoria ou esteja 

proposta enquanto co-autoria, em reconhecimento de sua importância no Círculo de Bakhtin 

como produtor de idéias.  

Enfim, também em 1929, Bakhtin publica a primeira obra com sua assinatura, Os 

problemas da criação em Dostoievski, consagrando o resto de sua vida à pesquisa dentro da 

análise estilística e literária. 

Nos anos 1930, quando Volochinov e Medvedev desaparecem, Bakhtin vivia exilado 

na fronteira da Sibéria e do Cazaquistão, em Koustanaï. Lecionando também, ele começa a 

escrever sua monografia sobre Rabelais. Em 1936, foi nomeado para o Instituto Pedagógico 

de Saransk. Em 1937, ele se instala perto de Moscou, em Kimr, onde viveu uma vida discreta 

até 1945, ensinando na escola local e participando de trabalhos no Instituto de Literatura da 

Academia de Ciências da URSS. Em 1946, ele defende tese sobre Rabelais.  

De 1945 a 1961, quando se aposenta, lecionou novamente em Saransk. A partir de 

1963, começou a gozar de uma certa notoriedade, principalmente após a reedição de sua obra 

sobre Dostoievski (1963) e de sua tese sobre Rabelais (1965). 

Em 1969, ele vai residir em Moscou, onde publica contribuições em revistas (Voprosy 

literatury e Kontekst). Bakhtin morreu em Moscou, em 1975, vitimado por uma longa 

enfermidade. 
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2.1.2. O Dialogismo 

 

Em que um filósofo da linguagem contribui para a aprendizagem organizacional? Em 

que a reflexão e discussão sobre o dialogismo, a interação e autoria, constituídos por Bakhtin, 

podem contribuir para a aprendizagem nas organizações? Neste âmbito, ao articular as 

respostas a essas questões, pretendemos aprofundar o conhecimento sobre o espaço-núcleo 

situado entre o fazer e o refletir/compreender, no processo de interação em AVA-CC, 

procuramos desvendar/revelar a constituição do homem-autor existente em cada um de seus 

participantes e o papel que estes desempenham na aprendizagem nas organizações. 

De início, consideramos necessário caracterizar o espaço-núcleo percebido como 

aquele cronotopos em que sucede/acontece a interação entre indivíduos e no coletivo, “um 

lugar em que a história se desenrola, onde o tempo passa, se vive e se mede em função das 

características desse lugar”  (Amorim, 2001), propiciador da compreensão que inicia quando 

o meu “eu” consulta outro “eu” e volta depois ao seu lugar, conforme Emerson (2003: 100).  

O cronotopos é o contexto em que a interação entre os interlocutores (alunos-autores) 

funda a linguagem; o sentido e a significação do texto, por meio de palavras, se constituem na 

relação entre os sujeitos, na produção e compreensão dos textos. Por seu turno, a 

intersubjetividade constrói os sujeitos-autores, na relação entre interlocutores, constrói 

autoria, e a sociabilidade existe na interação entre sujeitos e com a sociedade. O diálogo entre 

AL1 e AL2 constrói o sentido e a significação sobre o próprio percurso no curso e sua 

aplicabilidade nas atividades profissionais exercidas por cada um, conforme grifado em 

negrito:  

 

DATA: abril 2005; Aula Interativa 
(08:42:03) AL1 fala: Eu me envolvo, estava achando que estava errado, penso nos 
sentimentos, no bem-estar.  
(08:42:18) AL1 fala: Dizem que sou diplomático.  
(08:43:31) AL1 fala: Já deixei meu cargo a disposição várias vezes, até agora não 
aceitaram. Mas querem que eu mude.  
(08:43:39) AL2 fala: Acho superinteressante que tu possas aplicar os 
conhecimentos "in loco", estou sem ânimo porque na semana passada tentei dar 
palpite e fui mal interpretada. Eu sempre penso que na outra semana será 
diferente, então... vou verificar hoje se não está melhor. Senão eu ficarei numa 
situação de não ter onde aplicar meus conhecimentos adquiridos aqui. Eu sei que 
o professor vai ler nossa aula de hoje. Talvez terá uma resposta. Estou escrevendo 
bem solto, o pensamento.  
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(08:45:42) AL2 fala: A nossa diretora só pensa que na avaliação de ingresso, é 
preciso analisar o conhecimento técnico e fim, se o candidato souber escrever, se 
tem uma boa redação está aprovado.  
(08:45:50) AL1 fala:Gostei muito de conhecer vocês, acho que aos poucos vamos 
mudar alguma coisa. (08:46:51)  
AL1 fala: Pense o que querem fazer com os guardas municipais, querem dar 
armas para eles.   
(08:47:08) AL1 fala: Será que estas pessoas são aptas.   
(08:48:00) AL2 fala: Eu também gostei muito de vocês. Se pudermos ter voz ativa 
e sermos ouvidos e seguidos, então, o sucesso será garantido. (08:48:49) AL2 
fala: O que tu achas? Se for avaliado dessa forma, até gostaria de saber a visão 
de alguém de fora.  
(08:49:28) AL1 fala: Vou te dar um exemplo, o que aconteceu aqui. 

 

Para Bakhtin, o dialogismo encerra duas noções: diálogo entre sujeitos – alunos-

autores e professores - e diálogo entre discursos, uma vez o discurso não é individual porque 

se constitui por mais de dois sujeitos (seres sociais) e porque se constrói como diálogo entre 

discursos.  Por sua vez, a relação do discurso com a enunciação, com o contexto sócio-

histórico ou com o outro são relações entre discursos-enunciados (Brait, 2006). 

 O dialogismo de Bakhtin define o texto como tecido de muitas vozes, ou textos, 

discursos que se completam, respondem e polemizam no interior do texto, sendo de 

considerar ainda o caráter ideológico contido no texto. Assim, “quando falamos, não estamos 

agindo sós” (Dahlet, in Brait, 2006. p. 57). Nenhum enunciado pode ser atribuído a um único 

locutor porque o discurso é produto do contexto social em que ele surge. 

Podemos, então, refletir agora sobre o problema das relações do eu com o outro, uma 

das questões para as quais Bakhtin buscou incansavelmente respostas. Em textos escritos 

entre os anos 1918 e 1924, podemos encontrar a preocupação do autor com o “ato ético” de 

fazimento da ação, “como um ato no processo de criar ou autorar um evento que se pode 

chamar de ato” (Holquist e Clark, 2004, p. 90). 

 

2.1.2.1. Enunciado e Sentido na interação dialógica 

 

Bakhtin, em Marxismo e Filosofia da Linguagem (1977), diz que a enunciação é o 

produto da interação entre dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo se não existir 

um interlocutor real, ele pode ser substituído pelo representante do grupo social do locutor. A 

palavra existe em função do interlocutor e é determinada tanto pelo fato de que procede de 

alguém quanto pelo fato de que se dirige a alguém; é o produto da interação entre locutor e 

ouvinte. E o mundo interior e a reflexão de cada indivíduo têm um ouvinte próprio bem 
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definido, onde se constroem suas deduções interiores, suas motivações, suas avaliações. 

Continua o autor:  

 
a travers le mot, je me definis par rapport à l’autre, c’est-à-dire, en dernière analyse, 
vis-à-vis de la colletivité. Le mot est une sorte de pont jeté entre moi et les autres” 
(1977, p. 124) 

 

O enunciado resultante da interação entre o eu e o outro, por intermédio da palavra, 

constitui-se no elo da comunicação visibilizado na seguinte passagem de agosto de 2006, em 

Aula Interativa, em que PROF2 explica o objetivo da atividade de publicação de “notícia” 

pelos aluno, exercitando a comunicação e formando um conjunto de normas, um “código” 

para o Direito Administrativo, o que foi sintetizado na enunciação de que “um código 

‘organiza’ melhor a legislação...”: 

 
DATA: agosto 2006; Aula Interativa 
(20:41:35) PROF2 fala: A Notícia tem a finalidade de permitir o aprimoramento 
da nossa capacidade de comunicação. Em paralelo, permitirá a todos nós 
tomarmos contato com transformações importantes que estão acontecendo no 
Direito Administrativo Brasileiro. 
  (20:42:01) AL6 fala: Sou contra, acho q tem muito a evoluir, e muita leis 
especifica por areas  
  (20:42:28) AL2 fala: Eu acho ótimo. Teríamos uma referência para consulta e 
citação.  
  (20:42:45) PROF2 fala: Pois é, temos Código Civil, Penal, Processual Civil, 
Processual Penal. Não temos um Código de Direito Administrativo. Que 
vantagens e desvantagens decorreriam da Codificação do DA?  
  (20:43:10) AL8 fala: Acredito que um códido "organiza" melhor a legislação, e 
parece "fortalecer", dar mais referência ao tema em questão  

 

Assim, podemos dizer que a enunciação é uma expressão semiótica exterior, ela existe 

nesta medida, é um fato social, ideológico, cuja existência está ligada às condições de 

comunicação, dependentes das estruturas sociais. Ressaltamos aqui a palavra ideologia que, 

para Bakhtin e seu Círculo, quer dizer tudo o que pode ser produzido pelo “espírito humano”, 

que – segundo Faraco (2006) – pode ser também traduzido pelo dito por outros autores como 

cultura imaterial e produção espiritual, englobando arte, ciência, direito, religião, ética, 

filosofia, política.  

Assim, compreendida como uma réplica do diálogo social, a enunciação não existe 

fora do contexto social, uma vez que cada interlocutor tem um “horizonte social”. O autor, em 

sua discussão acerca da determinação do signo pela infraestrutura, se a realidade determina o 

signo, que reflete e refrata essa realidade em devir, conclui que a palavra constitui o meio no 

qual se produzem as lentas e cumulativas mudanças que ainda não se transformaram em uma 
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forma acabada de ideologia. Assim, a palavra registra as fases de transição mais efêmeras das 

mudanças sociais.  

Quando Bakhtin diz que os signos refletem e refratam o mundo, encontramos a 

explicação para a sua posição de que a transmutação do mundo em algo significante ocorre 

pela refração de posição axiológica. 

Para explicar essa mútua influência, Bakhtin analisa os signos internos e externos, 

dizendo que o signo interno já é ideologia. A palavra se torna uma expressão de uma 

ideologia. Diz que é preciso distinguir o conceito de indivíduo natural, único, não associado 

ao mundo social, que é o indivíduo estudado na Biologia, e o conceito de individualidade 

representado por um superestrutura ideológica, semiótica, que está acima do indivíduo 

natural, sendo conseqüentemente social. Essas duas acepções da palavra – muitas vezes – se 

confundem, e o conteúdo da consciência individual, que tem uma realidade semiótica 

constituída dialogicamente, se manifesta produzindo texto em duplo movimento: de resposta 

ao dito e de resposta não-dada, mas prevista.  

Nesse sentido, o psiquismo é individual, a ideologia é social, mas a individualidade 

está carregada de ideologias, portanto, tanto o signo interior quanto o exterior são sociais. 

Acontece que o sistema psíquico tem uma unidade biológica e tem a totalidade das condições 

vitais e sociais. O conceito de “social” para Bahtin está relacionado a “natural”; assim para o 

autor não existe separação entre o interior e o exterior. O indivíduo consciente, enquanto autor 

de seus pensamentos, responsável por seus pensamentos e desejos, é um fenômeno sócio-

ideológico. Sendo assim, o psiquismo individual é por natureza tão social quanto a ideologia, 

e a tomada de consciência de sua individualidade  e de seus direitos é ideológica, histórica e 

condicionada por fatores sociológicos. Nesse sentido, se o conteúdo do psiquismo individual é 

também social e ideológico, as manifestações ideológicas são também individuais e psíquicas. 

Todo produto da ideologia tem a marca da individualidade de seu criador, mas é social 

também.  (BAKHTIN, 1978) 

Considerando ainda a enunciação em seu estágio inicial de desenvolvimento, Bakhtin 

salienta que o grau de consciência, de clareza, de acabamento formal da atividade mental é 

diretamente proporcional ao seu grau de orientação social. Daí que uma simples tomada de 

consciência de uma sensação, como a de fome, pode até dispensar uma expressão exterior, 

mas não uma expressão ideológica, explicada pelo discurso, entonação e estilo interior, 

mesmo rudimentar, decorrente de qualquer tomada de consciência. E como seria a sensação 

de fome manifestada? Dependeria, segundo ele, da percepção e da situação social do 

indivíduo. O contexto, o domínio social, determina como será valorada essa sensação; o 
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contexto determina quem serão os possíveis ouvintes, amigos ou inimigos, para quem será 

dirigida a consciência e a sensação de fome. 

Nessa relação com um ouvinte em potencial, continua o autor, distinguimos dois 

limites, no interior dos quais ocorre a tomada de consciência e a moldagem ideológica. A 

atividade mental oscila entre um e outro: atividade mental do eu e atividade mental do nós. Na 

primeira, caminha em direção à auto-eliminação porque, na medida em que se aproxima de 

seu limite, perde sua modelagem ideológica e, conseqüentemente, sua consciência, 

aproximando-se da reação fisiológica animal. Na segunda, temos uma atividade mental 

diferenciada, em que a diversidade ideológica e o aumento no grau de consciência estão 

diretamente ligados à estabilidade da orientação social, daí que é possível a presença de 

diferentes tipos de modelagem ideológica e de graus de atividade mental do nós.  

 

DATA: abril 2005; Aula Interativa 
(20:36:13) PROF2 fala: Reitero o convite: façam um breve diagnóstico da 
organização em que atuam, nela destacando a preponderância de atributos 
inerentes à Era Industrial ou à Era Digital!  
(20:44:29) AL4 fala: Eu acredito que os órgãos públicos ainda estejam com os 
pés fincados na era industrial e a cabeça começando a ser bafejada pela era 
digital.  

 

Bakhtin, em sua obra Estética da Criação Verbal (2000), no capítulo Os Gêneros do 

Discurso, discorre sobre a utilização da linguagem pelo ser humano, dizendo que ela se 

realiza em forma de enunciados – orais e escritos – concretos e únicos. Considera ele que o 

enunciado reflete, a cada momento, a situação específica e as finalidades próprias da esfera de 

atividade do indivíduo, em seu conteúdo e estilo verbal. Como se pode ver do trecho acima, 

AL4 – ao compreender a significação de um discurso – adota de imediato uma atitude 

responsiva ativa, ao assim se expressar: “eu acredito que os órgãos públicos ainda estejam 

com os pés fincados...” O ouvinte – segundo Bakhtin - aceita ou não o dito, completando, 

adaptando, apreciando, etc. Essa atitude sempre acompanha a compreensão de um enunciado 

que, de qualquer forma, implicará no ouvinte uma resposta, tornando-se, então, ele mesmo um 

locutor-autor. Essa compreensão responsiva ativa pode ser realizada por meio de um ato, e 

não de uma resposta fônica. Pode ainda haver uma compreensão responsiva muda ou 

retardada, em que – em algum momento posterior – o que foi compreendido será manifesto 

em comportamento ou no discurso do ouvinte. 

Bakhtin observa que 

 
a compreensão responsiva nada mais é senão a fase inicial e preparatória para uma 
resposta (seja qual for a forma de sua realização). O locutor postula esta 
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compreensão responsiva ativa: o que ele espera não é uma compreensão passiva que 
(...) apenas duplicaria seu pensamento no espírito do outro, o que espera é uma 
resposta, uma concordância, uma adesão, uma objeção, uma execução, etc.” (id. ib. 
2000, p. 291). 

 

Segundo o autor, esta resposta do ouvinte é da esfera da responsividade, que une 

responsabilidade (pelos próprios atos) e respondibilidade (responder a alguém), abarcando 

os dois sentidos em uma palavra única: um responder responsável com compromisso ético. 

Bakhtin supõe que devemos ser responsáveis ou respondíveis por nós mesmos, não temos 

“álibi na existência”, conforme Holquist e Clark: 

 
Cada um de nós ocupa um tempo e o lugar únicos na vida, uma experiência que é 
concebida não como um estado passivo, mas ativamente, como um acontecimento. 
Eu calibro o tempo e o lugar de minha própria posição, que está sempre mudando, 
pela existência de outros seres humanos e do mundo natural por meio de valores que 
articulo em atos (2000, p. 90).  

 

E as respostas construídas pelos sujeitos são tensionadas, conforme Bakhtin, em seus 

escritos sobre O Problema do Texto em diferentes áreas do conhecimento. Lá ele refere que o 

texto – oral ou escrito – representa uma realidade imediata do pensamento e da emoção. 

Tomando como orientação as ciências humanas, explora a premissa de que quaisquer que 

sejam os objetivos de um estudo, o ponto de partida só pode ser o texto” (BAKHTIN, 2000, p. 

330). Diz ele, ainda, que o texto, tornado enunciado na comunicação verbal, por sua intenção 

e sua execução, tem um sujeito que escreve, fala, que é compreensível dentro de uma dada 

comunidade, da uma mesma língua caracterizadora de um grupamento humano. 

Cada texto/enunciado é único, irreproduzível, aí residindo sua razão de existir. E aqui 

a clareza do autor ao afirmar que o “texto não é um objeto, sendo por esta razão impossível 

eliminar ou neutralizar nele a segunda consciência, a consciência de quem toma conhecimento 

dele” (BAKHTIN, 2000, p. 333). 

O acontecimento no texto/enunciado ocorre na fronteira entre dois sujeitos, dois 

autores, donde a complexa interdependência estabelecida entre o texto (objeto de análise) e o 

contexto que o envolve, “através do qual se realiza o pensamento do sujeito que pratica ato de 

cognição e de juízo” (id. ib., 2000, p. 333).   

  Com relação à alternância dos sujeitos falantes e dos locutores, autores do enunciado, 

diz ele que é possível – dentro do discurso - repetir indefinidamente qualquer oração, mesmo 

complexa, de forma idêntica, mas nenhuma oração “ainda que constituída de uma única 

palavra” (id. ib., 2000, p. 335), no âmbito do enunciado, pode ser reiterada, duplicada, porque 
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sempre haverá novo enunciado. Daí que o todo do enunciado é conformado por elementos 

extralingüísticos, dialógicos, vinculado a outros enunciados. 

Em Amorim (2001), encontramos que qualquer enunciado tem em sua composição – 

no mínimo – “três papéis”: locutor, objeto (assunto de que trata o texto) e o ouvinte (a quem 

se dirige), representado em Bakhtin pelo romance polifônico. Uma vez que a atitude de 

resposta do ouvinte ao enunciado pode ser presumida pelo locutor, é possível identificar a 

presença do outro no discurso por meio, por exemplo, da relação locutor/interlocutor, o que 

delineia a ocorrência do estilo e do gênero. 

Importante também relembrarmos que Bakhtin adotou a metáfora do diálogo, como 

característica da dinâmica da criação ideológica, em um universo móvel e vivo (Faraco, 

2006). Para o autor, os enunciados simultaneamente respondem ao que foi dito assumindo 

uma posição axiológica e provocam/esperam novas respostas também em posição sócio-

valorativa, num processo contínuo. “Todo dizer é, assim, parte integrante de uma discussão 

cultural em grande escala: ele responde ao já-dito, refuta, confirma, antecipa respostas e 

objeções potenciais, procura apoio” (FARACO, 2006, p. 57). 

Dentro da perspectiva da aprendizagem em comunidade, no processo interacional-

dialógico proposto, o sujeito que habita a linguagem é uno e coletivo, produzindo pensamento 

e assumindo posição de autoria, com alguma autonomia, mesmo que instável (Ferreira e Axt, 

1999) e frágil, pois que se reconfigura a cada enunciação, a cada desdobramento do contexto.  

Faraco (2006), comenta o artigo de Bakhtin, Para uma refeitura do livro sobre 

Dostoievski (1961), em sua utopia por um mundo de diálogo, que não deixa de ser presente no 

século 21 e na atualidade do curso que estamos estudando: 

 
Viver significa tomar parte no diálogo: fazer perguntas, dar respostas, dar atenção, 
responder, estar de acordo e assim por diante. Desse diálogo, uma pessoa participa 
integralmente e no correr de toda sua vida: com seus olhos, lábios, mãos, alma, 
espírito, com seu corpo todo e com todos os seus efeitos (2006, p. 73). 

 

Propondo-nos a aprofundar a análise da relação do sujeito com o texto/enunciado em 

Bakhtin, chegamos ao conceito da compreensão em Bakhtin, quando o autor diz que esta 

“implica duas consciências, dois sujeitos” (2000, p. 338), sendo em certa medida dialógica. 

Interessa-nos particularmente o conceito de compreensão em Bakhtin, na medida em que 

deveremos coloca-lo em diálogo com o conceito de compreensão de Piaget. 

Nos limites desta tese, podemos pensar que a relação dialógica é, de um lado, 

produtora de enunciados e, de outro, desencadeadora de processos de compreensão; a relação 

sujeito/sujeito, no âmbito do eu/tu/texto, desloca esses processos para outro patamar, 
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escapando do previsível. Na visão do autor, o enunciado é delimitado por alternância dos 

sujeitos, aptidão na presunção de resposta e pelo fato de que a compreensão implica uma 

resposta, que por sua vez é outro enunciado. Ao compreender a significação de um discurso, o 

sujeito assume uma atitude responsiva ativa inexorável. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Quadro-síntese da adaptação do conceito de compreensão bakhtiniano. (BIANCAMANO, 2006).  

 

Bakhtin, em sua análise do conhecimento, diz que a compreensão somente começa 

quando o meu eu constitui-se na interação com o outro. No quadro-síntese adaptado, 

procuramos ilustrar a compreensão de um texto em seu mecanismo interacional-dialógico, 

que acontece na interação dos significados que o compõem, tanto sob o aspecto enunciativo 

quanto de condições de produção.  

Nos escritos de Bakhtin, toma importância a questão da compreensão ativa em 

paralelo à compreensão passiva. Enquanto esta última exclui – a priori – qualquer resposta, a 

compreensão ativa já contém em si um esboço de uma resposta. Assim, compreender a 

enunciação de outrem significa se orientar em relação a ela, colocando-a em um contexto 

adequado. Para cada palavra enunciada, fazemos corresponder uma nossa série de palavras, 

formando uma réplica.Quanto maior o número delas e quanto mais substanciais, mais 

profunda e real é nossa compreensão. Temos, então, que cada elemento isolado e dotado de 

significação da enunciação assim como a enunciação mesma, transferem-se para outro 

contexto, ativo, de réplica. 

Em Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin diz que: 

 

Eu/sujeito 
Responsividade 

Texto/sujeito 
responsividade 

Compreensão 

    Interação dialógica 

Enunciado 
respondibilidade 
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La compréhension est une forme de dialogue; elle est à l’énonciation ce que la 
réplique est à la réplique dans le dialogue. Comprendre, c’est opposer à la parole du 
locuteur une contre-parole (...) La signification est l’effet de l’interaction du locuteur 
et du récepteur s’exerçant sur le matériau d’un complexe sonore donné (1977, p. 
146-47).21 

Em Estética da Criação Verbal, no capítulo sobre O Problema do Texto, Bakhtin se 

questiona sobre o estudo científico e seu objeto real, o homem social e público, que usa 

formas de expressão para se relacionar no mundo, e a abordagem metodológica de análise de 

textos de signos criados por este homem. Nesses passos do estudo, o autor define a ação física 

do homem como um ato pleno de signo virtual que expressa suas intenções, seus níveis de 

consciência, etc. Daí que, ao estudar o homem, “buscamos e encontramos o signo em toda 

parte e devemos tentar compreender sua significação” (2000, p. 341). 

 
O texto é a expressão de uma consciência que reflete algo. Quando o texto se torna 
objeto de cognição, podemos falar de reflexo de um reflexo. A compreensão de um 
texto é precisamente o reflexo exato do reflexo. Através do reflexo do outro, chega-
se ao objeto refletido” (2000, p. 340-41). 

 

Nessa perspectiva, Bakhtin se interessa pelo texto e pelas condições da vida dos 

textos, interdependência e inter-relação no mundo, numa condição dialógica entre enunciados. 

Será no caráter metalingüístico dos enunciados que se encontram as reflexões sobre as suas 

relações de sentido. Prossegue Bakhtin dizendo que a compreensão é uma forma de diálogo, 

em que se opõe à palavra do locutor uma “contra palavra”.  

De acordo com o autor, o sentido, produzido na interação entre enunciados ou textos - 

escrito e/ou oral -, está distribuído entre as diversas vozes que os constituem, é único, não 

renovável, e reflete o momento/contexto de sua enunciação.  

Consideramos relevante neste momento salientar a reflexão que o autor faz sobre a 

instantaneidade/fugacidade do enunciado em sua manifestação, uma vez que seu sentido se 

realiza em um único e irrepetível evento. Fundamenta Bakhtin, em O Autor e o Herói na 

atividade estética, que o acontecimento tem um sentido por-vir, inacabado e de atualidade 

diversa, intrínseco ao ser humano.  

 
Se eu mesmo sou um ser acabado e se o acontecimento é algo acabado, não posso nem 
viver nem agir: para viver devo estar inacabado, aberto para mim mesmo – pelo menos 
no que constitui o essencial para minha vida -, devo ser para mim mesmo um valor 
ainda por-vir, devo não coincidir com a minha própria atualidade” (2000, p. 33).  

 

                                                 
2 A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como a réplica está para a réplica no 
diálogo. Compreender é opor à palavra do locutor uma contrapalavra (...) A significação é o efeito da interação 
entre o locutor e o receptor que se exerce sobre o material de um dado complexo sonoro. (Marxismo e Filosofia 
da Linguagem, M. Bakhtin, 1977, 146-47. Trad. livre. Biancamano, 2007) 
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Complementando a questão do enunciado e do sentido na interação dialógica, 

retomamos Bakhtin, em Marxismo e filosofia da linguagem, em que ele diz que a verdadeira 

substância da linguagem se constitui pelo fenômeno social da interação verbal, efetivada por 

meio da enunciação e dos enunciados. Reforça ainda a questão dizendo que o diálogo oral, no 

sentido restrito do termo, somente expressa uma das formas, uma das mais importantes, de 

interação verbal, mas que engloba também a palavra impressa em um livro, por exemplo, em 

que o discurso escrito de certa forma faz parte integrante de uma discussão ideológica em 

grande escala, respondendo a algo, refutando, confirmando, antecipando e objetando questões 

pontuais, etc. 

Toute énonciation , quelque signifiante et complète qu’elle soit par elle-même, ne 
constitue qu’une fraction d’un courant de communication verbale ininterrompu  (...) 
[qui] ne constitue à son tour qu’un élément de l’évolution tous azimuts et 
ininterrompue d’un groupe social donné” (1977, p. 136).32 

 

De acordo com Bakhtin, a questão do tema e da significação é trabalhada de uma 

maneira breve e genérica. Ele diz que cada enunciação, que constitui uma totalidade, tem um 

sentido e uma significação, definidos e únicos. Ao sentido completo da enunciação ele 

denomina tema. Assim o tema será único, individual é não-repetível. Complementa dizendo 

que esse tema é determinado não somente pelas formas lingüísticas de sua composição, mas 

também pelos elementos não-verbais do contexto, em sua concretude do momento histórico 

ao qual a enunciação pertence.  

Para Bakhtin, no interior do tema a enunciação possui uma significação, entendida 

como os elementos da enunciação que são repetíveis e idênticos toda vez que são reiterados, 

podendo ser analisada por seus componentes lingüísticos. Segundo ele, “le thème est une 

réaction de la conscience en devenir à l’être en devenir” (1977: 143). Assim, a forma mais 

correta de inter-relacionar tema e significação é dizer que o tema constitui um grau superior 

real da capacidade de significar lingüístico. A significação é um potencial de dizer alguma 

coisa dentro de um tema concreto.  Assim, a significação tem ligação estreita com o problema 

da compreensão. A compreensão ativa encerra em si mesma um esboço de resposta. Assim,  

 
Comprendre l’énonciation d’autrui signifie s’orienter par rapport à elle, la replacer 
dans um contexte adéquat. À chaque mot de l’énonciation à  décoder nous faisons 
correspondre une série de mots à nous, formant une replique. Plus il y en a, et de 

                                                 
3 Toda enunciação, significante e completa que seja por si mesma, somente constitui uma fração de um fluxo de 
comunicação verbal ininterrupto (...) [a enunciação], por sua vez, apenas constitui um elemento de evolução 
ampla e ininterrupta de um determinado grupo social. Marxismo e Filosofia da Linguagem, M. Bakhtin, 1977, 
136. Trad. livre. Biancamano, 2007). 
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plus  substantiels, plus profond et réelle est notre compréhension”. (BAKHTIN, 
1978, p. 146) 

 

William Cereja, in Bakhtin: Conceitos-chave, explicita o termo tema ao dizer que 

Bakhtin o considera ligado à enunciação indissociavelmente, participando dele elementos 

extraverbais, além daqueles estáveis da significação. O tema é o “resultado final e global do 

processo da construção de sentido” (2005: 202).  Assim, em Marxismo e Filosofia da 

Linguagem (1977), Bakhtin vai exemplificar com a expressão “Que horas são?”, dizendo que, 

a cada momento, essa enunciação tem um sentido diferente e, conseqüentemente, um outro 

tema, dependente da situação histórica concreta em que ela é pronuncia e se constitui. 

 

2.1.3. A Autoria na interlocução 

 

Quando Bakhtin, em O Autor e o Herói na atividade estética, discute e se posiciona 

em relação à autoria do enunciado, diz que existe um caminho entre o autor-escritor (ou o 

autor-puro) e o homem-autor, levando ao íntimo do homem. Assim, compreende que o autor, 

ao colocar suas idéias no texto, já tem como resultado não mais suas idéias, mas imagens 

delas, suas refrações, plenas de posições axiológicas. Ao escrever, o autor está no todo da 

obra, não se podendo encontrar em uma parte específica da mesma. 

O aluno-autor, ao se expressar sobre determinados conceitos, já está em posição 

axiológica, não acabada, mas impregnada pela voz do outro, com enunciados dos outros. A 

apropriação refratada pelo aluno-autor, ao constituir-se, molda-se, amálgama-se em função de 

seus próprios valores, contexto e heterogeneidade. 

Por outro lado, posiciona-se Bakhtin pela impossibilidade de existência de uma 

palavra emitida pelo autor sem que ele tenha ouvido a voz do outro, em que haja nela somente 

o autor por inteiro. Nessa perspectiva, Bakhtin, na Estética da Criação Verbal, diz que, 

mesmo no discurso direto do autor, existem as palavras do outro. 

 
O autor de uma obra literária cria um produto verbal que é um todo único (um 
enunciado). Porém ele a cria [a obra] com enunciados heterogêneos, com enunciados 
do outro...” (2000 p. 343) 

 

Essa criação, então, não é a voz do escritor simplesmente, mas “um ato de apropriação 

refratada de uma voz social qualquer de modo a poder ordenar um todo estético”. (BRAIT, 

2005, p. 40). Assim, ao produzir o texto literário, o autor-escritor reúne um todo acabado em 

uma determinada posição valorativa, que lhe é própria e única, uma vez que o homem-autor, 
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imerso no contexto real, transfere/transporta para o plano da obra as valorações sociais, 

criando novos sistemas de valores.   

Segundo Bakhtin, o modo de integrar o discurso do outro no seu próprio discurso, 

reflete o contexto social de interação verbal em que está o homem-autor, em determinada 

época. Ainda, ressaltamos que para ele o autor-escritor encontra-se em uma posição 

axiológica, uma vez que as práticas culturais são desenhadas pelas posições sócio-avaliativas 

decorrentes das inter-relações responsivas. Dessa forma, o autor-escritor refaz o enunciado ao 

sabor dos movimentos de refração dos eventos da vida que delinearam os modos de 

compreensão desse autor-escritor.  

Continua ele referindo que compreender o autor de uma obra significa compreender 

outra consciência – um tu, pois, no processo dialógico de compreensão, estão inscritas duas 

consciências. Por outro lado, “a consciência do autor é consciência de uma consciência, ou 

seja, é uma consciência que engloba e acaba a consciência do herói e de seu mundo” (2000, p. 

32), extrapolando em saber tudo que é excedente à visão do herói, beneficiando-se o autor do 

acabamento do todo. Ao mesmo tempo, esse autor somente concebe a sua obra/enunciado 

dentro do sentido por ele conhecido e em nenhum outro. O aluno-autor poderá 

expressar/enunciar dentro da compreensão do texto em tela, como interlocutor no processo 

interacional dialógico. Dessa maneira, a compreensão de um texto qualquer se submete aos 

princípios que delimitam o enunciado, dentro da interação dialógica, em sua alternância de 

sujeitos, respondibilidade necessária. Conforme Axt,  

 
entenda-se autor também como interlocutor, uma vez que todo falante interlocutor 
sempre é um criador/produtor de linguagem em potencial e todo autor/escritor não 
perde jamais, potencialmente, a sua natureza dialógica interacional, ou de 
interlocução, ao escrever” (2006, p. 3). 

 

Neste processo de ser autor/interlocutor, mediado na interação dialógica, muitas 

questões poderiam ser elencadas. Entretanto, no momento, restringimo-nos àquelas que 

primordialmente afetam nosso ser-pesquisador.  Consideramos que o movimento de autoria 

pode acontecer quando há um deslocamento/deslizamento nas posições entre interlocutores, 

com apreensão dos discursos em devir. 

Bakhtin, na Estética da Criação Verbal, descreve, pelos conceitos de exotopia e de 

excedente de visão, esse deslocamento em contínuo devir, quando diz que: 

 
Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema de valores, 
tal como ele o vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao meu lugar, 
completar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele; 
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devo emoldurá-lo, criar-lhe um ambiente que o acabe, mediante o excedente de 
minha visão, de meu saber, de meu desejo e de meu sentimento” (2000, p. 45). 

 

Em Estética da Criação Verbal (2000), ao discorrer no capítulo sobre a forma espacial 

do herói, o autor explica o que entende por excedente da visão estética e sua significação na 

interação. Ao dizer que é impossível eliminar a diferença de horizontes vistos por dois 

sujeitos, porque seria necessário tornar-se um único homem, Bakhtin demonstra que o mundo 

que está acessível a um sujeito não o está ao outro e que esse excedente de visão e de 

conhecimento do outro está “condicionado por seu lugar” único, estando todos os outros fora 

dele. Ele é muito claro e específico quando diz que “O excedente de minha visão contém em 

germe a forma acabada do outro, cujo desabrochar requer que eu lhe complete o horizonte 

sem lhe tirar a originalidade” (2000, p. 45). 

E essa “forma acabada do outro” seria insumo para a atividade estética do autor-escritor 

quando está de volta a si mesmo, em seu lugar, fora do outro, para dar forma e acabamento a esse 

 
material recolhido mediante nossa identificação com o outro (...) e todos esses 
valores que acabam a imagem do outro, eu os extraio do excedente de minha visão, 
vontade e sentimento” (2000, p. 46-47). 

 

O aluno constrói conhecimento na circunscrição do mundo acessível a ele, em 

contexto interacional, em que os valores expressos na imagem acabada do outro/texto tornam 

esse conhecimento único, no tempo e no espaço. 

Compreendemos também ser interessante salientar que Bakhtin considera, de acordo 

com seus escritos, que viver o outro de modo real, concreto, dentro da própria e única 

existência do sujeito, sugere uma bivalência porque estão – sujeito e o outro – em níveis 

distintos de visão e de juízo de valor, o que implicaria a dificuldade de nivelamento em 

relação à vivência concreta de valores entre os dois: o sujeito e o outro. 

A autoria, para Bakhtin, fundamenta-se no dialogismo, uma vez que o significado é 

dado pela alteridade do ser: o outro fornece a minha definição do eu ou da minha autoria sobre 

ele. Assim, explicam Holquist & Clark que o eu cria a si mesmo na “relação arquitetônica entre 

o lócus único de atividade vital que o organismo humano constitui e o ambiente natural e 

cultural em constante mudança que o cerca” (2004, p. 93), quando o eu busca um significado a 

partir desse encontro expresso em ato/resposta. De forma simplificada, para Bakhtin, perante o 

ambiente social e pela autoria de suas resposta, o eu é responsível e responsável.  

Na relação interacional dialógica, completa-se a definição do Eu e da autoria do aluno, 

uma vez que, ao compreender (ato resposivo ativo constituído de significado em um contexto 
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dado), existe um ato ético impregnado de respondibilidade. Assim, no fórum e na aula 

interativa, toda expressão do aluno-autor é responsível e responsável e manifestam posição e 

tempo do aluno-autor em mudança/construção, calibrados pelos outros participantes e em 

contexto de valores articulados em atos éticos. 

Importante ressaltarmos aqui o que nos trazem Holquist & Clark, in Mikhail Bakhtin 

(2004), quando referem a existência de um conjunto de textos de cunho filosófico, antes de 

tudo, escritos por Bakhtin no período 1918 – 1924, que os autores denominaram 

Arquitetônica da Respondibilidade, que é “um tratado sobre ética no mundo da experiência 

quotidiana, uma espécie de axiologia pragmática” (p. 89). Segundo eles, para Bakhtin, o ato – 

quer seja ação física, pensamento, uma manifestação oral ou texto escrito – é uma atividade 

ética, cuja ênfase não está no seu resultado, mas em ser um ato-ético “em seu fazimento, no 

processo de criar ou ‘autorar’” (p.89). Conforme exposto pelos autores, 

 
nós próprios precisamos ser responsáveis ou respondíveis por nós mesmos [...] Eu 
calibro o tempo e o lugar de minha própria posição, que está sempre mudando, pela 
existência de outros seres humanos e do mundo natural por meio dos valores que 
articulo em atos (2004, p. 90). 

 

Continuam Holquist & Clark discorrendo sobre a compreensão da necessária respondibilidade 

do ser humano decorrente de ser único na sua existência, implicando os meios de relacionamento 

dessa singularidade com o outro, meios em que a ética não constitui um conjunto de princípios 

abstratos, mas o padrão que direciona os atos reais executados no decorrer da sua vida.  

Bakhtin, em Estética da Criação Verbal, discorre sobre a compreensão do todo do 

enunciado – unidade da comunicação verbal que tem um sentido. Diz ele que 

 
a própria compreensão é de natureza dialógica num sistema dialógico, cujo sistema 
global ela modifica. Compreender e, necessariamente, tornar-se o terceiro num 
diálogo (...) O enunciado sempre tem um destinatário (...) de quem o autor da 
produção verbal espera  e presume uma  compreensão responsiva” (2000, p. 355-56) 

 

A atitude responsiva ativa do aluno-autor encerra uma responsabilidade pelo outro na 

medida em que compõe a estrutura fundamental de sua subjetividade, em relação próxima 

dialógica, momento ético de respeito à alteridade. Podemos também nos remeter a Emmanuel 

Lévinas, no que corrobora o pensamento de Bakhtin, segundo o qual o ser para o outro 

significa a responsabilidade ética por ele, constituindo-se na relação com o outro e 

deixando/saindo do il y a, condição humana impessoal de existir simplesmente, 

biologicamente. Trazemos aqui a contribuição de Emmanuel Lévinas, em sua obra Entre Nós-
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Ensaios sobre a alteridade (2004, p. 58), na sua discussão sobre a função da linguagem na 

relação com o outro (outrem), quando diz que: 

 
[...] ela [a linguagem] não consiste em invocá-lo [outrem] como representado e 
pensado, mas é precisamente porque a distância entre o mesmo e o outro, onde a 
linguagem se verifica, não se reduz a uma relação entre conceitos, um limitando o 
outro, mas descreve a transcendência em que o outro não pesa sobre o mesmo, 
apenas o obriga, torna-o responsável, isto é, falante”. 

 

Assim, para Lévinas, na palavra falamos ao interlocutor, não somente pensamos nele, 

mas lhe dizemos qual conceito temos dele como “interlocutor em geral” (2004, p. 58), e 

somos responsáveis por essa posição assumida. 

 

 
2.2 A DINÁMICA DO COMPRENDER DE JEAN PIAGET 

 
2.2.1 Breves notas sobre Jean Piaget 

 

Jean Piaget nasceu em 09 de agosto de 1896 na cidade suíça de Neuchâtel. Desde 

muito cedo, ele demonstrou sua capacidade de observação, conforme Jean-Marie Dolle, em 

Para Compreender Jean Piaget. Aos onze anos, percebeu um melro albino em uma praça de 

sua cidade, e a observação deste pássaro gerou seu primeiro trabalho científico publicado na 

revista Sociedade dos Amigos da Natureza de Neuchâtel. Formou-se em Biologia, pela 

Universidade de Neuchâtel e, em 1918, torna-se doutor ao defender sua tese sobre moluscos.  

Em 1919, ele se transfere para a França e ingressa na Universidade de Paris e é 

convidado a trabalhar com testes de inteligência infantil. No ano de 1921, a convite do 

psicólogo da educação Edouard Claparède (Escola Nova) passa a fazer suas pesquisas no 

Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, destinado à formação de professores. O 

lançamento de seu primeiro livro: A Linguagem e o Pensamento da Criança ocorre em 

1923.  

Em 1924, Piaget casa-se com Valentine Châtenay, uma de suas assistentes, com 

quem teve três filhos: Jacqueline (1925), Lucienne (1927) e Laurent (1931), sendo que, 

em 1930, ele escreve vários trabalhos inspirados na observação das crianças em seu 

desenvolvimento. 

No ano de 1941, Piaget, juntamente com Bärbel Inhelder e Alina Szeminska, publica 

trabalhos sobre conceitos matemáticos e físicos. Suas teorias buscam explicar como se 

desenvolve a inteligência nos seres humanos, ciência de Epistemologia Genética. Ele não 
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somente descreveu o processo de desenvolvimento da inteligência mas, experimentalmente, 

trouxe evidências às suas teses. Em 1950, Piaget publica a primeira síntese de sua teoria do 

conhecimento: Introdução à Epistemologia Genética. 

Na cidade de Genebra, Suíça, no ano de 1955, funda o Centro Internacional de 

Epistemologia Genética, para pesquisas interdisciplinares sobre a formação da 

inteligência. 

Desde que se interessou por desvendar o desenvolvimento da inteligência humana, 

Piaget trabalhou compulsivamente em seu objetivo, até às vésperas de sua morte, em 16 de 

setembro de 1980, aos oitenta e quatro anos, deixando escritos aproximadamente setenta 

livros e mais de quatrocentos artigos. 

 

2.2.2 O Fazer e o Compreender 

 

Neste projeto de pesquisa, ao pretendermos investigar e analisar o espaço-núcleo 

existente entre o fazer e o decidir, dentro do ciclo de aprendizagem proposto pelos teóricos da 

Administração, acreditamos que a teoria de Jean Piaget poderá trazer elementos consistentes 

ao trabalho, uma vez que ele se questionou acerca da características da passagem da forma 

prática de conhecimento – do savoir faire (hábitos quotidianos) – para o pensamento, por 

meio dos processos de compreensão, implicando  Tomada de Consciência (TC), que consiste 

numa conceituação, isto é, em transformação de esquemas de ação em noções e operações. 

Em Fazer e Compreender, obra publicada em 1974, Piaget discorre sobre a questão do 

“fazer” e do “compreender”, em que 

 
fazer [grifo nosso] é compreender em ação uma dada situação em grau suficiente 
para atingir os fins propostos, e compreender [grifo nosso] é conseguir dominar, em 
pensamento, as mesmas situações até poder resolver os problemas por elas 
levantados, em relação ao porquê e ao como das ligações constatadas e, por outro 
lado, utilizadas na ação” (1978, p. 176). 

 

O autor discute ainda as questões postas em relação ao processo de compreensão com 

TC e os efeitos sobre a ação no nível da conceituação, com base em suas hipóteses de que 

existe um conhecimento autônomo (savoir faire) na ação, e que a conceituação ocorreria por 

processos de tomada de consciência posteriores conduzidos da periferia (P) da ação no 

encontro com o objeto de conhecimento para o centro (C e C’), ou seja, do ponto de aplicação 

da ação (S) sobre o objeto (O), para os mecanismos centrais da ação e da estrutura e 

funcionamento do objeto. 
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Em breves palavras, podemos dividir o processo de compreensão do sujeito em três 

fases: na primeira fase, existe preponderância no sujeito do fazer, da ação propriamente dita, 

sem que ele consiga visualizar nela características que assegurem o seu êxito, o conseguir; na 

segunda, o sujeito atua/faz e, em prosseguimento, busca as razões de seu êxito ou fracasso, do 

conseguir/não conseguir; e, na terceira, já de posse das razões de sucesso/fracasso de 

determinada ação, o compreender antecede a ação, influenciando-a e orientando outras ações 

para o futuro. 

Piaget (1978) observou ainda que existe influência do sucesso no processo 

decorrente/resultante da conceituação sobre a ação, quando a ação é modificada, implicando 

novos meios não utilizados ainda com vistas ao sucesso. Esses novos resultados fornecem à 

ação e às suas regulações, por sua vez, novas dimensões: a capacidade de antecipação e a 

regulagem mais ativa com a possibilidade de escolha entre diferentes, ultrapassando o limite 

das regulações automáticas por correção compensadora. 

Piaget considera que, no âmbito da 2ª fase, a influência da conceituação sobre a ação 

não resulta em transposição das interpretações a respeito dos observáveis sobre o objeto ou 

sobre a própria ação, ou seja,  

 
o que a conceituação fornece à ação é um reforço de suas capacidades de previsão e 
a possibilidade, em presença de uma dada situação de dar um plano de utilização 
imediata” (1978, p. 174).  

 

Neste nível ainda, mesmo em situações que tratam do compreender, e não do 

conseguir, o sujeito, podendo já estruturar o real operacionalmente, não tem consciência de 

suas estruturas cognitivas, não refletindo sobre elas antes de atingir nível mais elevado de 

abstração. 

Somente na 3ª fase, o indivíduo antecipa os efeitos das mudanças sobres os 

meios/instrumentos, encontrando-se a ação e a conceituação no mesmo nível. Segundo Piaget,  

 
essa antecipação constitui, com efeito, simultaneamente um produto das 
coordenações motoras da ação [...] e de uma coordenação inferencial da 
conceituação”. (1978, p. 175). 

 

Para o autor, ainda na 1ª fase, o indivíduo atinge os meios e percebe a ação, tendo 

início a aproximação da conceituação e da ação, sem, no entanto, dar-se conta ele dos 

resultados possíveis por modificação nos meios para a ação. 
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Segundo Piaget43, a abstração reflexiva sucede a abstração por reflexão. Na reflexiva, 

o produto da abstração por reflexão torna-se objeto de reflexão e de formulação consciente 

com uma programação da ação com base na conceituação, cujo suporte são os processos de 

compreensão, ou seja, “uma programação de conjunto análoga à que se observa nas fases 

médias da técnica adulta, quando a prática se apóia em teorias” (1978, p.175). 

Ele acredita que qualquer atividade humana requer algum grau de consciência, 

aplicando-se a dados percebidos de imediato, aos objetivos ou aos resultados da ação (como 

êxito ou fracasso), e, quando a consciência recorre à TC, pode chegar à compreensão. São os 

casos em que certas ações com as respectivas coordenações não mais atingem o objetivo 

desejado, sendo necessário, então, mudar de meios, em regulagens ativas, nas quais o sujeito 

intervém deliberadamente no processo com correções ou reforços da ação.  

Desse modo, a TC procede da periferia P da ação em direção de seus mecanismos 

centrais, isto é, dos objetivos e resultados observados como sucesso ou fracasso aos meios 

utilizados e às razões dos resultados. 

 

2.2.2.1 As razões e os mecanismos da Tomada de Consciência 

 

Em sua teoria sobre a Tomada de Consciência (TC), Jean Piaget conclui que é 

necessário marcar as diferenças entre o consciente e o inconsciente e que para isso é preciso 

considerar que a  

 
passagem de um ao outro exija reconstruções e não se reduza simplesmente a um 
processo de iluminação (…) a tomada de consciência de um esquema de ação o 
transforma num conceito, essa tomada de consciência consistindo, portanto, 
essencialmente, numa conceituação (1977, p. 197). 

 

E as razões funcionais pelas quais esse processo de TC se desenvolve no sujeito estão 

sediadas, segundo o autor, na insuficiência das regulações automáticas, o que implicaria a 

                                                 
4 Importa aqui trazer as definições do autor sobre os tipos de abstrações que concebe. Em primeiro, a abstração 
empírica como aquela que se direciona ao objeto físico e às ações materiais da própria ação (impulso, 
movimento, peso, etc.). Em segundo, a abstração reflexionante que se dirige a todas as atividades do sujeito 
(esquemas de ações, estruturas, operações, etc.), delas extraindo características para utilizá-las para outros fins 
(novas adaptações, novos problemas, etc.). Piaget ainda considera o termo reflexibilidade, para explicitar a 
transferência da abstração reflexionante para um plano superior, ao conceituar uma ação, por exemplo; ainda a 
reflexão, que é a reorganização dos elementos extraídos do plano inferior juntamente com aqueles já situados no 
plano superior. Por fim, o autor define abstração reflexiva/refletida como o resultado de uma abstração 
reflexionante que se torna consciente, correspondendo à TC, o que pode colocar os processos de compreensão à 
frente das ações. “Em suas formas superiores (...) a abstração reflexionante pode, ao contrário, liberar-se de toda 
relação com os objetos materiais; nesse caso, dá lugar ao que chamaremos ‘abstrações reflexivas’ [refletidas], 
produtos da atividade reflexionante, dá lugar ainda ao ‘pensamento reflexivo’ como o que anima toda 
formalização” (PIAGET apud DOLLE, 2000: 90). 
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necessidade de busca de novos meios para uma regulação mais ativa, mediante escolhas 

conscientes. 

O autor ainda, em suas experiências, constatou que a TC não ocorria somente por 

inadaptação, mas que, quando o sujeito se propunha a atingir um novo objetivo, portanto de 

forma consciente, conseguia de imediato ou após algumas tentativas, não se justificando fosse 

essa nova meta uma inadaptação existente. 

A partir das experimentações, Piaget chega a uma hipótese geral que diz que a TC 

procede da periferia (P), para o centro (C), segundo o percurso de certo comportamento, ao 

situar a observação na ação material do sujeito, em primeiro, e na interiorização dos atos, em 

segundo. Assim, o comportamento inicia pela busca do objetivo – a consciência do objetivo – 

definido como periférico, uma vez que ligado ao ponto de aplicação da ação, e pelo 

conhecimento do resultado positivo ou negativo.  

Julgamos importante assinalar que, da exposição do autor, a definição de periferia não 

está nem no sujeito nem no objeto, mas é realizada 

 
pela reação mais imediata e exterior ao sujeito em face do objeto: utilizá-lo em 
conformidade com o objetivo (o que para o observador, equivale a assimilar esse 
objeto a um esquema anterior) e anotar o resultado obtido” (1977, p. 198). 

 

Daí que se atinge a explicação de que a TC da ação inicia pela periferia P (objetivos e 

resultados), percorre o caminho para as regiões centrais da ação (S), procurando reconhecer 

seus mecanismos internos: os meios utilizados, as razões das escolhas, das variações obtidas 

frente às decisões tomadas. Conclui Piaget que os fatores mais internos da ação escapam à 

consciência do sujeito, constituindo parte de um funcionamento cognitivo – a abstração 

reflexionante – que abstrai da ação as novidades que irão compor a estrutura lógico-

matemática que sustenta o conhecimento; a abstração reflexionante permanece no nível 

inconsciente. A TC em seus mecanismos internos produz as abstrações refletidas, 

configurando os processos de compreensão.  

As hipóteses do sujeito sobre as propriedades e funcionamento do objeto de 

conhecimento, a partir da ação sobre ele, definem os processos de conceituação, 

consubstanciando-se em conceitos. 

 

 

 

 

S O 

Ponto de aplicação da ação 
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Figura 9: Tomada de Consciência (PIAGET, 1977). 

 

Na interação entre sujeito e objeto, o ponto P é simultaneamente periférico em relação 

aos dois, sendo que a TC se dirige aos mecanismos centrais C da ação do sujeito e o 

conhecimento do objeto para as suas propriedades intrínsecas, centrais, C’.  

Piaget, em seus estudos, traz que se trata de processos solidários, embora de “sentidos 

opostos”, denominados de interiorização (P        C) e de exteriorização   (P          C’), com 

peculiaridades específicas a cada nível de conhecimento. 

Discorrendo sobre os níveis de conhecimento, Piaget ainda define a existência de até 

três deles: o primeiro, da ação material sem conceituação, em que as construções utilizam-se 

de estruturas operatórias fundamentais; o segundo, da conceituação, retira elementos da ação 

e do objeto, por TC, aderindo a esses elementos tudo quanto comporta “de novo em relação 

ao esquema”; e o terceiro, das abstrações refletidas, de novas operações executadas sobre 

outras anteriores, enriquecidas de combinações não realizadas ainda, em que os processos de 

compreensão podem orientar antecipadamente as ações. 

No nível da conceituação, a interiorização caracteriza-se pelo processo de TC da 

própria ação,  

 
[...] portanto da interiorização das ações materiais por meio de representações 
semiotizadas [...] essa tomada de consciência se polariza em função dos dois tipos 
possíveis de abstrações: abstração empírica [...] abstração refletidora [ou 
reflexionante] [...] (1977, p. 210). 

 

No nível da exteriorização, ele constatou dois processos análogos: abstração empírica, 

fornecendo a representação de dados de observação do objeto, e a abstração refletidora, que 

permite interpretação dedutiva dos eventos na direção do objeto (C’).  

Assim, a abstração empírica possibilita a conceituação descritiva dos dados de 

observação constatados nas características da ação, e a abstração refletidora retira das 

C’ C P 
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coordenações da ação aquilo que for útil para elaborar coordenações inferenciais54que ligam e 

interpretam os dados de observação. 

No nível das abstrações refletidas, a TC torna-se uma reflexão do pensamento sobre si 

mesmo. Assim, na interiorização, segundo Piaget, o sujeito é capaz de teorizar, com base em 

sua competência para elaborar operações sobre operações, no domínio lógico-matemático. 

Daí que o sujeito torna-se apto a introduzir variações em suas experimentações, considerando, 

dentro do movimento de exteriorização, diferentes modelos explicativos para determinado 

fenômeno.  

Além disso, Piaget também examina a situação de fracasso em relação a um dado 

objetivo, dizendo que existem dois movimentos do sujeito. No primeiro, a partir do resultado 

falho, irá pesquisar os pontos em que existiu falha de adaptação dos esquemas de ação ao 

objeto de conhecimento; e, no segundo, a partir da observação acerca da ação – objetivo ou 

direção -, o sujeito dirige sua atenção aos meios utilizados e em suas correções e 

substituições.  

Por outro lado, conclui, ainda, Piaget que a TC progressiva pode também “constituir-se 

mesmo sem nenhuma inadaptação, em outras palavras, mesmo quando o objetivo inicial da 

ação é atingido sem nenhum fracasso” (1977, p. 199), resultando do próprio processo 

assimilador em funcionamento contínuo. Desse modo, ele diz que a lei da direção de P para os 

centros C e C’ não ficaria limitada a TC da ação material, a interiorização da ação conduz  

progressivamente à consciência das questões a resolver e dos meios cognitivos empregados para 

tal, já a exteriorização da ação sobre o objeto do conhecimento levaria a TC dos conceitos.  

Em Axt e Schuch, quando discutem a “sensação de realidade em mundos virtuais”, 

propondo a dupla65aproximação do sujeito ao mundo, na e pela interface sensório-motora, 

temos uma interpretação do processo psicogenético de diferenciação descrito por Piaget:  

 
A tomada de consciência caracterizar-se-á, em especial, na segunda passagem – da 
ação à representação-conceituação – como um mecanismo formador-transformador 
instituído por, e ao mesmo tempo instituinte de, processos interpretativos em vários 
níveis de complexidade, dependentes, em diferentes graus, da sua integração à 
consciência reflexiva” (2001, p. 19). 

 

                                                 
5 Referem-se às conexões não constatadas nos dados de observação, mas têm por fonte a lógica do sujeito, a 
lógica “que ele extrai próxima ou remotamente das coordenações gerais de suas próprias ações” (PIAGET, 1977, 
p. 206).  
6 A “dupla aproximação” aqui se refere: às considerações de P. Weibel (in El mundo como interfaz,1998) sobre 
os princípios da endofísica, do observador como parte do sistema e da dependência desse observador a realidade 
objetiva;  ao conceito de Humberto Maturana, com seu “organismo vivente” diverso de  seu “observador”; e aos 
construtos de Jean Piaget de “sujeito sensório-motor” e “sujeito do pensamento”.  Segundo Axt e Schuch, esse 
conceito “descarta a possibilidade de uma só verdade em termos de conhecimento do mundo, defendendo, em 
diferentes graus (...) um necessário relativismo epistemológico...” (2001, p. 8). 
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Retomando o autor Piaget, ele define a TC como um processo construtivo de 

conceitos, em que novos elementos são agregados por abstração refletida, tendo em vista que, 

se fosse simplesmente iluminação/insight, as coordenações decorrentes não seriam 

construções novas, já realizadas no plano do savoir faire, uma vez que bastaria refletir sobre o 

que seriam os movimentos da ação, objetivamente, para se chegar a uma representação das 

coordenações já realizadas.  

Assim, segundo o autor, a TC é caracterizada por um processo de compreensão, do 

qual o sujeito tem diferentes graus de consciência: da não-consciência à consciência.  Para a 

hipótese de existência desses graus, ele elenca três tipos de circunstâncias: presença de 

intermediários entre a ação com êxito precoce e os inícios errôneos da TC; dúvida acerca da 

não-consciência em caso de uma ação exitosa após regulações automáticas; constituição da 

conceituação em processo, o que implica diferentes graus de consciência. Conclui ele que  

 
o mecanismo de tomada de consciência aparece em todos esses aspectos como um 
processo de conceituação que reconstrói e depois ultrapassa, no plano da 
semiotização e da representação, o que era adquirido no plano dos esquemas de 
ação” (1977, p. 204)  

 

Consideramos importante destacar, em face da proposta deste projeto focada na 

aprendizagem conceitual, por adultos, que Piaget concluiu que as constatações do sujeito 

sobre o objeto do conhecimento e sobre a ação e suas relações somente atingem a 

compreensão: parcialmente na 2ª fase e plenamente na 3ª fase. A ação em si mesma constitui 

um saber, e nunca um duplo da conceituação. Este requer uma nova construção, o conceito 

estando na ponta de um processo de produção de compreensão que tem por referência a ação 

sobre o objeto de conhecimento, não representando, portanto, uma simples duplicação.  

 

2.2.3 As relações com o outro e a alteridade 

 

Piaget desenvolve sua teoria da epistemologia genética sobre a descentração do sujeito 

na sua interação para construção do objeto, visando à apreensão da gênese do conhecimento. Na 

sua ótica, não há conhecimento predeterminado, nem existente nas estruturas do sujeito, nem 

nos caracteres do objeto. O conhecimento é, para Piaget, o resultado da construção efetiva e 

contínua de esquemas e estruturas. Dessa forma, o paradigma construtivista de Jean Piaget 

(1978) define a psicogênese das condutas cognitivas como um processo de relação entre o 

sujeito e seu meio – o que inclui relações interindividuais. O conhecimento, em qualquer nível, 
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gerado em íntima dependência das estruturas cognitivas do sujeito, mas tendo como referência, 

além da interação com o objeto de conhecimento, também a interação com o outro.  

De qualquer sorte, a interação mútua             (S                                          Objeto)   

e (S               O                       Outro) envolve um progressivo descentramento do sujeito em 

seu desenvolvimento. A partir de um estado de completa confusão entre meio exterior e 

interior, com apenas reflexos hereditários, a criança gradativamente contata o mundo e a ele 

se adapta, constituindo-se como sujeito ao constituir o objeto e o outro. Nesse processo, 

observa-se a construção da coerência do mundo para a criança e a construção de sua própria 

coerência. Todo esse processo está, segundo o autor, fundado na percepção e na possibilidade 

motora de movimentação (mas também na relação de afeto), instrumentos pelos quais a 

criança estabelece seu sistema de relações com o mundo exterior.  

Piaget, em seus Estudos Sociológicos (1973), vai, portanto, tratar dos fatos sociais 

no âmbito das interações interindividuais, o que nos interessa nesta tese. Diz ele acerca dos 

aspectos constitutivos dos fatos sociais: 

 
Regras, valores de troca e sinais constituem (...) fatos sociais, pois toda conduta 
executada em comum se traduz necessariamente pela constituição de normas, de 
valores e de significantes convencionais” (1973, p. 36) 

E continua ele:  

 
A ação individual comporta, num sentido, um aspecto normativo, ligado à sua 
eficácia e a seu equilíbrio adaptativo. Mas nada obriga um indivíduo a ter êxito no 
que faz, e nem eficácia de suas ações, nem sua regularidade equilibrada constituem 
ainda normas obrigatórias [...] a consciência da obrigação supõe uma relação entre 
dois indivíduos pelo menos, aquele que obriga por suas ordens ou instruções e o que 
é obrigado, ou ambos se obrigando reciprocamente [respeito mútuo] (id. ib., p. 37). 

 

Por outro lado, em seus estudos sobre juízo moral, Piaget (1994) apresenta a prática e 

a consciência da regra, em contexto de jogo coletivo. Ressalta ele que, de início, a criança se 

encontra em situação de anomia, não sendo capaz de seguir regras coletivas nem de 

interessar-se por elas; após essa fase, a criança começa a demonstrar que participa de jogos 

com regras normatizadoras de condutas, aceitando-as como algo imutável e “sagrado”, 

constituindo-se a heteronomia; e, na última fase, da autonomia, a criança joga conforma as 

regras definidas pelo grupo, fruto de acordos mútuos, por processo de submissão à apreciação 

e decisão coletivas. 

Em Estudos Sociológicos, Piaget diz que “toda sociedade é um sistema de obrigações 

(regras), de trocas (valores) e de símbolos que exprimem regra e valores” (1973, p. 114), quer 

esteja este sistema efetuando um diálogo interior, quer ele se efetue na interação entre vários 

sujeitos. 
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2.3 A POSSÍVEL INTERLOCUÇÃO ENTRE PIAGET E BAKHTIN  

 

No âmbito deste trabalho, propusemos a investigação e análise da constituição da 

Autoria na trajetória da Compreensão, em ambientes virtuais coletivos de aprendizagem, com 

vistas a buscar as características, os mecanismos e a dinâmica que criam e sustentam o 

espaço-núcleo situado entre o fazer e o refletir/compreender do sujeito, para sugerir práticas 

pedagógicas possíveis para adultos. 

Selecionamos três dimensões - compreensão, autoria e ética - como centrais nesta 

pesquisa e entendemos, neste momento, que: 

a) existe uma possível intersecção entre os dois autores de referência no que diz 

respeito ao processo de compreensão. Bakhtin diz que a compreensão é de 

natureza cognitiva e pressuposto da dialógica. A compreensão ativa é uma contra-

palavra, constituindo-se na interação dialógica entre o sujeito e o outro. Numa 

atitude responsiva ativa, em que cada palavra do outro corresponde a uma série de 

outras em nós, forma-se uma réplica/enunciado, impregnada de sentidos. O sujeito 

retira as significações do enunciado, expandindo-o. A partir da compreensão, 

Bakhtin estende o processo interacional em direção a uma dialógica. Por seu lado, 

Piaget, partindo do encontro do sujeito com o seu meio (que é também social) 

expande seu entendimento sobre o conceito de compreensão, em direção ao 

cognitivo, chegando o sujeito à formulação de conceitos em processo contínuo, por 

toda a sua vida. No âmbito deste estudo, a tomada de consciência – consciente - no 

adulto, interessa enquanto verbalizada, explicitada na relação com o outro; 

b) constatam-se pontos de interlocução e de confronto entre os autores, em relação às 

posições do sujeito e do outro no processo de interação: ambos trabalham com 

teorias de contexto, no sentido de a implicação com o meio ser pressuposto para o 

desenvolvimento de suas teorias. A ênfase de Piaget é na interação enquanto 

operadora dos mecanismos cognitivos, atuantes sobre uma estrutura cognitiva – 

arcabouço lógico-matemático -, e a resposta para a questão da construção de 

significação/conceitos está na ação estruturante do sujeito sobre o objeto/meio, 

levando em conta também as relações interindividuais. Conforme Piaget, é 

estruturando o real que o homem se estrutura. Para Bakhtin, a ênfase está em que 

existe um sujeito social concomitante e para além do sujeito cognitivo. Para ele, o 

sujeito se vê essencialmente inacabado, enquanto – na visão desse sujeito – o outro 
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está acabado, o que faz com que ele somente se constitua nessa interação 

dialógica. Da mesma maneira, Piaget estende os processos cognitivos da 

compreensão, detalhando-os a partir da interação; Bakhtin estende, a partir desse 

mesmo ponto de encontro interacional com o outro, a sua dialógica na dimensão 

semiótica;  

c) numa perspectiva ética, essa interação, para ambos os autores, está carregada de 

valores que determinam os modos/mecanismos das relações interindividuais e 

sociais. Piaget analisa em que consistem as trocas sociais, buscando organizadores 

de natureza cognitiva, como conservação e coordenação de pontos de vista por 

tomada de consciência e compreensão desses pontos de vista (seus e do outro), 

colocando em evidência relações de reciprocidade e, neste contexto, o sentido de 

responsabilidade para com o outro e de autonomia em relação às normas que 

regem as relações interindividuais. É este sentido, de responsabilidade e autonomia 

concomitantes, que pode, quem sabe, ser tensionado na interlocução com Bakhtin 

sobre a questão da autoria. Por seu lado, Bakhtin diz que a interação com o outro é 

aberta e contínua, sendo que cada um – sujeito e outro – é constituído de 

ideologias, que, no embate dos enunciados, conduzem a novos sentidos. A 

dialógica bakhtiniana assentada na arquitetônica da respondibilidade põe em 

evidência a escuta compreensiva ativa constituída no duplo imperativo de 

responder ao que é respondível, sendo responsável pelo que responde. A contra-

palavra a uma palavra compreendida desencadeia um processo contínuo e infindo 

de réplicas e contra-réplicas, exercitando nos interlocutores o sentido de autoria. 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 DESCRIÇÃO DO CONTEXTO GERAL 

 

Em diferentes meios socioculturais, as formas de ensinar e aprender na EAD são 

importantes de serem analisadas porque da proposta de sua composição confere-se a ela 

uma flexibilidade dificilmente superada. O ambiente telemático de aprendizagem, 

coletivo e cooperativo, por suas características interacionais e de registros, favorece os 

processos e a visibilização do compreender e do autorar de seus participantes, questões 

de nossa pesquisa.  

Assim, numa visão interacional dialógica, enfocando primordialmente os conceitos de 

autoria, compreensão, dialogia, interação e ética, nas perspectivas piagetiana e baktiniana 

desta tese, projetamos e analisamos os processos em que os sujeitos puderam ser autores e 

construir seu conhecimento na trajetória do compreender; como se caracterizaram os 

mecanismos e a dinâmica que criam e sustentam o espaço-núcleo para a constituição da 

autoria, em um contexto de atos éticos, responsáveis e responsivos, na totalidade da vida do 

indivíduo nas organizações. 

Existem questões associadas de forma intrínseca que nortearam o processo de 

pesquisa, relativas aos modos/processos de compreensão e autoria em AVA-CC e às práticas 

que podem potencializar os modos/processos de compreensão/autoria em AVA-CC. Como 

balizadores da pesquisa, tivemos dois pressupostos baseados nos dois autores de referência – 

Piaget e Bakhtin. O primeiro deles dá conta da Dinâmica do Compreender que estabelece um 

grau de consciência, para chegar à compreensão, ocorrendo a Tomada de Consciência (TC) 

durante o processo de ação. O segundo diz da Dinâmica da Autoria, em que a posição 

enunciativa do sujeito se realiza no processo de interação, por respondibilidade.  

O quanto o pesquisador pode ser livre em relação à(s) teoria(s) esposada(s) em seu 

trabalho é uma questão que deve, em primeiro lugar, estar muito clara ao início da pesquisa, 

ressaltando-se que a sua não-implicação no processo é constrangida pelo próprio processo de 

escolhas iniciais. Nessa perspectiva, neste final do trabalho de pesquisa, pretendemos ter 

atingido os objetivos de contextualizar e analisar alguns modos/processos de compreensão e 

de autoria em AVA-CC e de examinar modos de explicitação/visibilização de processos de 

compreensão e de autoria, em relação às práticas pedagógicas que os viabilizaram nos AVA-

CC escolhidos para pesquisa. 
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3.1.1 O lócus da pesquisa: a Plataforma NAVi - Antecedentes 

A pesquisa se desenvolveu dentro da Escola de Administração (EA/UFRGS), em seu 

Núcleo de aprendizagem a distância, por meio de ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

A Plataforma Núcleo de Aprendizagem Virtual (NAVi)  – ambiente virtual interativo 

de aprendizagem – foi desenvolvida dentro da Escola de Administração da UFRGS, com o 

apoio técnico de alunos e professores de outras unidades da UFRGS, e financeiro da Escola 

de Administração e da Reitoria da Universidade, via Secretaria de Ensino a Distância 

(SEAD). 

 

  
Figura 10: Plataforma Cursosnavi – versão 3/2005. 

 

Essa plataforma, que tem como características principais a interatividade e o enfoque 

sistêmico de utilização de recursos voltados para a aprendizagem, é o resultado de estudos 

iniciados no ano de 1998 a respeito de possibilidades de EAD no âmbito da Escola. Nesse 

ano, foi definido que a opção seria soluções próprias baseadas no uso da Internet, afastando-

se, naquele momento, de propostas como teleconferência e salas de videoconferências. 

Após ter, em 1999, apoiado disciplinas presenciais de Graduação, o grupo de 

colaboradores do Núcleo desenvolveu a primeira versão da Plataforma NAVi, centrada, a 

partir de 2000, em transmissões a distância de aula, eventos, congressos. A segunda versão da 

Plataforma (2001) utilizou vídeos para a realização de curso de extensão Administração 

Municipal Eficaz com Responsabilidade Fiscal, tornando a interface do ambiente amigável e 

dinâmica. 
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Com a aprovação pelo Ministério da Educação do primeiro curso de especialização a 

distância da EA/UFRGS, em 2002, aprimorou-se a Plataforma em sua terceira versão, 

enfatizando a videoconferência com chat, tendo havido concomitantemente o início da 

EATW – “TV na WEB”, da EA. 

A partir do ano de 2003, a Plataforma caminhou no sentido de ser apoio ao ensino 

pelas EA e SEAD/UFRGS, para cursos de extensão, disciplinas de Graduação e Pós-

Graduação em Administração, presenciais. No ano de 2005, em parceria com o Banco do 

Brasil, iniciou o curso de especialização em Gestão de Negócios Financeiros do BB. 

No ano de 2006, expandiu-se a utilização da Plataforma, com desenvolvimento da 

quarta versão e implantação em ambiente Linux, no CPD/UFRGS, para uso piloto por 

diferentes Unidades acadêmicas da Universidade. Por fim, em 2007, diferentes áreas da 

Universidade e externos desenvolveram cursos de extensão e especialização nesse ambiente 

virtual de aprendizagem, provocando inovações em funcionalidades e estruturas, como a 

parceria com a Escola Superior da Magistratura do RS (cursos de preparação à Magistratura) 

e Ministério do Desenvolvimento Social e FAO (gestão de restaurantes populares). 

As características da Plataforma NAVi consistem em:  

a) Uso para atividades de aprendizagem nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, 

tanto na modalidade a distância, quanto na modalidade presencial; 

b) Autonomia para atualização de dados pelos professores e alunos, com facilidade 

de navegação; 

c) Possibilidade de incorporação e ativação de soluções externas (softwares e 

aplicativos); 

d) Enfoque sistêmico com uso dos recursos em múltiplos níveis da Plataforma, de 

forma flexível e recursiva. 

Na perspectiva interacional-dialógica deste trabalho, a plataforma NAVi se apresentou 

como  um contexto aberto e dinâmico, na medida em que seus recursos enfatizam a interação 

entre alunos e alunos e professores, por meio de interface simples e lógica, em que todos os 

interlocutores navegam entre os diferentes níveis autonomamente, construindo seu 

conhecimento de forma organizada e sistêmica. 

Como constatamos na análise, a estrutura sustentadora dos espaços virtuais de 

aprendizagem – plataforma NAVi – é integrada e organizada com fácil localização de cursos 

disponíveis, por disciplinas-turmas. Utiliza linguagem phP e bancos de dados Mysql, de 

controle próprio. A plataforma foi desenvolvida dentro do Núcleo de Aprendizagem Virtual 

da EA/UFRGS, podendo ser adaptada, possuindo vídeochat integrado. Como não é um 
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software parametrizado e prevê a ativação da linguagem html, apresenta infinitas 

possibilidades de soluções, mesmo as não-previstas, preservando a liberdade de atuação e 

pesquisa dos professores, aceitando a incorporação de novas funcionalidades e ferramentas.  

Como se encontra na página de abertura dos cursos, a proposta de prática pedagógica 

está em que “Por meio da aprendizagem baseada em trabalho cooperativo, em ambiente virtual, 

com suporte computacional, são oferecidos aos gestores os subsídios teóricos e práticos para a 

reflexão sobre as concepções teóricas relativas à administração, instrumentalizando-os para 

ampliarem a efetividade de suas ações.” (acesso em: www.cursosnavi.ea.ufrgs.br). 

A Plataforma NAVi, decorrente disso, tem a seguinte estrutura para abordagem, 

podendo os diversos recursos de aprendizagem ser disponibilizados tanto nos diversos níveis 

da estrutura do sistema, quanto nas comunidades temáticas, que não possuem atrelamento a 

uma estrutura de níveis.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 11: Quadro-síntese da Estrutura de níveis da Plataforma NAVi/EA/UFRGS. 
 

Principais recursos da Plataforma (nível de Turmas): 

a) APRESENTAÇÃO:  informações gerais das disciplinas, relação de professores e 

alunos, com perfil, dados cadastrais e recados enviados por outros integrantes da 

respectiva turma; 

b) NOTÍCIAS:  editado pelos professores de cada turma; 

c) VÍDEO-AULAS : apresentações resumidas de aulas, em vídeos digitais; 

d) CONTEÚDOS: aceita arquivos de diferentes formatos: texto, power point, 

planilha eletrônica, .pdf, etc; 

e) FÓRUM: disponível 24 horas para interação assíncrona entre alunos e entre 

alunos e professores; estrutura encadeada, permitindo respostas a anotações feitas, 

assim como respostas de respostas; 

f) ACERVO : aceita arquivos de diferentes formatos, ou links, para upload; guarda 

dos conteúdos das Aulas Interativas de forma automática; 

UNIDADES ACADÊMICAS 

ÁREAS 

CURSOS 

DISCIPLINAS 

TURMAS 



 

 

81

g) ENQUETES: disponibilizadas pelos professores, como complementação à 

disciplina; 

h) AULA INTERATIVA  (ou chat): interação on-line ou síncrona; aceita geração 

com ou sem vídeo pelos professores; pode ser capturada com ou sem vídeo; 

i) EXERCÍCIOS ON-LINE : disponibilizados exercícios de diferentes tipos, para de 

forma lúdica apresentar desafios sobre os conteúdos propostos; 

j) AVALIAÇÕES : disponibilizar provas objetivas on-line; 

k) PORTFÓLIO : espaço para entrega em “escaninho virtual” aos professores; aceita 

comentários de alunos (acesso geral) e somente professores (particular); 

l) ESTUDO DE CASO: disponibilização de textos pelos alunos com estrutura de 

apresentação; 

m) RELATOS : disponibilização de textos pelos alunos, relatando experiências 

relacionadas à matéria; 

n) SUPORTE TÉCNICO: contato com técnicos, equipes de helpdesk ou do Navi; 

o) CAFÉ VIRTUAL : espaço virtual informal de descontração; 

p) CORREIO : interno, remessa e recebimento de mensagens, para alunos e professores 

selecionados; envio para caixas postais internas (da plataforma) e para e-mails externos; 

q) INDICADORES: acompanhamento quantitativo dos acessos a recursos por parte 

dos usuários de uma turma; 

 

 
Figura 12: Tela de Apresentação de Disciplina na Plataforma NAVi – CEAPE/EA/UFRGS. 
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Links importantes da Plataforma NAVi: 

a) Núcleo Navi: http://www.ea.ufrgs.br/navi; 

b) Plataforma Navi em uso na EA (3a. Versão) Navi: http://cursosnavi.ea.ufrgs.br; 

c) Plataforma Navi em uso para curso BB (3a. Versão) Navi: 

http://www.eavirtual.ea.ufrgs.br; 

d) Plataforma Navi para uso UFRGS (4a. Versão): http://www.ead.ufrgs.br/navi. 

Para atingir nossos objetivos, foram selecionados três cursos que se 

desenvolveram/desenvolvem na Plataforma NAVi, sendo um deles definido como sujeito da 

pesquisa e os dois outros utilizados como ilustradores de situações específicas explicitadas no 

decorrer das análises. No âmbito deste trabalho, o foco da pesquisa foram os alunos adultos, 

profissionais no âmbito da gestão, inscritos em cursos de extensão, aperfeiçoamento e 

especialização, oferecidos pela Escola de Administração da UFRGS, por meio do NAVi.  

Em sendo assim, o principal curso selecionado chama-se Curso de Especialização em 

Administração Pública Eficaz (CEAPE), reconhecido pelo Ministério da Educação e 

oferecido pela Escola de Administração da UFRGS, por intermédio da Plataforma NAVi, na 

modalidade a distância. Seu público-alvo foram gestores de diferentes esferas da 

administração pública, não sendo vedada, entretanto, a participação de profissionais da área 

privada. Neste curso, trabalhamos com uma turma de 13 alunos, da edição 2005-2007. 

Os dois outros cursos que contribuíram (embora assistematicamente) para o trabalho 

são: curso de extensão Administração Municipal Eficaz com Responsabilidade Fiscal 

(AMERF), ocorrido em duas edições nos anos de 2001-2002 e 2003, com 102 alunos também 

gestores públicos de diferentes esferas, e curso de especialização MBA Executivo em 

Negócios Financeiros, em parceria da Escola de Administração/UFRGS com o Banco do 

Brasil, para 621 de seus funcionários.  

 

3.1.1.1 O curso AMERF  

 

O Curso de Extensão a Distância, em Administração Municipal Eficaz com 

Responsabilidade Fiscal (AMERF), ministrado pelo Núcleo de Aprendizagem Virtual da 

Escola de Administração, da UFRGS, com 102 alunos, em suas duas edições, contribuiu para 

a presente pesquisa, como contraponto às análises efetuadas com relação ao caso CEAPE. 

O curso AMERF, concebido e desenvolvido no ano de 2001, foi resultado da 

inquietação intelectual e da experiência de um grupo de professores que têm atuação também 

na área de gestão pública do Estado do Rio Grande do Sul, e objetivou contribuir para a 
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ampliação da eficácia na área da administração pública, utilizando modernas concepções 

teóricas e práticas no campo da gestão organizacional, das finanças municipais e da 

implementação de políticas públicas. 

O público preferencial do curso eram os gestores municipais, com formação superior 

em qualquer área do conhecimento, mas também se voltava a professores universitários, 

consultores e outros interessados na matéria. Seus principais objetivos eram: colaborar na 

aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes, estimulando a ampliação do 

saber substancial e do saber instrumental sobre os governos locais, estadual e federal; 

conduzir o aluno para que obtivesse independência na obtenção de conhecimento; estimular a 

utilização de habilidades de análise, síntese e avaliação, por meio da aprendizagem em 

ambiente telemático; criar uma atitude de agilização do processo de criação, transmissão e 

atualização do conhecimento, com menor custo, garantindo a melhoria contínua na 

disseminação, aperfeiçoamento e divulgação de conhecimentos culturais, científicos, 

tecnológicos e profissionais.   

 

 
Figura 13: Tela de Apresentação do Curso AMERF/EA/UFRGS – 2001. 

 

O curso AMERF, em sua primeira edição, iniciou em novembro de 2001 e, da 

primeira turma de alunos do AMERF, participaram 42 alunos, com expressivo 

aproveitamento e elevado índice de satisfação, conforme avaliação objetiva realizada e 
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depoimentos prestados em sua Aula Presencial Final (ver em Depoimentos: 

http://cursosnavi.ea.ufrgs.br/cursosnavi/index.php).  

O curso foi dividido em 4 diferentes módulos, contendo ao todo 32 aulas. Cada aula 

consistia de: Texto específico, de autoria dos professores; Apresentação sintética em Flash. 

As 32 aulas eram apoiadas por uma Videoteca, com 30 vídeos ilustrativos de situações 

quotidianas relacionadas à Administração Pública; Acervo, com disponibilização de vídeos 

gerados pela EATW7*; indicações bibliográficas, artigos, legislação; Exercícios on-line, de 

pronta verificação para, dentro do aspecto lúdico, estimular a aprendizagem; Relatos, em que 

as experiências vividas pelo aluno são compartilhadas em ambiente amigável; Estudos de 

Caso, em que o aluno deve planejar, projetar e tomar decisões acerca de situações propostas 

ocorrentes num município virtual, chamado “Novo Mundo”.  

 

 
Figura 14: Tela de apresentação dos Módulos do curso AMERF/EA/UFRGS – 2001. 

                                                 
7 EATW – sigla que significa “TV na Web da Escola de Administração/UFRGS. Oficialmente foi inaugurada em 
20 de junho de 2002, com espaço específico no site da EA/UFRGS: http://www.ea.ufrgs.br/EATW. Teve 
constante inter-relação com o desenvolvimento de soluções no Ensino a Distância, constituindo experiência 
inovadora no âmbito acadêmico, principalmente pela utilização recorrente da solução de videoconferências com 
chat, nas transmissões ao vivo de eventos pela Internet. 
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Figura 15: Tela de apresentação de conteúdos do Módulo 1 – AMERF/EA/UFRGS – 2001. 

 

Um dos principais desafios da EAD consiste em obter o envolvimento do aluno a fim 

de que se autodiscipline para desenvolver todas as atividades propostas, mantendo uma 

participação assídua e qualificada.  Esse desafio foi superado pela utilização de um conjunto 

de recursos pedagógicos e de interação, focados nos conteúdos e nas atividades profissionais 

dos participantes. Na avaliação do curso, os alunos salientaram os seguintes aspectos: 

demonstração da viabilidade de uso de uma tecnologia inovadora, no papel e enfoque do 

gestor público; acesso a diversas e novas idéias circulantes no meio da Administração 

Pública; crescimento profissional; aumento do conhecimento; criatividade; oportunidade para 

reconhecer realidades municipais diferentes da realidade do município de emprego e mesmo 

da realidade teórica; proximidade virtual com professores e colegas de curso, com redução de 

custos à administração; e, por fim, estranheza com a metodologia do EAD.  

As constatações resultantes da avaliação do curso AMERF foram determinantes na 

idealização da EATW, com especial destaque para a importância atribuída à interação. Para 

atingir tal desiderato, concebeu-se e implementou-se a sincronização entre a transmissão on-

line de vídeo-aulas e a realização de chat.  

Foi realizada uma segunda edição para o curso de extensão para gestores públicos 

(Administração Municipal com Responsabilidade Fiscal - AMERF), de 120 horas-aula, com 

duração mínima de 4 e máxima de 8 meses, sendo ministrado no período de 2002 a 2003 para 

um total de 40 alunos.  
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3.1.1.2 O curso Banco do Brasil 

 

A Universidade Corporativa do Banco do Brasil – UniBB em parceria com a Escola de 

Administração da UFRGS desenvolveram o Programa de Atualização de Conhecimentos em 

Gestão Empresarial, com Universidades brasileiras, a partir de 2005, em nível de 

especialização para graduados.  

 

 
Figura 16: Tela de Apresentação do curso EA/UFRGS-BANCO DO BRASIL. 

 

Dentro do Programa, o aluno optou por um dos eixos temáticos oferecidos, cursando 

as disciplinas referentes aos módulos de formação específica e complementar – habilitação, 

para obtenção do título de especialização. O ementário é fornecido pela instituição bancária 

em toda a sua especificação. 

No módulo MBA EXECUTIVO EM NEGÓCIOS FINANCEIROS, Gestão de 

Negócios Financeiros, a proposta é a capacitação de profissionais desejosos de desenvolver 

sua carreira como gestor de agência do Banco. O curso foi estruturado pela  UniBB, 

viabilizando aos participantes experimentar o que há de moderno nas áreas de gestão 

bancária, fornecendo-lhes ferramentas de gestão para desenvolvimento de competências 

gerenciais e diretivas em alto nível.  
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Objetivou-se tratar de prática e teoria, habilitando o aluno a refletir e estabelecer 

relações sistêmicas da administração financeira e banking. O curso se desenvolveu por ensino 

modulado, a distância, semipresencial com conteúdos interativos aliados à tecnologia: WEB,  

teleconferência, videoconferência, televisão, tendo o microcomputador como ferramenta de 

interação.  

A tutoria ativa, aliada à tecnologia, acompanhou o aluno, permitindo um 

monitoramento direto de seu desempenho e de seu fluxo de atividades, daí que a identificação 

de possíveis dificuldades de aprendizagem tornou-se facilitada. A realização do curso exigiu a 

presença somente para prestação de provas agendadas previamente.  

O público-alvo foram 621 funcionários das carreiras administrativa e técnico-

científica, observando-se em cada turma a seguinte distribuição de vagas: - 50% para 

funcionários do Segmento Gerencial nos níveis organizacionais  Executivo e Diretivo; - 25% 

para Postos Efetivos e Caixas Executivos; - 20% para demais comissionados; e  05% para 

educadores corporativos. 

A Universidade parceira, em conformidade com a Resolução CNE/CES Nº 01, de 

03/04/2001, expedirá certificado de especialização, pós-graduação, lato sensu, aos 

participantes que obtiveram aproveitamento em todas as disciplinas e apresentaram trabalho 

final de conclusão de curso. A UniBB irá certificar os conhecimentos estabelecidos para o 

curso. Os cursos poderiam ser concluídos em, no mínimo, um e, no máximo, dois anos. Após 

a integralização dos créditos exigidos para a conclusão, o aluno teria prazo de seis meses para 

apresentação do trabalho final de conclusão. 

 

3.1.1.3 O curso CEAPE 

 

A experiência adquirida pela EA/UFRGS em EAD para gestores públicos, bem como 

o interesse despertado em cursos anteriores, encaminharam naturalmente à construção do 

projeto de um Curso de Especialização a Distância que passasse a contar com a participação 

de um número maior de professores da Escola. 

Esse curso de especialização encontra-se em sua terceira edição, com uma turma de 

gestores participando do primeiro módulo de disciplinas em andamento. Destacamos que o 

conteúdo programático manteve-se inalterado desde o ano de 2005, quando foi criado. Esse 

curso foi definido como sujeito da pesquisa.  
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3.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

3.2.1 O caso CEAPE 

 

O crescimento em espiral das ações educacionais a distância, no âmbito da EA/UFRGS, 

mantendo-se as iniciativas exitosas e incorporando-se constantemente inovações, levou à 

estruturação do Curso de Especialização a distância em Administração Pública Eficaz – 

CEAPE, cuja principal inovação foi a institucionalização da vídeo-aula.  

Assim, o processo de intervenção na formação de gestores (educação continuada) pretendeu 

alavancar um processo de aprendizagem, cíclico, de fazer, refletir, pensar e decidir individual e 

coletivo. Nessa perspectiva, o CEAPE se propunha a ser uma série de intervenções neste ciclo, cujo 

espaço-núcleo existente entre o fazer e o compreender torna-se aqui objeto de estudo.  

Nesse sentido, o curso CEAPE foi selecionado por suas características: 

a) priorização da proposta metodológica de interação-dialógica entre alunos e entre alunos 

e professor; na expectativa de favorecer condições de possibilidade para a autoria, na 

construção do conhecimento, em forte conexão com os processos de compreender; 

b) relativa convergência de interesses, bem como de formação da população-alvo, 

voltada à gestão; 

c) ambiente tecnológico da Plataforma NAVi adequado às questões de pesquisa, 

permitindo utilização de diferentes funcionalidades para alcançar os objetivos do curso. 

Com base em experiências com esquetes ou pequenos vídeos ilustrativos utilizados em 

cursos anteriores, percebeu-se que fazer composições de falas, figuras e outros recursos 

gráficos em movimento de vídeo gerava interesse, envolvimento e empatia maior por parte 

dos alunos. Desta forma, em relação aos espaços virtuais de interação já utilizados em curso 

anterior (AMERF), foram desenvolvidos ambientes virtuais que viabilizassem de forma mais 

eficaz a interação dos participantes entre si, com os professores e com os tutores. Destacamos 

o ambiente de chat (Aula Interativa), utilizado uma vez por semana, de forma sistemática; o 

fórum assíncrono (Fórum), para reflexão e discussão de conteúdos propostos, nas áreas 

administrativa, jurídica e política, relacionados com a gestão pública, ensejando a todos 

oportunidades para se posicionarem em relação a temas; as enquetes, com a formulação de 

questões sobre temas, levantando o pensamento predominante entre os participantes do curso; 

videoconferências com chat para transmissão de palestras proferidas por gestores públicos, 

professores ou especialistas convidados, fazendo-se convergir a transmissão de áudio e vídeo 

com a realização simultânea de reunião virtual. 
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Figura 17: Tela de apresentação do curso CEAPE/EA/UFRGS – 2005-2006. 

 

Em sua primeira edição, o curso CEAPE trabalhou com 11 alunos de diferentes 

municípios do Estado do Rio Grande do Sul, todos atuando na administração pública, estadual 

ou municipal. Cada disciplina contou um professor titular e um tutor, escolhido pelo professor 

dentre graduados em área correlata à sua disciplina. 

O objetivo do curso foi formar Especialistas em Administração Pública Eficaz, 

fornecendo-lhes, por meio da aprendizagem em ambiente virtual, com suporte computacional, 

subsídios teóricos e práticos atuais sobre a Gestão Pública, que instrumentalizassem a 

ampliação continuada da efetividade de suas ações, no interesse da sociedade. 

Como objetivos específicos apresentou:  

a) capacitar os gestores públicos, de forma a habilitá-los para a leitura de cenários 

políticos, para a formulação das políticas públicas e para o gerenciamento eficaz 

dos programas governamentais;  

b) conduzir o pós-graduando a se tornar independente na obtenção de conhecimentos e 

informações; 

c) estimular o pós-graduando a utilizar suas habilidades de análise, síntese e avaliação; 

d) oferecer aos gestores públicos e aos estudiosos e pesquisadores referenciais 

teórico-práticos que colaborem na aquisição de competências cognitivas, 

habilidades e atitudes, estimulando a ampliação do saber substancial e do saber 

instrumental sobre os Governos locais, estaduais e federal; 
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e) revisar os princípios jurídico-contábeis que orientam a gestão fiscal dos municípios; 

f) contribuir para o aprimoramento contínuo da prática administrativa dos Governos, 

ampliando o apoio à concepção e à implementação de alternativas inovadoras para 

a solução dos problemas administrativos.  

Ofereceu 21 disciplinas de 30 e 15 horas, tendo as disciplinas de 30 horas a duração de 

90 dias e aquelas de 15 horas, 45 dias, no máximo. O curso em sua primeira edição iniciou em 

abril de 2005 e foi concluído em 2007, após Prova Final presencial e apresentação de 

Monografia perante Banca Avaliadora, conforme cronograma abaixo: 
 

  Disciplina CH Início Término 

  Módulo 1       

1 Administração Pública na Era Digital 30 

2 Políticas e Estratégias Públicas 30 

3 Finanças Públicas 30 

4 Operacionalização da LRF 30 

15-abr-05 15-jul-05 

  Módulo 2       

5 Gestão Contemporânea 30 

6 Administração Financeira 30 
7-nov-05 

7 Competências na Administração Pública 15 

8-ago-05 

30-set-05 

8 Organização do Estado Brasileiro 15 22-ago-05 30-nov-05 

9 Metodologia de Pesquisa 15 26-out-05 14-jan-06 

  Módulo 3       

  A       

10 Gestão de Recursos Humanos 15 

11 Organização Municipal Brasileira 15 
1-dez-05 14-jan-06 

  B       

12 Gestão da Informação 15 22-mar-06 7-mai-06 

  C       

13 Gestão Ambiental 15 

14 Gestão da Educação nos Municípios 15 

15 Relações Internacionais e os Processos de Integração 15 

24-mai-06 10-jul-06 

16 Introdução ao Planejamento Estratégico Público 15 17-mai-06 3-jul-06 

  D       

17 Gestão do Agribusiness 15 

18 Marketing e Relacionamento Público 15 

19 Comunicação e Tecnologia 15 

11-jul-06 25-ago-06 

  Disciplina CH Início Término 

  Módulo 3       

20 Direito Administrativo 15 

21 Projeto de pesquisa 15 
26-ago-06 26-dez-06 

  Avaliação       

22 Prova Final Presencial  -  Apresentação de Monografia  jan- 2007 jun-2007 
Tabela 3: Quadro-síntese da disciplinas e carga horária do curso CEAPE/EA/UFRGS. 
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Os conteúdos e os subsídios para a aprendizagem foram apresentados com os 

seguintes recursos pedagógicos: 

a) Textos específicos sobre cada aula, redigidos pelos professores, podendo ser 

impressos, para facilitar o estudo; 

b) Apresentações, ensejando uma visão sintética de cada Aula; 

c) Vídeo-aulas, nos quais o Professor destaca tópicos de cada Aula; 

d) Vídeos, ilustrando situações relacionadas com a Gestão Pública; 

e) Biblioteca de legislação, disponibilizando o texto de diplomas legais aplicáveis à 

Administração Pública Municipal; 

f) Referências bibliográficas, indicando fontes de consulta complementar; 

g) Links : endereços eletrônicos de instituições que oferecem subsídios aos gestores 

públicos; 

h) Exercícios on-line, oportunizando ao aluno aferir a assimilação dos conteúdos por 

meio de exercícios com pronta verificação da resposta; 

i) Estudos de caso, nos quais os alunos são desafiados a tomar decisões, a propor 

soluções e a realizar análises sobre situações concretas a eles propostas; 

j) Avaliação, ao final de cada disciplina, contendo questões sobre os conteúdos das 

aulas, oferecendo-se ao aluno orientação complementar on-line na hipótese de 

resposta incorreta, indicando os conteúdos a revisar; 

k) Trabalho Final , na conclusão do Curso. 

A concepção da Plataforma Navi foi centrada na interatividade, sendo que os 

professores e os colaboradores do Núcleo de Aprendizagem Virtual (NAVi), da Escola de 

Administração da UFRGS, desenvolveram os seguintes ambientes virtuais para viabilizar a 

interação dos participantes entre si e com a Equipe deste curso de especialização, em 

condições de negociação, cooperação e colaboração, nos tempos e limites de cada um: 

a) Fórum: um fórum por disciplina, funcionando de modo assíncrono e destinado ao 

aporte de contribuições teóricas e práticas relacionadas com os conteúdos das 

aulas, pelos alunos e pelos professores; a contribuição de cada um pode ser 

inserida em qualquer ponto do texto, entre contribuições anteriores, e permanece 

acessível a todos os participantes, durante o Curso, o que permite a administração 

do tempo por todos; 

b) Aula Interativa : discussão em tempo real, propiciando a interação on-line entre os 

participantes e os professores, semanalmente, com uma hora de duração por 

disciplina, nas datas e horários previstos no Cronograma do Curso. Os alunos 
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participam da Aula Interativa interagindo em tempo real com os colegas de todo o 

Brasil que estão estudando e debatendo os mesmos temas, relativos à Gestão 

Pública Eficaz; 

c) Relatos: espaço virtual no qual cada participante disponibiliza Relato(s) de 

experiência profissional vivenciada ou pesquisada, sobre Administração Pública, 

relacionando-a com os temas do Curso. Os Relatos, juntamente com Estudos de 

Caso propostos no Curso, passam a integrar uma base de dados sobre inovações e 

aperfeiçoamento da Gestão Pública, acessível a todos os participantes; 

d) Projetos: constituição de “equipes de projeto” compostas por alunos situados em 

diferentes municípios/estados com a incumbência de diagnosticar uma situação 

problemática em Administração Pública e elaborar, mediante a cooperação em 

ambiente virtual com ferramentas de apoio oferecidas pelo Curso, o planejamento 

do projeto voltado a solucioná-la; 

e) Enquetes: com a formulação de questões sobre temas administrativos, jurídicos e 

políticos relacionados com a Gestão Pública, ensejando a todos o conhecimento 

sobre o pensamento predominante entre os participantes do Curso; 

f) Videoconferências: transmissão de palestras por professores ou especialistas 

convidados. 

A avaliação da aprendizagem dos alunos ocorreu durante e ao final da disciplina e 

considerou seu ritmo e ajudou a desenvolver graus ascendentes de competências cognitivas, 

habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos. Dentro da 

perspectiva do curso, percebemos que a avaliação procurou permitir ao aluno sentir-se seguro 

quanto ao domínio dos conteúdos examinados por meio de instrumentos desafiadores a cada 

etapa em desenvolvimento.   

De forma quantitativa, a não-conclusão de atividades que ensejaram aproveitamento 

mínimo superior a sessenta por cento, no prazo máximo estabelecido, importou em 

reprovação na disciplina. Deveriam ser considerados aprovados em cada disciplina os alunos 

que, dentro do prazo mínimo trinta (30) e máximo de quarenta e cinco (45) dias em cada 

disciplina de 15 horas-aula, e mínimo de sessenta (60) e máximo de noventa (90) dias para 

cada disciplina de 30 horas-aula, tivessem atendido aos seguintes requisitos mínimos:  

a) Aula Interativa: participação em pelo menos quatro (4) ou oito (8) Aulas 

Interativas, conforme se tratasse de Disciplina de 15 ou de 30 horas-aula, para 

analisar e debater on line os temas da disciplina. Para ser computada a participação 

em cada Aula Interativa, o aluno deveria:  
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- permanecer no mínimo 40 minutos na sala virtual da Aula Interativa e 

- oferecer, no mínimo, uma contribuição por Aula.  

b) Fórum virtual da disciplina: aporte de contribuições em no mínimo quatro (4) ou 

oito (8) participações ao longo da Disciplina, conforme se tratasse de Disciplina de 

15 ou de 30 horas-aula, com pelo menos três (3) participações por mês.  

c) Aproveitamento: alcançar aproveitamento mínimo superior a sessenta por cento 

(60%) em avaliação que considerou o desempenho qualitativo e quantitativo do 

participante ao longo da disciplina, quanto aos seguintes critérios:  

- aporte de conhecimentos no Fórum da Disciplina; 

- aporte de subsídios nas Reuniões Virtuais; 

- participação nas enquetes; 

- avaliação presencial final. 

Além da aprovação em disciplinas que correspondiam a um total de trezentas e 

sessenta (360) horas-aula, os pós-graduandos deveriam obter desempenho superior a sessenta 

por cento (60%) em avaliação presencial final, que compreendeu prova escrita sobre 

conteúdos estudados nas disciplinas, nas Aulas Interativas e nos Fóruns e apresentação da 

monografia final. Também foram atribuídos pontos, na Avaliação Final, pela elaboração de 

Relatos e Projetos ou de outras atividades de cunho obrigatório desenvolvidas no Curso, sem 

estarem inseridas em uma determinada disciplina. 

O Curso forneceu a titulação de Especialista em Administração Pública Eficaz aos 

alunos que, tendo concluído Curso Superior de Graduação antes do início do Curso de Pós-

graduação, obtiveram aprovação nas disciplinas do curso, correspondentes a 360horas-aula, 

assim como aprovação numa monografia de especialização, e na Avaliação Presencial Final. 

Resumidamente, foram estes os requisitos mínimos, cumulativos: a) ter-se graduado em curso 

superior antes do início do Pós-graduação; b) obter aprovação, com aproveitamento mínimo 

de sessenta por cento (60%) em disciplinas correspondentes a 360 horas-aula; c) elaborar e 

encaminhar, para divulgação na área de Relatos, no mínimo, um relato de implementação de 

política ou experiência em Gestão Pública, vinculando-o com o conteúdo do Curso; d) 

desenvolver um projeto para solucionar um problema de Gestão Pública; e) ter aprovado o 

projeto de pesquisa até 150 dias após o início do Curso; f) elaborar monografia, com 20 a 50 

páginas; g) obter, na Avaliação Presencial Final, aproveitamento superior a sessenta por cento 

(60%). 
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Na apuração da nota final do pós-graduando no Curso de Especialização, a média 

aritmética das notas obtidas nas disciplinas, ponderada pela respectiva carga horária, teve 

peso sessenta (60); e a Avaliação Presencial Final peso quarenta (40). 

Dessa forma, como caso elucidativo de situações complexas e reforço de evidências 

encontradas no curso CEAPE, temos a proposta de procedimento metodológico em curso para 

gestores públicos (educação continuada), no ambiente virtual desenvolvido pelo NAVi, 

contemplando o entrecruzamento de duas dimensões: formação continuada do adulto e 

ambiente virtual com novas tecnologias. Consideramos, nesse procedimento metodológico, o 

AVA-CC um operador na trajetória da compreensão e da constituição da autoria na 

construção do conhecimento em gestão, ressaltando as condições em que o curso se 

desenvolveu e que resultados foram obtidos, segundo os objetivos específicos definidos no 

projeto. 

Em que pesem as avaliações quantitativas previstas e realizadas no plano do curso, foi 

nosso interesse avaliar qualitativamente os mecanismos e características que sustentaram os 

processos de compreensão e constituição de autoria, no espaço lacunar existente entre fazer e  

compreender, identificado pela nossa prática docente. 

 

3.3 METODOLOGIA DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 

A proposição de metodologia neste projeto está baseada nos pressupostos teórico-

epistemológicos de Mikhail Bakhtin, para quem as ciências humanas divergem das exatas ou 

matemáticas ao terem objetos de pesquisa distintos: naquelas, o objeto é o homem em 

construção, em devir; nestas, o objeto é inerte, mudo. Conforme Todorov (in BAKHTIN, 

2000), “Calcar as ciências humanas sobre as ciências naturais é reduzir os homens a objetos 

que não conhecem a liberdade” (p. 20). 

Com base em estudos de Amorim (2001), podemos dizer que todo objeto científico é 

discursivo, quer por ser falado, quer por ser falante.  E nas ciências humanas, existe um 

objeto científico a interpretar, pelo sujeito que o estuda. Bakhtin aprofunda a questão da 

pesquisa no campo das ciências humanas, identificando dois pólos do texto também nessa 

área do conhecimento. Diz ele que tanto o texto pode ser estudado como um conjunto de 

enunciados em si mesmo, alheio a quem o produziu, quanto o texto pode ser considerado na 

ótica do sujeito da linguagem que o produziu. Nesse segundo caso, o texto, ao ser produzido 

por alguém e dirigido a outro em dado contexto, é irrepetível, único e individual, articulando-

se com outros textos também únicos e irrepetíveis, numa relação dialógica criadora de novos 
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sentidos. As ciências humanas devem dar conta da significação e do sentido, levando a 

pesquisa nesse campo a apresentar três faces: 

 
a) reconstituição do contexto enunciativo e dialógico em que o texto foi produzido 
[recolhimento dos dados materiais, reconstituição do contexto histórico]; b) 
formulação de leis explicativas do texto [sociológicas, psicológicas, biológicas]; c) 
interpretação do sentido do texto [interpretação como diálogo]” (2001, p. 189).  

 

Do referenciado por Amorim (2001), depreendemos que Bakhtin diz que, no texto 

científico, temos as três vozes presentes no enunciado – eu, tu, ele –, em que a ocorrência de 

um suposto destinatário (leitor) incita e possibilita o enunciar do pesquisador. Acrescenta ela 

que “o objeto é o lugar em que a alteridade fala como um tu” e sua voz se encontra nas 

palavras dos indivíduos que dela fazem parte e que, ao fazer do destinatário um ele e do 

objeto um tu, as vozes do texto sofrem o efeito da dupla inversão que atua também sobre o eu, 

em que,  

 
[...] como efeito de estar posto um interlocutor do tipo ele, o eu assume um valor de 
nós. É o sujeito universalizante que busca dizer algo que possa ser dito por qualquer 
outro que refaça o percurso de sua construção (...) no pólo dialógico do texto, pode 
haver múltiplas ocorrências do eu singular da situação de pesquisa (...) isto seja 
posto a serviço do trabalho do nós. E para terminar, ali onde enunciação e enunciado 
se tocam, a voz do autor se produz, marcando e organizando a obra como um todo” 
(2001, p. 254). 

 

Nessa esteira, uma vez que existem questões/problematizações postas pelo 

pesquisador, um dado se constitui dado, uma hipótese é elaborada, e a sua enunciação está na 

voz do eu narrador/locutor/autor. Por outro lado, o ele surge quando o locutor tem como 

objeto o próprio discurso antecipando o ponto de vista do destinatário. No texto de pesquisa, o 

ele não tem nada de especial, representa a voz do destinatário e do sobredestinatário, que, 

supostos, se constituem enquanto bifurcação da voz do locutor/narrador/autor dentro da 

enunciação. A abordagem do pesquisador, enquanto desvenda/revela o tu (sujeito de 

pesquisa), problematiza a questão pelo eu-pesquisador e para quem este enunciado se dirige, a 

ele-destinatário. 

Faz-se necessário, então, equilibrar os objetivos do pesquisador entre o que é uma 

pesquisa puramente teórica, em que sobressai a voz do ele numa forma de diálogo filosófico e 

dialético, e a pesquisa de campo, onde os textos estão no lugar de objetos e são produzidos em 

co-presença, em que as pessoas se dirigem ao pesquisador e a quem ele se dirigiu, impondo-se 

à escrita na forma do tu invertido de Amorim (2001). Da relação estabelecida entre eles - 

locutor e enunciado e seu destinatário - pelo objeto de sentido e expressividade, tem-se a 
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questão fundamental das possibilidades e limites do ambiente virtual. Questionamentos como: 

a quem se dirige o enunciado, como o locutor imagina seu destinatário, formatarão, 

determinarão a sua composição e o seu estilo, levando-se em conta que o ele atua na tensão 

entre o pesquisador e seu objeto, trazendo objeções antecipadas ou supostas. 

Consideramos importante salientar aqui o desdobramento das vozes sobre o 

pesquisador, na medida em que o nosso enunciado levou em conta nossa problemática de 

pesquisa, nossa reflexão sobre o texto analisado e produzido, enquanto enunciado para um 

interlocutor, em determinado tempo e espaço.  

 

3.3.1 A seleção e os limites dos dados 

 

No trabalho de construção do texto, tivemos presente a existência dessas diferentes 

vozes que permearam todos os momentos da pesquisa, mantendo a tensão necessária entre o 

lógico e o dialógico para uma produção teórica. E a minha implicação de pesquisadora no 

processo foi permanente, uma vez que o sentido foi produzido na tensão entre os meus 

enunciados e aqueles do texto pesquisado, por meio da intervenção docente, mediada pela 

interação dialógica no(s) curso(s) em análise, mas também no nível do planejamento dos 

próprios cursos e da seleção dos conteúdos.  

Nessa perspectiva, emprestamos de Bakhtin a idéia de que o sujeito da linguagem está 

interessado no sujeito do enunciado em cada contexto e em como este enunciado provoca a 

clivagem da palavra, como se dá a luta de sentidos nesse contexto, como se constitui uma 

enunciação no foco dessa luta. Nesse construto, a análise dos dados se concentrou nos 

enunciados/conceitos que emergiram no espaço-núcleo entre o fazer e o compreender/refletir, 

originários de diferentes alunos-autores, tempos e lugares, num continuum dialógico peculiar 

do texto. 

Neste trabalho, utilizamos o método de “interação dialógica”, conforme Alves, em um 

dos muitos trabalhos desenvolvido no LELIC a partir do ano de 1996, que diz: 

 
A interação dialógica em ambientes de aprendizagem, com vistas a incrementar os 
mecanismos construtivos, dilui as fronteiras entre individual e coletivo, abrangendo 
igualmente, as vias de produção e trocas significativas pelas quais, tanto o individual 
quanto o coletivo, vão-se constituindo” (2001, p. 74).  

 

Desse modo, interessou-nos o diálogo enquanto carregado de sentido, em sua “dupla 

acepção de poder ser respondido e de que carrega consigo a responsabilidade de um sentido” 

(AXT, 2006).  
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Neste momento consideramos importante registrar que a análise realizada ultrapassou 

os limites de uma técnica de análise de conteúdo, que pode preocupar-se com significados ou 

significantes, “utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens” (BARDIN, 2004, p. 33), porque, mesmo tendo obedecido à categorização de 

fragmentos das interações registradas de forma exaustiva, numa análise categorial, expande 

para os processos e os movimentos de compreensão e autoria dos participantes dos cursos.  

Nesse trabalho, o espaço/território de discussão esteve no contexto de aprendizagem 

em administração pública, sendo interlocutores os gestores públicos participantes. A prática 

pedagógica foi operada no ambiente virtual que privilegiou – ou pretendeu privilegiar – a 

interação dialógica. Como possível operador de condições de possibilidade de constituição de 

autoria e construção do conhecimento, pensamos que esse AVA-CC tornaria visível pela 

escrita o percurso dos sujeitos que produziram e participaram de processos reflexivos 

individuais e coletivos. 

Desse modo, a produção científica, cujo foco está na análise do universo de pesquisa 

de determinado contexto, efetuou-se através do texto registrado nos Fóruns e nas Aulas 

Interativas com e sem vídeo-chats, nas disciplinas do curso de especialização CEAPE, 

encerrado em junho de 2007, na orientação dada a três alunos em suas monografias, requisito 

parcial para o título de especialista em Administração Pública, e subsidiariamente nos cursos 

AMERF e GNF-BB, em sua disciplina Gestão de Negócios com o Estado e o Governo.  

 

3.3.2 O software NVivo2 

 

A utilização de um programa de análise qualitativa de dados como ferramenta já 

incorporada ao processo de pesquisa possibilitou a exploração e a investigação dos dados, 

testando e relacionando hipóteses, da mesma maneira que os recursos da informática 

beneficiaram a análise quantitativa de dados.  

Nesse contexto, como instrumento de pesquisa, foi escolhido o software Nvivo2, 

originário do CAQDAS - Computer-aided qualitative data analysis software, programas de 

computador orientados para auxiliar na análise de dados qualitativos. Esses softwares 

surgiram nos anos 1970 - 1980, nos Estados Unidos, e depois desenvolvidos por vários 

fabricantes, como, por exemplo: The Ethnograph, Alceste, Kwalitan, Hyper Research, 

WinMax, Atlas/TI e NUD*IST. 

As primeiras versões deste software da QSR chamaram-se NUD*IST (Non-numerical 

unstructured data indexing, searching and theorizing). A versão NUD*IST 6 é semelhante ao 
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NVivo2, utilizada nesta pesquisa. Assim, este é um programa de gerenciamento e inferência 

de informações baseado no princípio de codificação de texto, visando a buscas (code and 

retrieve), possibilitadas por um sistema de indexação, busca e teorização de dados não-

numéricos e não-estruturados. 

 
Figura 18: Telas do software NVivo2, da QSR, de Documentos e Nós. 

 

Conforme TEIXEIRA, Alex Niche e BECKER, Fernando, no artigo Novas 

possibilidades da pesquisa qualitativa via sistemas CAQDAS (2001), a estrutura geral do 

software NVivo2 apresenta três instâncias de gerenciamento dos dados em um projeto: 

a) Documentos: podem ter ou não formatação (RTF ou TXT); Podem ser importados 

e ligados a outros documentos externos como imagens e sons; qualquer parte de 

um documento pode ser codificada tantas vezes quanto necessário em diferentes 

nós; as passagens de texto não são “destruídas” ou “recortadas” no processo de 

codificação e análise, o que sempre permite um refinamento na pesquisa.  

b) Nós: (nodes): representam categorias ou conceitos e servem para armazenar a 

codificação do material analisado; códigos são índices de referência adicionados a 

porções de texto; podem guardar suas definições, assim como memos ou links para 

outros nós. Podem ser: definidos a priori ou durante a análise dos dados; 

construídos manual ou automaticamente, com vantagens e desvantagens para um e 

outro modo.  
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c) Atributos : informações (variáveis) atribuídas a documentos como um todo ou a 

nós (porções de texto codificado); os valores dos atributos podem ser números, 

strings (palavras, expressões), datas e horários. Podem ser usados como variáveis 

nas expressões de buscas. 

• Buscas: podem ser definidas como:  

o Simples:  

� Texto (não exigem codificação, podem ser o início do trabalho): 

• Regular search: busca exatamente o que está escrito ou com a 

opção Use wildcards, caracteres especiais permitem sofisticar 

a pesquisa por expressões.  

• Approximation search: pode-se ajustar o nível de tolerância de 

erros (Number of mismatches)  

� Nós (exigem material codificado) 

 

 
Figura 19: Tela NVivo2: Busca Simples em Nó: Texto – conhecimento. 

 

� Atributos (exigem dados atribuídos) 

o Combinadas (com textos, nós e atributos):  

� Booleanas  

• Buscas por porções de texto que contenham referências a 

parâmetros indicados, os quais podem ser:  
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o Nós 

o Valores de atributos 

o Padrões de texto (buscas de texto) 

• Operadores booleanos (baseados teoria dos conjuntos) 

disponibilizados pelo NVivo2, utilizando-se documentos, nós e 

atributos:  

o Intersecção (simples: A e B) - encontra todas unidades 

de textos com referência a todos os parâmetros de um 

conjunto de dois ou mais parâmetros indicados. 

 

]  

Figura 20: Busca Booleana – Intersecção Simples: Autoria (Nó) e Planejamento (texto). 

 

As outras buscas possíveis na utilização do software não foram utilizados nesta 

pesquisa, bastando a Intersecção Simples para os nossos objetivos. 

� Modelização - Representação gráfica de relações estabelecidas entre 

documentos, atributos e nós. Pode incluir comentários textuais e diferentes 

camadas (layers). Permite a visualização direta da fonte dos dados. Pode 

servir como “laboratório” sobre relações de significado entre os dados.  
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Figura 21: Modelização da categoria compreensão. 

 

3.3.3 A análise dos dados 

 

Tendo em vista que nosso objetivo concentrou-se na dimensão qualitativa da pesquisa, 

o tamanho da amostra não é fator determinante de sua significância, mas antes tem a intenção 

de esclarecer as questões levantadas e aumentar a amplitude dos dados coletados. Assim, 

foram escolhidos cinco dentre os conceitos de gestão que foram centrais nos 

registros/discussões do grupo dos treze alunos que acompanharam o curso, atentando também 

para o grau de sua complexidade imanente, uma vez que o objeto de estudo é atravessado pelo 

texto, é o texto, em sua forma escrita. Foram eles: planejamento, era digital , competência, 

conhecimento, terceira via.  

Buscamos com isso o sentido produzido na relação entre o texto (evidenciado nos 

Fóruns e nas Aulas Interativas8†) e o contexto que o transmite e em que se realiza o 

pensamento dos alunos, como possibilidade de estabelecimento de um patamar de 

conhecimento acerca do objeto em discussão no âmbito do curso.  

De maneira complementar, houve possibilidade de utilização, no decorrer da pesquisa 

empírica, de outros instrumentos, tais como trabalhos executados durante o curso (Relatos e 

Estudos de Caso), provas presenciais e monografias de conclusão do curso CEAPE, para 

elucidação de eventual questão remanescente na fase de análise dos dados. 

Nesta perspectiva, foram selecionados os documentos textuais dos Fóruns e Aulas 

Interativas de 20 Disciplinas do curso CEAPE, no período de abril de 2005 a junho de 2007, e 
                                                 
8 Fórum – Funcionalidade assíncrona de interação escrita utilizada no curso CEAPE.  
Aula Interativa – Funcionalidade síncrona de interação escrita utilizada no curso CEAPE. 
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tratados com o software NVivo2, de forma a organizar seus conteúdos, segundo estabelecido 

nos objetivos de pesquisa, por meio da indexação e recuperação de dados e informações, para 

que pudéssemos teorizar acerca de dados não-numéricos e não-estruturados. 

Os textos de cada Fórum e de cada Aula Interativa, das Disciplinas do CEAPE, 

compuseram os doravante denominados documentos, perfazendo um total de 39 documentos, 

que foram explorados quantitativa e qualitativamente, segundo as categorias definidas pelos 

referenciais teóricos que norteiam a pesquisa, ou seja, a categoria (ou nó NVivo2) 

compreensão, a categoria (ou nó NVivo2) autoria e a categoria (ou nó NVivo2) ética. 

Paralelamente a esta organização/categorização dos documentos, criamos seus atributos, 

relativos ao período (meses) de sua ocorrência, aos alunos-autores participantes e aos 

conceitos de gestão foco da análise qualitativa. A mesma definição de atributos foi realizada 

para as categorias compreensão, autoria e ética, conforme verificamos no quadro a seguir.   

 

 Categoria Atributos 

Compreensão 
Aluno-autor 

Período 
Conceitos 

Autoria 
Aluno-autor 

Período 
Conceitos 

Documentos 

Ética 
Aluno-autor 

Período 
Conceitos 

Tabela 4: Hierarquia de níveis de dados coletados. 

 

Conforme Bakhtin, há um sujeito que fala e escreve na busca de um interlocutor, de 

um outro que dialogue com ele, a quem a palavra se dirige incessantemente. No monitor de 

vídeo, no ciberespaço, encontra-se o querer-dizer do locutor consubstanciado no enunciado, 

em toda sua amplitude e forma, elo da comunicação verbal que implica uma atitude 

responsiva ativa plena de afetação do outro, estabelecendo-se uma relação de sentido e 

autoria. Tendo-se em conta que, no ambiente virtual, é perceptível a tensão existente entre o 

enunciado e o contexto, em que cada integrante da comunidade se constitui dentro da relação 

estabelecida entre locutor e enunciado, em determinado tempo e, dentro da perspectiva 

polifônica, interessou-nos desvendar a fração criadora daqueles que “[...] compõem com o 

autor um diálogo permanente que atravessa o texto e constitui sua tensão de base” (Amorim. 

2001: 17), esclarecendo a quem o interlocutor se dirige e a quem não se dirige e como se 

realiza. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS  

 
Na proposição metodológica de análise dos dados de pesquisa, recorremos novamente a 

Bakhtin, para quem a linguagem se constitui polissêmica e polifônica, das muitas vozes e dos 

muitos sentidos que se encontram, ao pretender revelar, nos diferentes encontros no AVA-CC 

do curso de especialização CEAPE, a linguagem dos alunos participantes, tendo-se presente 

que, em interação dialógica, os sentidos são reconstruídos incessantemente. 

 
4.1 A PRIMEIRA FASE 

 
A utilização do software NVivo2 possibilitou a organização e inferência de alguns 

resultados no desenvolvimento de nosso trabalho.  

Assim, a análise dos dados foi realizada, nesta primeira fase, por leitura minuciosa da 

produção textual dos alunos-autores e professores nos Fóruns e Aulas Interativas, do curso de 

especialização CEAPE, compondo os documentos. Nesta leitura pormenorizada dos textos, 

decidimos considerar 21 disciplinas do curso CEAPE, em duas de suas funcionalidades de 

interação, ou seja, Fórum (assíncrono) e Aula Interativa (síncrono). Algumas disciplinas não 

utilizaram as Aulas Interativas de modo sistemático, sendo que três delas realizaram os 

encontros semanais síncronos de forma conjunta, daí que resultaram 39 documentos textuais 

como substrato para a pesquisa quantitativa e qualitativa a ser desenvolvida. 

 

 
Figura 22: Fórum da disciplina Administração Financeira na Era Digital (APED). (2005). 
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Figura 23: Aula Interativa conjunta das disciplinas PEP, APED e Gestão Contemporânea (2005). 
 
 
 

 
Figura 24: Documentos criados no NVivo2, com base nos conteúdos dos Fóruns e Aulas Interativas do curso 
CEAPE. 
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4.2 A SEGUNDA FASE 

 

Dando continuidade à análise, na segunda fase, utilizando o software NVivo2, os 39 

documentos foram explorados minuciosamente e deles extraídos fragmentos/trechos 

categorizados de acordo com a identificação, pela pesquisadora, das dimensões definidas no 

espaço-núcleo: compreensão, autoria e ética.  

 

 
Figura 25: Categorização dos documentos segundo as dimensões definidas. 

 

Da leitura dos textos e dos objetivos do curso de especialização em Administração 

Pública Eficaz, definimos cinco conceitos como centrais nos conteúdos propostos pela Escola 

de Administração, no curso CEAPE, e a relação dos alunos-autores sujeitos da pesquisa, que 

foram vinculados aos documentos e às categorias estabelecidas na etapa anterior, 

constituindo-se em atributos de cada nível. Por instrumento de busca automática – search – 

do software NVivo2, foram recuperadas as freqüências de presença de cada um desses 

atributos.  

Serão descritos os quantitativos com a indicação ao lado do conceito ou da referência 

ao aluno-autor com números entre parênteses representando a sua freqüência. 
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Figura 26: Imagem da categoria autoria e do atributo aluno. 

 

Dentro de uma freqüência de 884 passagens dos conceitos selecionados, a distribuição 

de suas ocorrências no indicador documentos, dentro do sistema de organização NVivo2, 

apresentou a configuração conforme tabela abaixo: 

 

Conceito Freqüência/passagens 

Conhecimento 354 

Competência 142 

Era Digital 109 

Planejamento 263 

Terceira Via  16 

TOTAL 884 

Tabela 5: Distribuição dos conceitos de gestão nos documentos textuais do curso CEAPE. 
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FREQÜÊNCIA DOS CONCEITOS
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Figura 27: Gráfico da Análise quantitativa de Conceitos. 
 

Por sua vez, analisando a totalidade dos documentos dos Fóruns e Aulas Interativas, 

encontramos a freqüência de 15.556 acessos dos alunos-autores (AL) à Plataforma, não 

significando, entretanto, que tenha ocorrido processo de interação com outros participantes do 

curso em todos eles, uma vez que a marca do nome é o registro buscado pelo sistema NVivo2. 

Temos, então, a seguinte distribuição: 

 

ALUNO-AUTOR FREQÜÊNCIA 
AL11 1.819 
AL4 1.261 
AL3    640 
AL2 1.955 
AL10 4.219 
AL1      50 
AL5    398 
AL7     923 
AL6 2.488 
AL8 1.053 
AL9      16 
AL12    245 
AL13   489 
TOTAL        15. 556 

Tabela 6: Distribuição da freqüência de acessos de alunos-autores (AL) ao ambiente CEAPE. 
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Figura 28: Gráfico da Análise quantitativa de Acessos ao ambiente do curso CEAPE. 

 

De igual modo, com a utilização do software NVivo2, foram coletados dados sobre a 

distribuição dos conceitos de gestão selecionados e da participação dos alunos-autores (AL), 

no que se relacionou com os indicadores das dimensões teóricas categorizadas: compreensão, 

autoria e ética. Assim, descrevem-se quantitativamente abaixo os dados em cada uma das 

categorias. 

 

 
Figura 29: Pesquisa quantitativa de distribuição dos conceitos de gestão e interação dos alunos-autores no 

ambiente CEAPE, software NVivo2. 
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Figura 30: Distribuição da freqüência de interação dos alunos-autores no ambiente CEAPE, software NVivo2. 

 

4.2.1 Indicador: Categoria COMPREENSÃO 

 

Na descrição analítica dos dados quantitativos encontrados, relacionados aos Indicadores e 

Atributos examinados, encontram-se entre parênteses o valor nominal de cada achado. 

Nesta categoria, foram encontrados os conceitos com registro de sua freqüência entre 

parênteses: competência (20); conhecimento (56); era digital (10); planejamento (55); terceira via (4). 

Categoria COMPREENSÃO - CONCEITOS
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Figura 31: Gráfico da Análise quantitativa de Categoria e Conceito. 

 

A seguir, relacionamos a freqüência de interação dos alunos-autores, dentro da 

categoria COMPREENSÃO, nos ambientes do curso analisados, em que a indicação está entre 
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parênteses: AL4 (149); AL6 (253); AL3 (66); AL1 (2); AL10 (559); AL5 (36); AL2 (211); 

AL8 (77); AL9 (146); AL7 (86); AL11 (205); AL12 (42); AL13 (44). 

 

4.2.2 Indicador: Categoria AUTORIA 

 

Os conceitos, nesta categoria, apresentaram as seguintes freqüências: conhecimento 

(76); competência (21); era digital (13); planejamento (50); terceira via (3) 

Categoria AUTORIA - CONCEITOS
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Figura 32: Gráfico da análise quantitativa de Categoria e Conceito. 

 

A distribuição de freqüência de intervenção dos alunos-autores em relação à categoria 

Autoria apresenta-se a seguir: AL4 (170); AL6 (265); AL3 (63); AL1 (10); AL10 (521); AL5 

(62); AL2 (248); AL8 (85); AL9 (144); AL7 (77); AL11 (165); AL12 (22); AL13 (41). 

 

4.2.3. Indicador: Categoria ÉTICA 

 

Apresentam-se a seguir as freqüências dos conceitos, dentro da categoria: 

conhecimento (46); competência (10); era digital (2); planejamento (22); terceira via (2) 

Categoria ÉTICA - CONCEITOS
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Figura 33: Gráfico da análise quantitativa de Categoria e Conceito 
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Por sua vez, a intervenção dos alunos-autores apresenta a seguinte distribuição de 

freqüências: AL4 (94); AL6 (163); AL3 (41); AL1 (2); AL10 (273); AL5 (27); AL2 (146); 

AL8 (60); AL9 (0); AL7 (58); AL11 (147); AL12 (14); AL13 (45). 

 Como constatamos, no levantamento quantitativo realizado, em todos os documentos 

pesquisados, os conceitos que apresentaram maior freqüência (dados entre parênteses) foram: 

conhecimento (354); planejamento (263); e, competência (142), mantendo-se essa 

predominância dentro de cada categoria, conforme podemos verificar dos dados. 

 Por sua vez, os alunos-autores que apresentaram maior freqüência de interação em 

todas as categorias foram: AL6, AL10 e AL2, sendo que – na categoria ética – AL11 

apresentou uma freqüência a mais do que AL2 e que AL10 interagiu em número 

expressivamente maior que os demais, conforme tabela abaixo. 

 

Indicador Conceitos associados Aluno-autor 
Categoria em análise Conhecimento (354) AL10 (4.219) 

Compreensão Conhecimento   (56)9∗ AL10    (559)10∗∗ 
Autoria Conhecimento   (76) AL10    (521) 
Ética Conhecimento   (46) AL10    (273) 

Tabela 7: Distribuição de maior freqüência do conceito e de interação de aluno-autor. 

 

A análise da produção individual e coletiva dos alunos-autores do curso objetivou a 

verificação do que aconteceu e como aconteceu na sua perspectiva, de seus pensamentos 

sobre o que estava acontecendo. Com consciência de que os pensamentos dos participantes 

não podem ser completamente circunscritos e de que a riqueza na apreensão da realidade está 

no maior número de dados/informações que se obtenha sobre ela, foi proposta a análise da 

escrita dos treze alunos-autores do curso de especialização CEAPE, utilizando-se duas das 

funcionalidades de interação do AVA-CC (Fórum e Aula Interativa). Nessa perspectiva, 

observamos os seguintes aspectos: 

a) Enunciados relacionados aos conceitos de gestão (planejamento, competência, 

conhecimento) definidos como centrais nos registros/discussões, considerando o 

enunciado como elo da cadeia da comunicação verbal, pleno de ecos e lembranças 

de outros enunciados. O homem-autor domina o lugar/tempo de suas elaborações, 

desenhando um enunciado em determinado contexto, quanto à temática, ao estilo e 

à composição. O enunciado sempre é criação nova, irreproduzível, com um juízo 

de valor, e a relação dialógica se realiza partindo do texto (com seu contexto 
                                                 
9 número de vezes em que o conceito aparece associado à compreensão; o conceito é utilizado para enunciar a 
compreensão. 
10 número de vezes em que o aluno enuncia em compreensão. 
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passado), chegando à frente com a presunção e o começo do contexto futuro, nas 

dimensões das palavras e dos sentidos construídos. A análise do contexto 

extraverbal (sentido) no interior do enunciado e do texto (lugar de alteridade) 

revelam a relação locutor/interlocutor como mais do que uma sucessão de 

intervenções, mas como um “campo de forças que interferem entre si” (Amorim, 

2001), trazendo à tona novos sentidos em devir; 

b) Montagem da arquitetônica da respondibilidade dialógica entre os enunciados, 

considerando a respondibilidade dialógica do ser humano por seu “lugar único na 

existência e pelos meios pelos quais relaciona essa singularidade com o resto do 

mundo que é outro para ela” (HOLQUIST, 2004: 90), trazendo no ato respondível 

(implicando uma sempre resposta) e responsável (por seu sentido constituído) do 

autor, que é ético, a instituição da “interação dialógica”, conforme Axt (2006); 

c) Busca da dimensão autoral dos atores no seu processo de construção do 

compreender, considerando que o eu molda a estrutura do mundo a partir do lugar 

único que ocupa, enquanto o outro projeta a sua visão de seu lugar também único. 

O que é visto pelo outro, não é visto por mim, dentro do que Bakhtin chamou de 

excedente de visão. No encontro entre o eu e o outro, constitui-se o 

sentido/enunciado, o autorar; 

d) Compromisso com os mecanismos da compreensão, na possível interlocução entre 

as concepções piagetiana e bakhtiniana, considerando que tratamos do 

compromisso com a compreensão e que, nesse sentido, na interação eu/outro 

(eu/tu), podemos perceber que o homem-autor, ao expressar sua reflexão provoca 

no outro a exploração da compreensão do sentido do enunciado, uma vez que 

compreender, segundo Bakhtin (2000), é completar o texto do outro, é sair dos 

seus limites. 

A determinação dos aspectos esteve relacionada com os referenciais teóricos dos 

autores que esperávamos auxiliassem na busca das respostas para a problemática proposta 

neste trabalho, de investigar sobre a constituição da autoria em uma ética, na trajetória da 

compreensão, em um ambiente virtual de aprendizagem, coletivo e cooperativo, elucidando as 

características e mecanismos que sustentam o espaço-núcleo existente entre fazer e o 

compreender, conforme ilustrado na figura abaixo: 
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Figura 34: Espaço-núcleo no processo de constituição da autoria (BIANCAMANO, 2006). 

 

Nesse contexto, a análise propriamente dita dos dados coletados no ambiente virtual 

de aprendizagem em questão, que será objeto do próximo capítulo, fundamentou-se no 

procedimento metodológico da interação dialógica, conforme os objetivos pretendidos, com 

foco nas teorias piagetiana e baktiniana. 
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5 A ANÁLISE PROPRIAMENTE DITA 

 

Tendo como fundamentação o procedimento metodológico da interação dialógica, 

passamos neste capítulo à análise dos dados em seu aspecto qualitativo, em primeiro, 

discorrendo sobre a estrutura construída para essa análise e a síntese dos estudos teóricos que 

a sustentam; em segundo, apresentando a análise qualitativa propriamente dita; e, ao final, a 

síntese dos dados qualitativos encontrados no decorrer da pesquisa. 

Partindo dos pressupostos da Dinâmica da Compreensão e da Autoria, analisamos o 

processo de aprendizagem, investigando como um curso de gestão pública, em AVA, coletivo 

e colaborativo, poderia contribuir para a aprendizagem individual e coletiva, e a eficácia 

organizacional. 

Assim, para verificação e caracterização dos mecanismos de possibilidade de 

constituição da autoria e da ética na trajetória da compreensão, no decorrer do curso de 

especialização CEAPE, a análise quantitativa do conteúdo dos documentos (em Fóruns e 

Aulas Interativas) categorizados em compreensão, autoria e ética, remeteu-nos à prospecção 

e ao estudo qualitativo da produção textual dos alunos-autores em interação entre si e com os 

professores e tutores das diferentes disciplinas do curso CEAPE, no alcance dos objetivos 

delineados na proposta de tese.  

Importante ressaltar neste momento que, ao escolhermos como universo de 

pesquisa os cursos CEAPE, AMERF e GNEF-BB, realizados pelo Núcleo de 

Aprendizagem Virtual da EA/UFRGS, tínhamos como percepção que, dadas as condições 

tecnológicas oferecidas pela Plataforma NAVi e os conceitos pedagógicos que a 

sustentavam, os alunos participantes encontrariam espaço para assumir práticas coletivas e 

cooperativas durante o período de aprendizagem.  Tratava-se de adultos bem formados, 

com estudo de nível superior, logo, imaginamos, possuidores de estruturas cognitivas 

formais desenvolvidas, com conjuntos de valores já adquiridos, compondo um eixo 

axiológico para as condutas e condições de produção de sentidos e de valores em forma de 

juízos, assumindo posições de enunciação e responsabilizando-se pelos sentidos 

enunciados dessas posições.  

Esse reconhecimento das posições e níveis de formação de cada participante do 

curso foi expresso em diferentes situações por professores e tutores, conforme 

manifestação do PROF1 em Aula Interativa, no início dos encontros síncronos, em abril 

de 2005, na F1: 
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 F1 - (20:11:23) PROF1 fala: M.: todos os participantes têm diferentes níveis de 
domínio sobre cada um dos conteúdos em estudo. Externando posicionamentos e 
compartilhando, ganharemos todos. Estamos em ambiente acadêmico. Não se 
constranjam em expressar dúvidas ou em assumir posições. Isto é fundamental 
para a construção do conhecimento. 

 

Em relação aos conteúdos e objetivos do curso CEAPE, cujo foco é “formar 

especialistas em Administração Pública Eficaz, fornecendo-lhes, por meio da aprendizagem 

em ambiente virtual, com suporte computacional, subsídios teóricos e práticos atuais sobre a 

Gestão Pública que instrumentalizem a ampliação continuada da efetividade de suas ações, no 

interesse da sociedade”, podemos dizer que a proposta metodológica de interação dialógica 

entre alunos e entre alunos e tutores e professores favoreceu a criação de condições de 

possibilidade para a autoria e a ética, na construção do conhecimento, em forte conexão com 

os processos de compreender.  

Assim, no desenvolvimento da aprendizagem dos gestores públicos, habilitando-os na 

leitura de cenários políticos, para a formulação das políticas públicas e para o gerenciamento 

eficaz dos programas governamentais, da condução do aluno-autor a se tornar independente 

na construção de conhecimento e de seu estímulo para utilização de suas habilidades de 

análise, síntese e avaliação, o curso CEAPE veio ao encontro dos pressupostos desta tese, no 

que concerne às posições de autoria e ética assumidas por cada aluno neste percurso 

acadêmico. 

 

5.1 A ESTRUTURA CONSTRUÍDA SOBRE AS TEORIAS 

 

Tendo como pressuposto que as teorias de Bakhtin e Piaget se encontram em uma 

possível intersecção no que concerne aos processos de compreensão e interação e à ética 

inerente a eles, construímos a estrutura de análise qualitativa dos dados deste trabalho. 

 Nessa perspectiva, entendemos que para Bakhtin a compreensão é de natureza 

cognitiva e premissa para a dialogia, quando, na interação entre o eu e o outro, a atitude 

responsiva ativa expressa a correspondência de cada palavra do outro em nós, formando uma 

réplica/enunciado carregada de sentidos. Assim, Bakhtin estende o processo interacional em 

direção a uma dialógica. Piaget, por seu turno, expande o conceito de compreensão em 

direção ao cognitivo, na relação do sujeito com o meio, que também é social, relação em que 

formulará conceitos de forma contínua, em tomadas de consciência. Interessa-nos, no âmbito 

desta tese, a tomada de consciência no adulto enquanto verbalizada, explicitada na relação 
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com o outro, e apreendida nos textos produzidos nos ambientes de interação disponibilizados 

pela Plataforma Navi. 

Encontramos ainda pontos de interlocução e de confronto entre os autores, em relação 

às posições do sujeito e do outro no processo de interação. Para Piaget, a interação importa 

enquanto operadora dos mecanismos cognitivos, atuantes sobre a estrutura cognitiva, em que 

a construção de significação/conceitos ocorre na ação estruturante do sujeito sobre o 

objeto/meio, nas relações interindividuais. Por seu lado, a teoria bakhtiniana diz que existe um 

sujeito social concomitante e para além do sujeito cognitivo e que este sujeito se vê 

inacabado, enquanto – na sua visão – o outro está acabado, e, na interação dialógica, o sujeito 

se constitui recebendo a visão do outro sobre si mesmo, constituindo-se aí uma totalidade no 

cronotopos. Em relação à interação, encontramos em Piaget a extensão dos processos 

cognitivos da compreensão, sujeito e objeto/meio.  

Para ambos os autores, numa perspectiva ética, os valores axiológicos dos sujeitos 

determinam os modos/mecanismos de interação entre os indivíduos. Piaget, em suas trocas 

sociais, traz organizadores de natureza cognitiva, coloca em evidência relações de 

reciprocidade e, neste contexto, o sentido de responsabilidade para com o outro e de 

autonomia em relação às normas que regem as relações interindividuais, aspecto que 

entendemos pode ser tensionado com Bakhtin na questão da autoria.  

Por seu turno, Bakhtin diz que cada sujeito é constituído de ideologias, possui valores 

semióticos que, no embate dos enunciados, conduzem a novos sentidos. A dialógica 

bakhtiniana, assentada na arquitetônica da respondibilidade, põe em evidência a escuta 

compreensiva ativa constituída no duplo imperativo de responder ao que é respondível, sendo 

responsável pelo que responde. Constitui-se assim um processo contínuo e infindo de réplicas 

e contra-réplicas, exercitando nos interlocutores o sentido de autoria. 

Com fundamento nesses referenciais teóricos e nas articulações propostas entre 

Bakhtin e Piaget, examinamos a proposta pedagógica do curso CEAPE, de centrar nos 

professores e tutores a articulação entre os participantes e o permanente movimento de 

“provocar” os alunos-autores a superarem as barreiras e/ou desafios trazidos nas atividades 

propostas, cujo esforço esteve focado na articulação com a realidade e na implicação do aluno 

com essa realidade a partir dos conceitos estudados no curso, verificando textos teóricos 

disponibilizados na Plataforma NAVi para acesso de todos, e as intervenções dos professores 

e tutores realizadas. 

Nesse âmbito, salientamos que, no conteúdo programático das diferentes disciplinas do 

curso CEAPE, o conceito conhecimento – um dos parâmetros de análise no âmbito da tese - foi 
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desenvolvido de forma abrangente, definindo-se em relação a outros, tais como: dados, 

informações, sistemas e aprendizagem, por meio de vídeos-aula, textos teóricos 

disponibilizados nas funcionalidades Conteúdos (texto teórico), Exercícios on-line, Enquetes, 

nas intervenções dos professores, durante as interações síncronas e assíncronas, como 

exemplificado nas diferentes situações (S).  

 

FRAGMENTO DE TEXTOS  TEÓRICOS: 
“Em nível individual, o conhecimento deriva-se da separação do sujeito e do 
objeto a ser percebido: o indivíduo adquire conhecimento mediante a análise dos 
objetos externos. Segundo Nonaka & Takeuchi (1995), ‘conhecimento humano é 
criado e expandido através da interação social entre o conhecimento 
tácito[subjetivo] e o conhecimento explícito [objetivo]’. Assim, existem quatro 
modos de converter o conhecimento: 
a.socialização - tácito em tácito - compartilhamento de experiências,modelos 
mentais e habilidades técnicas compartilhadas, por meio da observação,da 
imitação e da prática. 
b.externalização - tácito em explícito - conhecimento tácito é expresso por meio de 
metáforas, analogias, conceitos, modelo. 
c.combinação - explícito em explícito - sistematização de conceitos, por meio de 
troca ou combinação de conhecimentos em documentos, reuniões,conversas. 
internalização - explícito em tácito - relaciona-se com o 'aprender fazendo'. 
Portanto, a função da administração nesse processo é fornecer o ambiente 
organizacional apropriado para facilitar as atividades em grupo e o acúmulo de 
conhecimento em nível individual” (Disciplina Competências na Administração 
Pública, CEAPE, 2005). 
 “A mudança comportamental não constitui o único indicador de que a 
aprendizagem aconteceu. Também o é a possibilidade desse conhecimento ser 
recuperado pelos membros da organização. As organizações podem não ter 
cérebro, mas têm sistemas cognitivos e memória; desenvolvem procedimentos 
relativamente padronizados para lidar com problemas internos e externos. Estes 
padrões vão sendo incorporados, de forma explícita ou inconsciente, na memória 
organizacional. Os requisitos para a criação do conhecimento organizacional 
constituem-se em características da cultura organizacional e do modo de gestão 
encontráveis em maior ou menor grau nas empresas e órgãos que denotam 
elevada capacidade de superação ágil dos desafios, mediante mobilização de seus 
membros em um processo permanente de interação e reflexão coletiva, com vistas 
à diagnose da necessidade de mudança de atitudes, rotinas, hábitos e princípios, e 
à sua implementação (...) 
“A criação de conhecimento organizacional consiste na capacidade que uma 
organização tem de criar conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-
lo a produtos, serviços e sistemas. A organização não apenas "processa" o 
conhecimento, mas também o "cria". O sucesso na nova "sociedade do 
conhecimento" decorre da capacidade de criar conhecimento. As 
hipertransformações em curso envolvem necessariamente um processo dinâmico, 
interativo e simultâneo. As organizações capazes de orquestrar rapidez 
hipertransformações obtêm vantagens competitivas substanciais em um ambiente 
de mudanças cada vez mais velozes.(...) 
“Embora a Tecnologia de Informação tenha se constituído na principal 
propulsora da Revolução Digital, constata-se que os Sistemas de Informação 
podem seguir diretrizes e padrões típicos da Era Industrial, manifestando-se como 
uma forma mais elaborada de controlar o processo administrativo e de aprofundar 
a separação entre os que pensam a organização e os que se limitam a cumprir 
ordens. Diversamente, podem ser concebidos e implementados como bases 
compartilhadas de conhecimento organizacional, assegurando a capacidade da 
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Administração Pública para responder com agilidade e eficazmente aos novos 
desafios”. (Administração Pública na Era Digital, CEAPE, 2005) 

 

Salientamos que a expressão textual dos alunos nos Fóruns e Aulas Interativas compõe 

o substrato para o levantamento e análise da compreensão e do processo constitutivo da 

autoria e da ética, apresentados em formulações (F) com diferentes situações (S), cujos 

trechos considerados mais exemplificativos foram ressaltados em negrito. Assim, procuramos 

fazer a leitura do contexto em que cada fragmento de expressão textual foi escolhido como 

ilustrador de determinada proposição. Ao descrever este cenário, muitas vezes, encontramos 

afecções, expressões, manifestações que diziam dos sentimentos pessoais e coletivos dos 

alunos, naquele momento, e procuramos percorrer as diferentes funcionalidades disponíveis 

na Plataforma NAVi, em seus conteúdos, em determinado período de tempo, de forma a tentar 

captar, observar, fazer a leitura mais abrangente e completa dos modos de interação dos 

alunos-autores durante o curso. 

Como forma de tornar explícitas as análises que realizamos, ilustraremos com as 

intervenções de professores em Aula Interativa de junho de 2005, transcritas em formulações 

(F), que, como todas as demais apresentadas nesta tese, trazem a especificação do software 

NVivo211 relativa ao documento, passagens selecionadas, número de caracteres da passagem, 

e sua localização em seção e parágrafo. 

Assim, na formulação F2, em S1, o PROF3 incentiva a cooperação e colaboração 

entre os alunos valorando/significando que todos ganhariam com a interação e a troca de 

experiências, agregando os conceitos de conhecimento implícito e tácito, enquanto S2 traz o 

estímulo à reflexão, à análise da realidade com base em uma metáfora de águas calmas e de 

águas agitadas, como o ambiente organizacional. As intervenções dos professores e tutores 

também ocorrem como exposição de conceitos, como elucidação de dados teóricos, como 

lemos em S3 e S4: 

 

F2 - DATA: junho 2005; Aula Interativa. Document 'AI_JUN05',  18 passages, 
6197 characters.Section 0, Paragraph 150, 236 characters.2 
 
 S1-(07:45:21) PROF3 fala: Que oportunidade, M., de todos ganharem com a 
interação, com a troca de experiências, com a passagem dos conhecimentos 
implícitos e tácitos de cada um. É um processo em que todos ganham! 
Section 0, Paragraph 170, 348 characters. 

                                                 
11 Document ‘AI_JUN05’ = Documento Aula Interativa – junho 2005; 18 passages = 18 passagens; 6197 
characters = 6.197 caracteres; Section 0  = seção 0; Paragraph 150, 236 characters = parágrafo 150, 236 
caracteres. 
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 S2-(07:54:23) PROF2 fala: Aproveitando a "água" da M., vamos estabelecer 
relação comparando o ambiente organizacional de duas organizações: uma se 
parece com as águas da Lagoa do Violão; outra com as ondas da Prainha. Onde 
tende a haver mais comprometimento, mais criação de conhecimento, mais 
compartilhamento, mais descobertas? 
........................ 
  S3-(20:51:52) PROF2 fala: Como vistes, no modelo de criação de conhecimento 
desenvolvido por Nonaka e Takeuchi, há dois tipos de conhecimento: o 
conhecimento explícito e o implícito. O implícito é de difícil mensuração. O 
explícito pode-se "medir" mediante testes. ......................... 
  S4(20:54:44) PROF3 fala: Garvin diz que a aprendizagem organizacional 
acontece em 3 fases: a primeira cognitiva; a segunda, comportamental; e a 
terceira, no desempenho. Como sabemos que o conhecimento compartilhado 
levará à aprendizagem, podemos mensurar os resultados por meio do desempenho 
apresentado por determinada unidade, setor ou departamento. 

 
Por sua vez, os conceitos planejamento e competência também foram apresentados 

pelos professores de forma sistêmica, salientando a sua importância em todas as áreas da 

administração pública. O curso CEAPE apresentou esses conceitos nas diferentes 

funcionalidades da Plataforma NAVi, em especial em Conteúdos e naquelas de interação 

síncrona e assíncrona, denominadas Aula Interativa e Fórum, respectivamente, como vemos 

abaixo exemplificados: 

 

FRAGMENTOS DE TEXTOS TEÓRICOS. Disciplina Política e Estratégias 
Públicas, Aula 7, 2005.  
“Necessário, de início, delimitar o planejamento estratégico na administração 
pública como o processo que possibilita ao administrador estabelecer o rumo a ser 
seguido pela organização visando a um nível de otimização no atendimento das 
necessidades coletivas públicas (...)O planejamento formal traz benefícios para 
todos os tipos de organizações porque estimula o gestor a pensar adiante de forma 
sistemática, impulsiona o foco nos objetivos e políticas, coordena esforços e 
desenvolve padrões de desempenho, com previsão de mudanças ambientais e de 
ações-resposta a alterações súbitas de cenário. Assim, com base na missão da 
administração, cada unidade desenha seus objetivos e metas, considerando e 
priorizando aqueles serviços e produtos que melhor resultado obtêm na relação de 
forças com o ambiente em que atuam. Dessa forma, o planejamento estratégico 
corresponde ao conjunto de medidas a serem tomadas pelo administrador para 
mudança do presente, sendo um processo contínuo, executado independentemente 
da vontade pessoal dos gestores. “O planejamento não diz respeito a decisões 
futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes” (Drucker, 1962: 131). 
(...) Pressupõe a existência de um processo decisório que ocorre antes, durante e 
depois de sua elaboração e implementação na organização. O processo de 
planejamento ocorre de forma não-linear, em decorrência da variabilidade 
ambiental resultante de forças externas em diferentes níveis de influência, bem 
como de forças internas em diferentes graus de poder e autoridade. Não é um ato 
único, devendo ser entendido como um processo composto de ações inter-
relacionadas e interdependentes que visam a objetivos previamente estabelecidos.  

 

Nas Aulas Interativas e nos Fóruns, na F3,“no texto disponível”, em S1, os conceitos 

de planejamento, estratégia e competência foram propostos e discutidos pelos professores e 

tutores, estimulando a reflexão dos alunos e salientando a contribuição de cada um deles na 
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construção do conhecimento individual e do grupo, e em S2, quando o enunciado de cada 

aluno agrega-se ao texto, constituindo o texto de todos: “Podemos, em conjunto, ampliar as 

análises, a partir das percepções individuais de cada um em relação aos temas em estudo”, 

conforme lemos nas passagens de Aula Interativa de maio de 2005, em que o tema foi 

planejamento e estratégia nas organizações e contou com a contribuição de PROF3, AL1, 

AL6, AL7, AL9 e AL11.  

 

F3 - DATA: maio 2005; Aula Interativa. Section 0, Paragraphs 1595-1597, 7530 
characters. 
 
 S1- (07:53:41) PROF3 fala: No texto disponível, temos que "a Estratégia também 
é a Posição detida pelo órgão em executar um conjunto de atividades inovadoras 
que o mantém na liderança do conjunto da administração pública, obtendo 
resultados satisfatórios na comunidade. " Mintzberg aqui nos fala da POSIÇÃO 
senda a própria estratégia da uma organização em determinada comunidade. Essa 
posição pode ser relativa à faixa de público que atende, aos serviços prestados, ao 
quantum definido como meta, etc. 
(07:54:32) PROF3 fala: Relativizamos, então, a definição de ESTRATÉGIA 
S2-(07:56:51) PROF2 fala: Abordou-se estratégia enquanto POSIÇÃO 
ESTRATÉGIA, enquanto POSTURA perante a comunidade, enquanto conjunto de 
definições que demonstram onde estamos, para onde queremos ir, quais os nossos 
pontos fortes e fracos, quais as potencialidades e as ameaças externas. Enquanto 
aprofundam-se as análises sobre estratégia, vamos inserir em letras maiúsculas 
os grandes tópicos que cada um trouxe para o Fórum ao longo da semana. São 
ótimos temas para estudarmos nesta Aula Interativa e estão relacionados com os 
conteúdos e com o nosso dia a dia. Vamos prestar uma homenagem aos demais 
colegas que fizeram o que a eles se sugeriu, participando mais ativamente no 
Fórum. Podemos, em conjunto, ampliar as análises, a partir das percepções 
individuais de cada um em relação aos temas em estudo. "AL9  escreveu em 
23/05/05 06:57:43 - Respondendo ao questionamento levantado pelo G. ao final 
do texto da aula 6: Como fazer, na prática, para uma organização tornar-se mais 
eficaz atendendo às pressões ambientais, permitindo que seus membros atinjam 
seus objetivos pessoais? Creio que uma das premissas é a consciência do 
administrador da questão levantada por Argyris que, em outras palavras, diz que 
a falta de liberdade torna-o travado, apático, sem vida e que o inverso o faz ativo, 
livre e libertador e como conseqüêcia natural criativo. Ora, com tais 
características uma empresa tende a crescer exponencialmente porque trata cada 
indivíduo como fonte de crescimento organizacional e não como peça estanque e 
mecânica de um todo(...) AL1 escreveu em 20/05/05 16:09:01 - Olhem o site 
www.senado.gov.br, abram orçamento e o programa Siga Brasil, ali tem PPA, 
LDO e LOA 2005 do Governo, vale a pena o passeio. AL6 escreveu em 20/05/05 
12:56:07 É essencial repensar o sistema de motivação dos servidores públicos 
brasileiros. Não há dúvida que a motivação positiva fundamental é aquela 
relacionada com o sentido de missão do servidor. Para o servidor público é mais 
fácil definir esse sentido do que para o empregado privado, já que a atividade do 
Estado está diretamente voltada para o interesse público, enquanto que a 
atividade privada só está indiretamente, através do controle via mercado. 
Entretanto, em momentos de crise e de transição como o que vivemos, o papel do 
Estado e do servidor público ficam confusos (...) AL9 respondeu em 20/05/05 
15:54:04 M. o que colocastes sobre a profissionalização do serviço público 
através de um sistema de promoções na carreira em função do mérito 
acompanhada por remuneração correspondente maior é de extrema importância. 
É uma idéia que iria movimentar a todos a sair do chão, a buscar novos 
horizontes, a abrir novas frentes, buscar o conhecimento, o aperfeiçoamento 
constante, afinal o reconhecimento viria. Há algo mais desestimulante do que 
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saber que todo o teu esforço muitas vezes não é recompensado e que pra ajudar, 
um outro colega pelo simples fato de ser amigo, do amigo que é amigo do outro 
amigo que decide tudo simplesmente lhes dá um cargo ou uma promoção sem 
nenhum mérito? (...) AL1 escreveu em 19/05/05 11:34:57 Quando começamos no 
serviço público, entramos cheios de idéias e esperanças. Com o tempo isso vai 
mudando: as chefias dizem não, os colegas deixa assim, o contribuinte não fazem 
nada mesmo. Isto tudo vai se acumulando, até que deixamos nos levar pela maré. 
Ainda tenho esperança, por isto estou fazendo este curso, acho a mudança tem que 
ser lenta mais sólida (...)AL11 respondeu em 19/05/05 15:42:27 Concordo 
contigo P., acho que começamos nadando contra a maré e aí, nadamos, 
nadamos...até que um dia a gente cansa de tanto nadar!! É um sistema fechado 
que não promove a criatividade, a proatividade, as inovações, as mudanças, etc 
Então, fica dificil...não temos espaço e nem incentivo para continuar nadando! 
AL1 respondeu em 19/05/05 20:59:01 - Responder O pior é que um simples 
reconhecimento nos da esperança para darmos mais uma braçada. Quero dizer 
que estamos prontos para as mudanças, falta um Q..(reconhecimento, incentivo a 
pensar, liberdade de expressão), pouca coisa né, para fazermos uma organização 
ideal (...)AL7 escreveu em 18/05/05 22:01:51- Ao ler o texto lembrei de situações 
que vivenciei. Sabe quando os funcionários já estão tão acomodados que é melhor 
que não haja mudança, ou não apresenta idéia nenhuma nova pelo pressuposto 
que nada vai acontecer mesmo...formando um círculo nada muda mas também não 
se faz nada para mudar.Teriam se tornado defensivos? Por um outro lado a 
relação interesse do indivíduo e da organização é importante que as atividades 
estejam relacionadas com suas habilidades, satisfação pessoal e desenvolvimento 
profissional, afinal colaborador feliz desempenha melhor suas funções." 

 

No âmbito da Administração, o conceito de competência está intimamente relacionado 

ao de conhecimento. Assim, particularmente na disciplina Competências na Administração 

Pública e Administração Pública na Era Digital, os professores trouxeram para o ambiente 

virtual de aprendizagem temas e subsídios teóricos para que os alunos alcançassem a 

construção de sentido com base na interação. Em diferentes funcionalidades da Plataforma 

NAVi, o conceito de competência foi trazido pelos professores como mote para a reflexão e 

debate nos ambientes  interativos postos à disposição, cuja utilização foi avaliada durante e ao 

final das disciplinas. 

 

FRAGMENTOS DE TEXTOS.TEÓRICOS. DISCIPLINA COMPETÊNCIAS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,2005. “Então, pode-se dizer que, após obter, gerar, 
desenvolver ou atualizar os dados no meio ambiente, ele deve ser documentado, 
classificado, combinado, transformando-se em informação. Essa informação será, 
a seguir, transmitida de pessoa a pessoa, disponibilizada para toda a 
administração fundamentada na experiência de cada integrante do processo. Ao 
utilizar a informação e a experiência para aplicação nas tarefas, diz-se que o 
conhecimento adquirido, somado à habilidade/aptidão de cada um, compõe a 
competência da administração. Inicia-se o processo de desenvolvimento do 
conhecimento pela identificação dos objetivos estratégicos da Administração e os 
seus fatores críticos, para relacionar as competências requeridas por setor e nível 
(horizontal e 
vertical da estrutura organizacional). 
“A seguir, identifica-se e define-se – junto aos responsáveis por atividades e/ou 
processos – as competências requeridas para obter os resultados desejados, 
elaborando-se um mapa dessa estrutura de competências com classificação em: 
imprescindíveis, desejáveis e excedente. Obtém-se, assim, um banco de dados de 
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competências requeridas pela Administração.É possível, então, reorganizar as 
atividades e tarefas que compõem os processos da administração em função das 
competências requeridas; reagrupam-se atividades e tarefas em funções definidas 
com base no conjunto de competências comuns”. 

 
Exemplificando os parâmetros teóricos disponibilizados pelos professores, 

transcrevemos a intervenção do PROF2, em S1, em julho de 2005, interagindo na Aula 

Interativa e estimulando o debate e a reflexão dos alunos, ao recapitular o conceito teórico de 

competência e indagar sobre a análise de realidade da satisfação das necessidades coletivas 

públicas, procurando fazer com que o aluno projete seu olhar para a sua vivência como gestor 

e cidadão, como verificamos em passagem abaixo transcrita (F4). 

 
F4 - DATA: julho 2005; Aula Interativa. Document 'AI_JUL05',  5 passages, 
1413 characters.Section 0, Paragraph 434, 409 characters. 
 
S1 - (08:49:34) PROF2 fala: Na área privada, a partir da década 50 do século 
passado, as empresas assumiram como requisito para o êxito serem focadas no 
cliente. O sucesso decorre da competência em satisfazer necessidades dos clientes, 
em encantar o cliente, em customizar produtos e serviços para atender com 
excelência as demandas específicas de cada cliente. E no Setor Público: há foco 
no cidadão? Há foco na busca da máxima satisfação das necessidades coletivas 
públicas? 

 

Tendo como parâmetro os conteúdos, conceitos, sentidos trazidos pelos professores 

das disciplinas do CEAPE, iniciaremos o percurso dentro dos textos produzidos pelos alunos-

autores durante curso, de investigação e análise da expressão coletiva do conhecimento 

construído, buscando a visibilização dos processos de compreensão e autoria, observados os 

pressupostos de sua Dinâmica. 

 

5.2 PERCORRENDO OS DISCURSOS PRODUZIDOS  

 

Sendo inquietação da pesquisadora o processo de construção do conhecimento, em 

AVA-CC, dentro dos objetivos deste trabalho, procuramos modos/processos de compreensão, 

autoria e ética explícitos por intermédio de vivências e participação em eventos propostos no 

curso CEAPE, implicando a experiência e a reflexão sobre a realidade do aluno-autor.  

Reiteramos que procuramos investigar, identificar e analisar o contexto integral da interação 

dos alunos-autores entre si e com professores e tutores, a partir de determinada formulação 

classificada como pertencente a uma das categorias de análise: compreensão, autoria e ética. 

Assim, de acordo com o pressuposto da tese de que existe uma Dinâmica do 

Compreender e uma Dinâmica da Autoria, em AVA-CC, buscamos visibilizar esses 
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modos/processos, por intermédio da linguagem enquanto expressão do pensamento dirigido. 

Pensamento este que  

[...] é consciente, isto é, persegue objetivos presentes no espírito daquele que 
pensa; é inteligente, isto é, adaptado à realidade e procura agir sobre ela; é 
suscetível de verdade e de erro (verdade empírica ou verdade lógica) e é 
comunicável pela linguagem (PIAGET, 1999, p. 41). 

 

Tomando o ambiente virtual cooperativo como operador de desequilíbrio, o contexto 

em que os sujeitos estão em interação, e buscando verificar o que o curso propôs de diferente, 

além dos conceitos, constatamos a existência de vários desafios que se apresentaram aos 

sujeitos do processo de construção do conhecimento no curso CEAPE, em que pese todos os 

alunos já tenham trazido consigo um saber prático e teórico prévio.   

Assim, percebemos que o curso propôs um vínculo de implicação com as realidades 

organizacionais, além da aprendizagem conceitual, daí que consideramos, quando do exame 

dos dados, a configuração de dois “momentos de aprendizagem” no processo de construção 

do conhecimento dos alunos no curso CEAPE. Podemos definir esses dois momentos – no 

âmbito das análises realizadas – como: 

- primeiro Momento de Aprendizagem (MA1), em que a compreensão é “sincrética”, na 

medida em que a expressão de realidade da organização, quando analisada no contexto do curso e 

de seus conteúdos ainda está bastante desvinculada dos conceitos em questão, trazendo à tona 

“análises”/”visões” mais intuitivas, globais, não analisadas suficientemente do ponto de vista das 

significações e das razões, mas relacionadas/impregnadas de emoções e sentidos. 

Assim, os conceitos estudados são vistos como um fim em si mesmos, sem aplicabilidade, 

ou de aplicabilidade temerária, à realidade. Os conteúdos e conceitos estudados são 

compreendidos “sincreticamente” em suas relações internas das significações, no âmbito dos 

textos e dos autores estudados, com reconstruções e reformulações no discurso próprio dos 

alunos. Neste momento, os alunos já manifestam tentativas de colocar-se exotopicamente em 

relação à realidade, mas ainda de forma incipiente, em estado inicial. A autoria, por seu turno, 

encontra-se contemplada em sua face de caráter mais intuitivo, emocional, de valores, mas lhe 

falta ainda solidez de análise, das significações presentes na realidade abordada e das razões 

possíveis que a provocam, por uma capacidade exotópica limitada do aluno-autor. Neste curso 

CEAPE, no grupo de adultos com formação consistente, encontramos a presença de uma ética já 

formada, mas tímida/insegura em sua explicitação no grupo. 

Nessa perspectiva, podemos dizer que a passagem entre o Momento de Aprendizagem 

(MA1) e o Momento de Aprendizagem (MA2) transparece na Tomada de Consciência 
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(inferência explicitada), em que a compreensão da realidade se articula com os 

conteúdos/conceitos trazidos no curso. Esse processo vai tomando vulto durante o MA1 para 

chegar à sua completa realização em MA2, em um processo contínuo. 

- segundo Momento de Aprendizagem (MA2), em que observamos que existe 

articulação entre conceitos e realidade na ótica das significações, dos conceitos no contexto de 

realidade e das razões da situação em vista do conceito em pauta. Existe o isolamento das 

razões condicionantes de uma realidade a partir da ótica conceitual. Identificamos a 

capacidade de planejamento em pensamento das ações materiais (das tarefas), na realidade em 

foco, ancorado em razões que implicam os conceitos. De outro lado, a capacidade exotópica 

ampliada articula emoções, sentidos, conceitos e realidade, a ação e o pensamento conceitual 

(razões e significações) e o planejamento da ação. Neste contexto, a ética está ancorada em 

análises conceituadas da realidade, integrando valores (emoções), sentido às abordagens 

conceituais, e de planejamento das ações.  

A inflexão pedagógica do curso fez ressaltar o encontro com o outro e também a 

dimensão realidade–conceito–valores, e isso está caracterizado nas intervenções dos 

professores e tutores nas diferentes funcionalidades do curso, o que é percebido pelos alunos-

autores que se manifestaram claramente a respeito, como ilustrado pela frase: “será que é isto 

que esperam de nós?”. 

Desse modo, para analisar qualitativamente os dados coletados, a pesquisa centrou-se em 

documentos textuais produzidos pelos alunos-autores nas funcionalidades Fórum e Aula 

Interativa, durante os dois anos de duração do curso. A recuperação dessa produção textual 

assíncrona e síncrona, respectivamente, possibilitou a investigação dos fragmentos de texto 

relacionados com os três conceitos de mais alta freqüência: conhecimento, planejamento e 

competência, encontrados na pesquisa quantitativa realizada em sua terceira etapa, nos processos 

categorizados de compreensão, autoria e ética, com o objetivo de reconstituir a trajetória de 

aprendizagem dos alunos-autores no curso CEAPE, em sua perspectiva coletiva. Saliente-se que 

os conceitos conhecimento e competência, no âmbito desta tese, estão intimamente relacionados, 

na medida em que o segundo implica capacidade cognitiva (o primeiro), integrativa e interacional. 

Nesse âmbito, trabalhamos em extratos horizontais para verificação do processo de 

compreensão, autoria e ética, no contexto coletivo dos alunos-autores, acerca dos conceitos, 

salientando-se, então, que os parâmetros para as análises nos Momentos de Aprendizagem 

(MA1 e MA2) serão os textos teóricos e as “provocações” dos professores.  

Observamos que, talvez, as categorias estabelecidas de compreensão, autoria e ética 

estivessem ligadas a esses Momentos de Aprendizagem, lembrando que temos em: 



 

 

125

a. MA1 – a repetição de textos/de discurso dos professores, ou tentativas de 

reconstruir o conceito com as próprias palavras, no discurso do aluno; encontros 

dos saberes prático e teórico prévios, no discurso, com os conceitos teóricos, de 

forma incipiente, intuitiva, emocional, com acoplagens do conceito à experiência 

vivencial, embora de aplicabilidade temerária, produzindo sentido; 

b. MA2 – o movimento/processo de autonomização em relação aos próprios textos, 

projetando para uma nova prática. O aluno reconstrói o conceito, em posição original 

com nova produção de sentido com ou sem ética de cuidado com o outro. Posição de 

planejamento de uma nova prática e/ou de revisão da prática existente por 

antecipação, com isolamento das razões condicionantes da realidade. 

Por oportuno, enfatizamos que, dentro da proposta metodológica do CEAPE, o 

professor/educador propiciou aos participantes do curso experiências vivenciais e reflexivas, 

em que os alunos-autores exercitaram/praticaram em modelos/casos ou em contextos de 

realidade (p. ex.: Gestão do Município de Torres na Era Digital123), havendo ainda o estímulo 

para a elaboração de monografias de conclusão do curso sobre problema/situação 

identificadas em suas próprias organizações, como forma de aplicação do conhecimento 

construído durante o curso. Nesse sentido, os trabalhos finais/monografias, apresentados 

durante o 1º semestre de 2007, estão assim relacionados na tabela abaixo: 

 

Aluno Título da monografia 

AL1 
A interatividade da administração pública da cidade de Gramado com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a comunidade.  

AL2 
Notas sobre a gestão do ensino fundamental: ingresso aos 6 anos de idade, ampliação para nove 
anos de duração. 

AL3 O sistema único de Protocolo (SUP) no Tribunal Regional Federal da 4ª região.  
AL4 Responsabilidade Social na Perspectiva da Administração Pública. 

AL6 
Análise da proposta de Planejamento Estratégico para o Departamento  Estadual de Trânsito do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

AL7 
Capacitação e treinamento de servidores do Tribunal Regional Eleitoral -RS por meio da 
metodologia de educação a distância em ambiente virtual – EAD. 

AL10 Gestão de Pessoas por Competências - GPC: competências fundamentais ao gestor de pessoas. 
AL11 Cachoeira do Sul - Um olhar da opinião pública sobre a gestão pública municipal. 

AL13 
Planejamento Estratégico Municipal. 
 

Tabela 8: Relação de Monografias apresentadas pelos alunos-autores ao final do curso CEAPE. 
 

 
                                                 
12 Curso realizado de 18 a 22 de julho de 2005, ministrado pelo Prof. Luis Alberto Guadagnin, em que os alunos 
do CEAPE e os professores das disciplinas do Módulo 1 foram convidados a atuarem apoiando o processo de 
reestruturação organizacional, planejamento estratégico, implementação do gerenciamento por projetos e 
definição de metas e indicadores BSC. Os alunos atuaram como monitores, auxiliando as equipes de gestores nas 
atividades teórico-práticas desenvolvidas com Prefeito, Secretários, Gerentes Municipais e lideranças 
comunitárias do Município de Torres. 
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5.2.1 Momentos de Aprendizagem 

 

De início, importante esclarecermos que a análise dos dois Momentos de 

Aprendizagem será desenvolvida levando-se em conta a categorização Compreensão, Autoria 

e Ética no processo de construção dos conceitos: conhecimento, planejamento e competência, 

no contexto coletivo da produção textual dos alunos do CEAPE. 

Nessa abordagem, a partir deste espaço, fazemos um corte horizontal nas produções 

dos alunos, durante as Aulas Interativas e nos Fóruns, identificando os dois Momentos de 

Aprendizagem, não nos fixando na trajetória individual de cada um, mas, sim, na construção 

coletiva do conhecimento em interação dialógica. Foram selecionados, para ilustrar esses 

Momentos de Aprendizagem, textos abrangentes com o objetivo de contextualizar cada uma 

das intervenções dos alunos-autores, fornecendo um quadro amplo e detalhado do que se 

pretendeu analisar. 

Assim, iniciaremos a análise pelo Momento de Aprendizagem (MA1), relacionado ao 

texto do Fórum assíncrono realizado em cada uma das disciplinas, com duração de abril a 

outubro de 2005, e das Aulas Interativas ocorridas neste período, concentrando as disciplinas 

em desenvolvimento (Módulo I - Administração Pública na Era Digital, Políticas e Estratégias 

Públicas, Operacionalização da Lei de Responsabilidade Fiscal, Finanças Públicas, e Módulo 

II – Gestão Contemporânea, Competências na Administração Pública e Administração 

Financeira) em um só encontro síncrono para todas elas, conforme consta no Anexo 1 

(FORUM APED, AI maio 2005).  

O curso finalizou em junho de 2007, daí que serão também trazidas produções textuais 

do período de novembro de 2005 a junho de 2007, naquilo que for importante para 

consubstanciar os achados da pesquisa, sem pretendermos esgotar o riquíssimo material 

disponível para análise. 

Nesse percurso, procuramos visibilizar as interações entre os professores e alunos e 

entre alunos explicitadas por meio da linguagem escrita, de forma a montar um quadro do que 

ocorria no contexto do curso, naquele período, quais eram os conceitos estudados, quais as 

preocupações e afecções que emocionavam os participantes, como ocorriam as interações e 

em que circunstâncias elas eram bloqueadas ou deixavam de ocorrer. 

Na percurso trilhado para encontrarmos o que este curso pôde apresentar de diferente 

em termos de prática pedagógica, na dimensão de implicar os alunos com a realidade 

organizacional na administração pública e com sua própria dimensão na medida em que 
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também era gestor público, consideramos a existência de dois momentos de aprendizagem 

(MA1 e MA2). Passamos a percorrer esses momentos explicitados. 

 

5.2.1.1 O Momento de Aprendizagem 1 

 

Neste Momento de Aprendizagem, buscaremos explicitar, visibilizar o processo de 

compreensão, autoria e ética, ocorrido durante o curso CEAPE, tendo em vista que os 

conceitos selecionados encontram-se no texto e foram utilizados como exemplos de forma 

não-estruturada, segundo um encadeamento cronológico de seu estudo.  

Primeiramente, consideramos que neste MA1 existe uma generalização, uma 

totalidade “sincrética”, com análise incipiente, intuitiva e, por vezes, emocional do contexto, 

por parte dos alunos-autores, e que o contexto permitia/incentivava a interação dialógica entre 

eles e entre eles e os professores e tutores. 

Com base em alguns tópicos do conteúdo programático das disciplinas dos Módulos I 

e II do CEAPE – constantes no Anexo II – podemos descrever o contexto apresentado aos 

alunos-autores e os fundamentos das reflexões realizadas. Desse modo, dentro da disciplina 

APED, todos sentiram necessidade de participar das discussões e ocupar as diferentes 

funcionalidades da Plataforma NAVi disponíveis para a interação durante o curso. Entretanto, 

vamo-nos restringir às funcionalidades Aula Interativa e Fórum. 

Assim, no início do curso CEAPE, em abril de 2005, no Fórum APED, pudemos 

constatar que alguns alunos estavam na fase de assimilação e acomodação de novos conceitos 

que estavam sendo propostos para reflexão e análise, dentro do processo de construção de 

significações, de um sistema de conceitos. A aluna AL3, em encontro assíncrono, ilustrado na 

F5, em S1, implicada ativamente no processo proposto, inicialmente descreve a passagem da 

Era Industrial para a Digital, demonstrando saber prático e teórico prévios, fazendo, no 

entanto, acoplagens à experiência vivencial em organização pública, sem analisar 

suficientemente a questão em suas significações e razões, ficando no patamar da “opinião”: 

Em minha opinião, entre todas as variáveis que caracterizam a Era Digital..., apesar de já com 

produção de sentido, e recebendo estímulo do TUTOR5 em relação ao seu relato, conforme 

S2: Excelente, M.. Demonstrastes ótimo poder de síntese e fizestes interessante relato sobre 

as características organizacionais do órgão em que atuas. 

 

F5 - DATA: abril 2005; Fórum. Document 'FORUM_APED',  1 passages, 752 
characters.Section 0, Paragraph 237, 752 characters. 
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S1 - AL3 escreveu em 17/04/05 16:48:36 – O impacto na passagem da Era 
Industrial para a Era Digital no funcionamento das organizações deu-se muito 
na reconceituação de variáveis relacionadas ao desempenho. Na primeira, era 
dada ênfase ao controle do desempenho a partir da modelagem do perfil do 
funcionário. Na segunda, houve mudanças envolvendo maior competitividade 
entre as empresas, o surgimento de novas tecnologias e de novas formas de 
organização e produção. As empresas foram obrigadas a se reorientar por uma 
política de modernização resumida em quatro elementos: a tecnologia, a 
competência, a parceria e a flexibilidade. Isso fez com que o controle sobre o 
processo fosse substituído pelo controle sobre os resultados. Na Administração 
Pública, a Era Industrial fez que fosse colocado em prática a formação 
tradicional, que se concentra em aspectos produtivos de curto prazo como, por 
exemplo, agilização de trâmites administrativos de forma mecanizada. Em minha 
opinião, entre todas as variáveis que caracterizam a Era Digital, a que está sendo 
melhor utilizada pelos órgãos públicos é a disponibilização de dados via Internet 
para facilitar o acesso pelo cidadão aos seus serviços. Nas demais, ainda 
continuamos a proceder como na Era Industrial. Pelo menos onde exerço 
minhas atividades profissionais. Ali temos toda a tecnologia de ponta a nossa 
disposição, mas as orientações continuam sendo verticais, não se estimula o 
trabalho em equipe, cada setor ainda é muito fechado e pensa somente na sua 
rotina de trabalho, esquecendo os reflexos que isto gera nas demais áreas. 
Podemos, por exemplo, solicitar cursos de nosso interesse, mas nem sempre o que 
se oferece atende às reais necessidades de quem o pediu. Creio ainda que temos 
um longo caminho a percorrer dentro da esfera pública para se mudar conceitos 
antigos ainda muito arraigados. 
S2 - TUTOR5 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Excelente, M.. Demonstrastes 
ótimo poder de síntese e fizestes interessante relato sobre as características 
organizacionais do órgão em que atuas. Em aula futura será examinada a 
Aprendizagem Organizacional de Circuito Duplo, que consiste em se questionar 
permanentemente sobre a validade das crenças e dos hábitos arraigados na 
organização, diante das transformações no contexto em que ela se situa. Este tipo 
de postura poderia levar à adequação dos procedimentos, tornando-os 
apropriados à Era Digital. Vamos debater estas questões na Aula Interativa! 

 

Em passagens dos encontros síncronos e assíncronos proporcionados pelo curso 

CEAPE, no contexto de reflexão sobre o conceito de conhecimento, em interação havida na 

Aula Interativa de maio 2005, verificamos que os alunos-autores, no processo de construção 

do conhecimento, colocaram a própria experiência vivencial como vetor da compreensão, da 

autoria e da ética, mesmo que não analisando as razões e as significações acerca das 

proposições. Assim, na F6, em S2, AL5 refere-se à situação de sua instituição no que diz com 

a possibilidade de concurso interno, mas não examina as razões e os significados, nem 

relaciona com os conceitos trazidos no conteúdo das disciplinas, aqui podemos averbar nas 

fichas funcionais todos os cursos que fazemos, mas ainda não vi, na prática, nenhum incentivo, 

reconhecimento ou promoção derivado disso. 

O conhecimento é produto de interações entre o aluno-autor e o outro/texto, advindo 

de sua capacidade de extrair dados/informações do ambiente, e a imprecisão na utilização dos 

conceitos, e aqui especificamente o de conhecimento, também ocorreu quando, a partir da 

desequilibração provocada pelos conteúdos propostos pelos professores nas disciplinas do 
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CEAPE, AL9, buscando expressar-se sobre as evidências objetivas do conhecimento na 

organização, não as define (“isso [conhecimento] só tem que está na casa”), ficando na 

percepção pessoal, emocional e opinativa, sem relacionar explicitamente com o conceito de 

conhecimento trazido no conteúdo do curso. Em interação dialógica, os alunos-autores 

trouxeram seus contextos de experiência vivencial e cada um deles se expressou acerca da 

posição de saber/conhecimento dos integrantes das organizações, de forma “sincrética” e 

superficial, dizendo AL7, em S1, que o concurso público não confere “conhecimento” ao 

candidato, no que foi acompanhada por AL9, em S3, ao dizer: tens razão com relação ao 

conhecimento dos servidores e da cultura da organização, sem, no entanto, trazer as razões 

dessa posição que é sua, neste contexto. Em S4, AL5 enuncia de forma clara sua posição, 

“gritando” sua desconformidade com a situação vivencial do funcionário de carreira 

“ERRADO!”, dentro do que define Bakhtin como estilo do discurso, quando o uso de 

determinada pontuação, expressão traz em si um sentido único do autor. Na linguagem Web, a 

grafia em letras maiúsculas significa “falar alto, gritando”, conforme trecho abaixo: 

 

F6 - Data: maio 2005: Aula Interativa. Document’AI_MAIO05, 3 passages, 700 
characters. Section 0, Paragraph 1744, 281 characters. 
 
S1  (09:13:02) AL7 fala: Os conhecimentos teóricos cobrados em concursos, nem 
sempre podem ser utilizados para o desempenho das atividades. Então um gestor 
concursado não conheceria a organização, os setores e os servidores.  
  (09:14:29) AL9 fala: F., isso pode ser mudado. Pode ser pedido tudo a respeito 
da prática, fazendo com que o concurso seja já direcionado...  (09:15:02) AL6 
fala: E concursos internos?  
 (09:15:21) AL9 fala: F.: tens razão com relação ao conhecimento dos servidores 
e da cultura da organização.   
(09:15:41) AL9 fala: M.:Isso, isso, isso!!!!   
(09:16:11) AL6 fala: Que tem aptidão para alguma coisa, desempenho potencial 
em algum aspecto   
(09:16:17) AL7 fala: Também acho que concurso interno ajudaria.  (09:16:17) 
AL9 fala: só porque, me parece que são inconstitucionais.  (09:16:51) AL6 fala: 
Mas uma emenda a mais ou a menos, não faria diferença  (09:17:05) AL7 fala: 
Mas antigamente era utilizado... Não?  (09:17:27) AL7 fala: Bancos não fazem 
isto?!   
(09:17:43) AL1 fala: Não concordo, acho que é retrocesso.  
 (09:17:52) AL9 fala: sim. eu acho ser uma tremenda injustiça uma funcionário da 
casa não ter direito a concurso interno.   
(09:18:26) AL6 fala: Não é da minha época, mas acho que eram meio 
fraudulentos. Mas com o caso da CESPE o sistema de hoje tb não é confiável. 
Bancos fazem, mas são de economia mista. 
(09:18:33) AL9 fala: porque retrocesso P.?  
 (09:19:18) AL1 fala: Por que existe o estágio probatório.  
S2- (09:20:10) AL5 fala: Gostei da idéia do concurso interno... aqui podemos 
averbar nas fichas funcionais todos os cursos que fazemos, mas ainda não vi, na 
prática, nenhum incentivo, reconhecimento ou promoção derivado disso.    
(09:20:49) AL7 fala: Que confusão esta da CESPE, hein.  
(09:20:53) PROF2 fala: O princípio constitucional consagrado na CF de 1988 é o 
da acessibilidade a todo cidadão para qualquer cargo público, atendidas apenas 
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exigências objetivas inerentes ao cargo a ser exercido. Para acessar cargo 
público, há que se demonstrar competência em Concurso aberto a todos!    
(09:21:09) AL9 fala: não seria isso o reconhecimento citado no forum?  
(09:22:30) AL1 fala: Concordo, se tivéssemos promoção por títulos.  (09:22:33) 
PROF2 fala: Dentro do cargo, há Plano de Carreira e possibilidade de promoção 
de uma classe para outra em razão de mérito ou de antigüidade. Aqui, sim, vejo 
grandes oportunidades de melhoria, especialmente nas avaliações do desempenho.   
S3 - (09:23:44) AL9 fala: Há pouco a F. colocou a necessidade de conhecimento 
da casa, dos funcionários, da cultura (eu colocaria por extensão). Isso só tem 
quem está na casa. isso também não seria uma forma de estímulo ao crescimento 
a quem já trabalha no estado?  
 (09:24:23) AL9 fala: Concordo com o P. F. promoção por títulos, o que acha, G.?   
S4- (09:24:29) AL5 fala: Esse princípio constitucional está ERRADO!!............ O 
concurso deveria servir para ingressar em uma carreira e não em um cargo... 
Imaginem um concurso para Coronel ou General... é ridículo..... O concurso 
público aberto a todos, eu defendo,, que deveria se limitar ao ingresso na carreira. 
e daí em diante, as promoções serem feitas por concurso interno.    
(09:25:09) PROF2 fala: Passa a ser cada vez mais imprescindìvel valorizar o 
aprimoramento contínuo, valorizar a realização de cursos de atualização, ...   
(09:25:40) AL6 fala: Promoção é diferente de concurso interno.  (09:25:46) 
PROF2 fala: Fazer concurso para técnico judiciário e ser promovido para Juiz?   
(09:26:04) PROF3 fala: Nem todos os cargos no serviço público são de carreira, 
existem os isolados que permanecem em um único estágio. Aqui sim não há 
estímulo ao servidor!!  

 

Ao analisarmos as interações entre os alunos em Aula Interativa de junho de 2005 – 

F7 -  e e o Fórum da disciplina APED, em abril e junho de 2005 – F8 -,dentro da reflexão 

sobre a transição entre as Eras Industrial e Digital, verificamos que se manifestaram em 

ambos os ambientes de forma direta sobre o conceito conhecimento, formulando com suas 

próprias palavras a dinâmica da espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi, em F7 - S1. 

AL6 compreende “sincreticamente” o processo de criação do conhecimento, quando externa 

sua posição, mas de forma não-explícita, somente apontando para o esforço necessário na fase 

de propagação do conhecimento entre os integrantes da organização, sem detalhar as razões e 

os procedimentos envolvidos para chegar operacionalizar aquilo que ele está 

“compreendendo” como conhecimento dentro da organização.   

Ao acoplar a sua significação às suas experiências vivenciais, se não de forma 

profunda e circunstanciada, mas mais intuitiva e narrativa, com bases emocionais e 

valorativas, podemos verificar que a capacidade exotópica dos alunos está ainda limitada para 

análise das razões possíveis que desencadeiam as situações de realidade. Em F8 - S1 (durante 

o mês de abril) e S2 (mês de junho), AL6 descreve a situação, as características de sua 

instituição, segundo as duas Eras: o órgão em que trabalho, apesar de ter apenas 7 anos, tem 

fortes características da Era Digital...  Dois meses após, ao se manifestar no Fórum, AL6 já 

incorpora em seu discurso os conceitos de Argyris e Nonaka e Takeuchi sobre conhecimento 

e aprendizagem organizacional, fazendo, entretanto, análises genéricas das situações 
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concretas de acordo com os autores e expressando de forma imprecisa e tímida sua posição 

quanto às razões das coisas: no órgão em que atuo, a aprendizagem organizacional é toda do 

circuito único, a não ser o atributo valorização dos conhecimentos implícitos e explícitos, 

pois investem bastante em treinamento dentro, feito pelos próprios funcionários, quanto 

externos para novos conhecimentos. Enfatizamos que os alunos são adultos que expressam 

seu pensamento pela linguagem, suscetível de verdade e de erro, segundo sua experiência 

vivencial, expressando também uma ética, ainda que insegura em relação ao grupo. 

Demonstram, assim, uma visão valorativa carregada de ideologias, resultado de interações 

anteriores dentro das organizações, refratando no enunciado o texto sobre a criação do 

conhecimento disponibilizado e discutido pelos professores e pelo grupo todo. 

 

F7 - Data: junho 2005; Aula Interativa. Section 0, Paragraph 555, 818 
characters. 
 
 S1- (21:21:32) AL2 fala: A interação contínua entre o conhecimento tácito e 
explícito é muito saudável para a organização, sua forma espiral mostra um 
crescimento progressivo, fazendo com que os atores cresçam junto com a 
organização, de forma que quando chegar novamente no conhecto. tácito, já não 
será mais o mesmo, e sim estará mais amplo, mais rico - resultado uma 
organização melhor e desenvolvida. Não sei se consegui formar o raciocínio, 
Prof. L.? 
…………… 
S2-  (21:23:36) PROF1 fala: M.: muito legal a tua descrição da espiral 
ascendente de criação do conhecimento, mediante a interação e a conversão 
dinâmica do conhecimento tácito em explícito e vice-versa.. 

 

F8 - DATA: abril 2005; Fórum. Section 0, Paragraphs 225-227, 1423 characters. 
 
S1- AL6 escreveu em 19/04/05 11:29:16 - ...O órgão em que trabalho, apesar de 
ter apenas 7 anos tem fortes características da Era Industrial como a 
burocratização, centralização das decisões, acentuada especialização e controle. 
Da Era Digital temos todas as informações, formulários e manuais dispostos na 
Intranet, bem como notícias e novidades do Órgão, e uma preocupação em 
investir em treinamento para os servidores, com cursos ministrados, algumas 
vezes, pelos próprios colegas com um conhecimento consolidado em alguma 
área. 
 
DATA: junho 2005. Fórum. Document 'FORUM_APED',  4 passages, 5813 
characters.Section 0, Paragraphs 51-52, 785 characters. 
 
S2- AL6 escreveu em 02/06/05 12:03:34 -  No órgão em que atuo, a 
aprendizagem organizacional é todo do circuito único, a não ser o atributo 
valorização dos conhecimento implícitos e explícitos, pois investem bastante em 
treinamento dentro, feito pelos próprios funcionários, quanto externos para novos 
conhecimentos. O contraponto é que certos conhecimentos são detidos por pessoas 
sendo de difícil externalização, pois é mais fácil perguntar do que pesquisar e 
construir também esse conhecimento. 

 



 

 

132

Mesmo em um processo de compreensão limitado, sem tomada de consciência, os 

alunos estiveram numa posição autoral na medida em que se posicionaram em relação aos 

conceitos e significados trazidos pelos professores e tutores, em uma atitude compreensiva 

ativa, com a decorrente respondibilidade implícita.  

Na compreensão do conceito de planejamento e sua articulação com a experiência, 

foram percorridos vários caminhos em que cada aluno-autor procurou interagir aportando 

situações reais e relacionando à teoria trazida pelas disciplinas. No decorrer do curso, em 

novembro de 2005, AL13, em S1 da F9, manifesta sua compreensão, em encontro síncrono 

conjunto das disciplinas PEP, APED, FP e OLRF sobre a eficácia da administração pública. 

Ele diz que o sujeito, ao planejar, seria mais eficaz, mas não explicita pela linguagem de que 

forma isso ocorreria, fazendo um pouco de confusão entre interesses comuns e particulares. 

Ao mesmo tempo, ressalta a importância de políticas permanentes e continuidade na gestão, 

sem, no entanto, novamente justificar, dar as razões disso, conforme lemos: 

 

F9 - DATA: novembro 2005; Aula Interativa. Document 'AI_NOV05',  3 
passages, 613 characters.Section 0, Paragraph 396, 394 characters. 
   
S1- (20:42:14) AL13 fala: Existe uma contradição no setor público, pois 
compreendo que ele deveria [ser] muito mais eficaz, sujeito ao planejamento, 
pois tem que atender ao interesse comum e não pode tratar de particularizar... 
mas a ausência de políticas permanentes e de continuidade nas gestões em todos 
os níveis tornam a aplicação de ferramentas de gestão muito efêmeras. 
Section 0, Paragraph 399, 117 characters. 
  (20:43:29) AL13 fala: Pode perder a perspectiva de planejamento a médio e 
longo prazos... 

 

O curso ofereceu conteúdos/conhecimentos de forma a desequilibrar os patamares 

prévios de cada aluno, objetivando por meio da interação dialógica que refletissem sobre as 

experiências profissionais e as teorias estudadas, analisando novas possibilidades. No mês de 

setembro 2005, em contexto de Aula Interativa, conforme se verifica na F10, verificamos que 

o processo de compreensão de tema proposto pelo curso CEAPE encontrava-se em 

andamento, na medida em que AL9 argumenta, em S1, com o PROF1 a respeito da 

explicitação do conhecimento nas organizações e a realidade da burocracia na administração 

pública, dizendo, em S2, o Conhecimento é o centro, a formalidade através da escrita é 

apenas uma meio interessante de divulgar o conhecimento, concordando com as intervenções 

de AL1, AL10 e PROF1 (S5 e S6) e, em S4, afirmando que é possível desde que a burocracia 

não seja o centro da administração pública.  
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Neste diálogo, as provocações dos participantes em desafios e posições enunciativas 

estabeleceram o desequilíbrio porque existe insuficiente capacidade de acomodação e 

resistências dos alunos e professor e, ao mesmo tempo, uma necessidade expressa de 

responder ao outro, não ficando insensível às assertivas explicitadas pela linguagem, como em 

S3: Tá, professor, assunto sério....vamos lá: acho que a adm pública não vive sem a 

burocracia, existem muitos processos que são repetitivos e nestes casos, a burocracia ajuda. 

O AL9 permanece na acoplagem com a experiência pessoal, mesmo com a contrapalavra do 

PROF1 e de AL10 acerca das teorias clássica e neoclássica, demonstrando uma 

“compreensão” temerária (S7) do que é enunciado pelo PROF1, e expressa sua definição de 

conhecimento, em suas próprias palavras, como um fim em si mesmo, em suas relações 

internas de significação, em: então estamos no mesmo raciocínio e concordo contigo 

professor só que nesse caso eu o chamaria de "dados", e não de "conhecimento".  

 

F10- DATA: setembro 2005; Aula Interativa .Document ‘AI_SET05’,  6 passages, 
4040 characters. Section 0, Paragraph 636, 456 characters. 
 
 S1- (20:23:18) AL9 fala: A burocracia é uma realidade da qual não tem como 
viver sem, em especial na esfera pública. Basta fecharmos os olhos e tentarmos 
imaginar uma administração pública sem a burocracia, não haveria como. Os 
controles são necessários, a própria hierarquia é uma necessidade... 
............ 
  (20:25:59) AL1 fala: Concordo, J., não consigo ver o setor público sem 
burocracia. 
 (20:26:03) PROF1 fala: lembrando... a "doutrina fayolista" enfatiza a 
organização, sua disciplina, obediência, subordinação, enfoque no grupo, não-
conflito, definição do que precisa ser feito, um chefe apenas, um presidente lá no 
topo, subordinação dos interesses individuais aos gerais... a BM, o exército, a 
Igreja Católica, empresas familiares e mesmo organizações públicas tem uma boa 
dose de fayolismo. A burocracia é semelhante, mas se caracteriza pela 
racionalidade e formalidade; pelas coisas escritas, pelo carimbo... o que dá para 
fazer então de novo na gestão pública?  
  (20:27:05) AL10 fala: Conforme Fayol, à medida que se desce na escala 
hierárquica, mais aumenta a proporção das outras funções da empresa... acho que 
isso poderia ser "reinventado". 
  (20:27:30) AL1 fala: No setor público não existe comprometimento, por isso 
concordo com a burocracia. 
  (20:27:34) PROF1 fala: a reforma do Estado aposta que o governo se precisa 
retirar da execução, repassá-la a terceiros, instituir metas e objetivos, e instituir 
mecanismos de avaliação. Os contratos de gestão de pedágios são mecanismos 
tipicamente neoclássicos.  
...................... 
S2-  (20:29:08) AL9 fala: tudo isso é possível, caso não se torne o centro, o 
principal em uma administração. Por exemplo: o Conhecimento é o centro, a 
formalidade através da escrita é apenas uma meio interessante de divulgar o 
conhecimento. A hierarquia da mesma forma é validade, porém não se pode 
perder de vista que a organização hodierna só terá êxito se não tiver um "senhor 
dono da verdade" pra mandar e desmandar, isso sim seria terrível. 
  (20:29:55) PROF1 fala: Poderiamos perguntar: quais são as implicações de 
mudar a gestão pública, de uma ênfase no fayolismo/burocracia, para uma ênfase 
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neoclássica? é mais eficaz? gera mais qualidade? é mais adequada para os 
funcionários?  
  S3- (20:30:01) AL11 fala: Tá, professor, assunto sério....vamos lá: acho que a 
adm pública não vive sem a burocracia, existem muitos processos que são 
repetitivos e nestes casos, a burocracia ajuda!! Muitos órgãos públicos estão 
recriando esta idéia, como exemplo, a informatização destes processos, os órgãos 
estão redirecionando estas funções para o ambiente eletronico, para a internet. 
S4-  (20:30:45) AL9 fala: a burocracia e a hierarquia teriam que estar a serviço 
da organização como um instrumento de apoio e não como um centro de 
desenvolvimento organizacional como outrora foi. 
  (20:32:02) AL10 fala: No serviço público há que se ter ênfase nas funções 
administrativas (estrutura orgânica de uma empresa), com uma filosofia de 
administração orientada por princípios, visando alcançar eficiência. Isso é 
necessário, mas os Gestores precisam ter a consciência e o cuidado para que a 
burocracia (no sentido como o povo a entende) não torne o Estado ineficiente. 
S5 -  (20:32:14) PROF1 fala: J. A, concordo que o conhecimento deveria ser o 
centro... mas o conhecimento se torna na burocracia muitas vezes como uma 
verdade absoluta, inquestionável e inflexivel. Por exemplo, o TCE cobra 
"radicalmente" ou "cegamente" o cumprimento de regras nos municipios, mesmo 
sabendo que elas podem ser irracionais.  
  (20:34:29) PROF1 fala: Sempre uso um exemplo ilustrativo: existem assessorias, 
que vendem planos de carreira para municipios contendo mais de 300 cargos, 
mesmo que eles possam contratar apenas cerca de 40 para toda uma gestão (no 
caso de municipios com menos de 2 mil habitantes). Contratam então motorista do 
prefeito, motorista disso, daquilo etc. e depois o TCE cobra o cumprimento das 
regras e do quadro de carreira aprovado na forma de lei.... criam-se 
irracionalidades. 
  (20:35:29) AL10 fala: Conceitualmente falando, entendo que mudar a gestão 
pública, de uma ênfase no fayolismo/burocracia, para uma ênfase neoclássica 
gera uma maior eficácia e com provável maior qualidade, porém, em princípio, 
para os funcionários-padrão não será a mais adequada. 
  S6-(20:36:57) PROF1 fala: De fato, Fayol teve razão ao dizer que os princípios 
deveriam ser considerados como um "farol" a iluminar o caminho; não se deve 
exagerar; o problema é que organizações, inclusive nossas, passam a focalizar 
muito os processos, as regras, a gestão interna, perdendo a noção das suas 
finalidades. Por exemplo, se discute de fato a finalidade, ou as metas/objetivos 
sociais de organizações públicas? acontece no executivo, na BM, na justiça, no 
legislativo, na educação, saude etc.?  
 S7- (20:37:13) AL9 fala: então estamos no mesmo raciocínio e concordo contigo 
professor só que nesse caso eu o chamaria de "dados", e não de 
"conhecimento". Pra mim o conhecimento é a face produtiva de um dado. 
enquanto dados apenas, eles não produzem nada, após a utilização adequada 
passam a ser uma informação ou a assimilação que se transforma em 
conhecimento. Seria isso? 
  (20:37:27) AL10 fala: Essas irracionalidades que não deveriam existir, mas acho 
que de um lado tem os espertinhos que vendem ditos planos e quem os compra não 
tem o conhecimento e o preparo adequado para exigir algo diferente. 

 

Dentro do mesmo período analisado, encontramos o Momento de Aprendizagem 

(MA1) no Fórum de Gestão Contemporânea, em setembro de 2005, na sua formulação F11, 

em que dois alunos-autores discorreram sobre o “planejamento” e as diferentes Escolas da 

Administração, em resposta a questionamento do PROF1, em S1, cujo foco era o destaque do 

que seria mais importante e ilustrativo para a gestão contemporânea, em relação à abordagem 

clássica e neoclássica. A ênfase de AL10 na teorização sobre o tema, em S2, repetindo 
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textos/discursos dos professores, como em: taylorismo – tem como características marcantes 

a simplificação e especialização das tarefas, padronização do processo com base em estudos 

de tempos e movimentos, linha de montagem... reconstruindo conceitos desvinculados de 

forma fundamentada de suas razões, ou das tarefas solicitadas pelo professor que foram 

executadas sem a acoplagem fundada na experiência vivencial do aluno, objetivo da atividade 

proposta pelo PROF1 em seu questionamento. O AL10 demonstra conhecimento da teoria e 

de suas características, mas não analisa a situação do setor público como proposto. A 

expressão há muito de Fayol no setor público, em S2, apesar de trazer uma posição valorativa 

do sujeito – AL10 - acerca da gestão pública, sendo autor na medida em que a 

respondibilidade está presente ao ser responsável e respondível por seu enunciar, não explicita 

o porquê de seu sentido construído, nem exemplifica na experiência vivencial a posição 

assumida. O AL10 coteja a teoria com outros textos de forma incipiente, tímida, apenas 

esboçando o compreender de Bakhtin, quando responde ao PROF1 (S2) retirando dos 

conceitos teóricos aquilo que – sob sua ótica – considera mais significativo nas abordagens 

Clássica e Neoclássica, sem, entretanto, pensar em um novo contexto, construir em outro 

patamar de conhecimento, conforme lemos nesta formulação.   

Podemos dizer, ainda, que de forma “sincrética”, em S3, AL8 enuncia ao 

responder/contribuir dizendo que a questão do indivíduo hoje está mais valorizada, em função 

das mudanças sócio-econômicas... Observamos, no entanto, que mesmo não sendo ponto 

destacado pelo professor, no dia 25 de setembro, AL10, em  S2, escreve: no que concerne à 

Gestão de Pessoas, na perspectiva da teoria Clássica de Fayol... No dia seguinte, ao 

responder ao PROF1, em S3, AL8 retoma o tema Gestão de Pessoas trazido por AL10 e 

contribui para a construção de sentido complementando, enunciando de sua posição, repleta 

de outras vozes A Escola Neoclássica readaptou características da Escola Clássica à 

realidade de então, principalmente no que diz respeito ao envolvimentos dos trabalhadores. 

 

F11- DATA: setembro 2005; Fórum. Document 'FÓRUM_GCONT',  2 passages, 
3978 characters.Section 0, Paragraph 476, 3128 characters. 
 
S1- PROF1 escreveu em 12/09/05 10:40:10 -Aula 04 - Olá, alunos, em relação à 
abordagem Clássica (taylorismo, fordismo e fayolismo) e Neoclássica, o que 
podemos destacar como sendo mais importante e ilustrativo para a situação e 
gestão contemporânea de organizações, principalmente do setor público? 
S2- AL10 respondeu em 25/09/05 23:04:11 - Taylorismo: Tem como 
características marcantes a simplificação e especialização das tarefas, 
padronização do processo com base em estudos de tempos e movimentos, linha 
de montagem (robotização do trabalho humano). Acentua-se a alienação e a 
perda da identidade dos trabalhadores, e definitivamente estabelece-se um 
abismo entre trabalho intelectual e braçal - o fim definitivo do trabalho artesanal 
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criativo onde o trabalhador era dono do processo de seu trabalho, contudo, 
obteve-se ganhos expressivos de produtividade. A Gestão de Pessoas na 
perspectiva taylorista diz com a seleção do "homem certo para o lugar certo", o 
adestramento de trabalhadores em tarefas muito simplificadas e fragmentadas - 
treinamento de robôs - A preocupação com a ergonomia e o desenvolvimento da 
psicotécnica mecanicista. Prêmios por produtividade (a idéia simplória do homo 
econômicus) estudo da fadiga ocasionada pelo trabalho repetitivo. Há muito de 
Fayol no setor público. Fayolismo: ênfase na estrutura piramidal inspirada no 
modelo militar e eclesiástico, (a estratificação do autoritarismo) e na 
especialização vertical. A descoberta da Função Administrativa pairando sobre as 
demais (prever, organizar, coordenar e controlar) e dos princípios gerais da 
administração. No que concerne a Gestão de Pessoas, na perspectiva da teoria 
Clássica de Fayol, temos a ênfase no desenvolvimento de chefias com habilidades 
nas funções administrativas (Planejamento, Organização, Direção e Controle - 
PODC). 
 
Section 0, Paragraph 478, 850 characters. 
 
S3- AL8 respondeu em 26/09/05 21:45:36 -É interessante notar como cada 
modelo, cada Escola, prevalece em determinados períodos históricos. E cada uma 
delas, ao ser substituída por outra, deixa marcas nas pessoas e organizações. As 
abordagens clássicas ainda hoje estão presentes, e as funções administrativas de 
Fayol (prever, organizar, comandar, coordenar e controlar) fazem parte de 
qualquer atividade de planejamento, embora hoje tenhamos outro tipo de visão. A 
Escola Neoclássica readaptou características da Escola clássica à realidade de 
então, principalmente no que diz respeito ao envolvimento dos trabalhadores. A 
questão do indivíduo hoje está mais valorizada, em função das mudanças sócio-
econômicas da sociedade, mas alguns setores ainda trabalham sob a ótica 
principalmente de Fayol e Taylor, como bem disse a M. 

 

No ano seguinte – 2006 -, no contexto da disciplina de Marketing e Relacionamento 

Público, em que PROF4 propõe o estudo dos agentes de marketing, constatamos na interação 

entre os participantes do diálogo, também a acoplagem entre os saberes teóricos prévios de 

AL1 e de AL10, mesmo não assumindo uma posição acabada em relação à significação e 

conceitos trazidos. Nesse diálogo estabelecido em F12, encontramos espaços disponíveis para 

o outro (aluno-autor) penetrar no discurso recriando o omitido, reescrevendo o texto.  

Enquanto AL1 sinteticamente relaciona a sua experiência vivencial, intuitiva, ao 

questionamento teórico proposto por PROF4, como em S5, S7 e S10, sem justificar ou buscar 

causas explicativas para seu posicionamento em autores da área de conhecimento do 

marketing, AL10, em S16, traz as palavras de Kotler, formulando e reformulando o conceito 

para definir marketing, utilizando-se das próprias palavras: No texto Kotler diz que o 

marketing é o processo de escolha dos mercados em que se deve atuar... e do discurso do 

outro: proposta pela AMA descreve-o como ‘o processo de planejamento e execução da 

concepção, preço, promoção e distribuição de idéias... para expressar de modo subentendido 

seu pensar, seus sentidos construídos, sem utilizá-los para compreender determinada situação 
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concreta da organização, apenas como conteúdo do curso em si mesmo, dizendo, por fim, que 

Esse trecho do texto achei muito importante, em S17, na F12: 

 

F12- DATA: outubro 2006; Aula Interativa. Document 'AI_MKT_REL 
PUB_OUT06',  2 passages, 783 characters.Section 0, Paragraph 91, 529 
characters. 
 
 S1-   (20:29:21) PROF4 fala: Que bom então. Esse conceito deve estar bem 
evidente para que possamos prosseguir. Vamos falar então dos agentes de 
marketing: os consumidores e as empresas.  
S2-  (20:30:13) PROF4 fala: Vocês já falaram sobre a necessidade de se conhecer 
o mercado, mas por que isso é importante?  
............ 
S3- (20:32:11) AL10 fala: Tem uma infinidade de motivos, entre os quais para ver 
qual o público alvo.   
S4- (20:33:16) PROF4 fala: Vamos tentar entender por quê. 
S5- (20:33:31) AL1 fala: Para montarmos as estratégias.   
.............. 
S6- (20:34:32) PROF4 fala: Vocês acham possível que uma empresa venda 
produtos e serviços sem saber o que os consumidores querem e mais, sem saber 
pra quem o produto/serviços serve?    
S7- (20:35:00) AL1 fala: Não   
S8- (20:35:18) PROF4 fala: Eu acho possível, P.    
S9- (20:35:26) PROF4 fala: Possível mas não viável.    
S10- (20:36:54) AL1 fala: Em um mercado competitivo uma empresa que pense 
assim está propensa a fechar.   
S11- (20:37:04) PROF4 fala: Todos os anos se ouve que mais de 50% das novas 
empresas no Brasil morrem com menos de 2 anos. Vocês acham sinceramente que 
todas as empresas que abrem sabem pra quem estão vendendo, o que devem 
oferecer, pra quem devem comunicar, que preço devem cobrar ou onde estão os 
consumidores deste produto?    
S12- (20:38:01) PROF4 fala: Exatamente, P.! Ou, no caso de serviços públicos, 
propenso a ter muitas reclamações sobre o serviço oferecido. Concordam?    
S13- (20:38:28) AL10 fala: A maioria delas não sabe e esse é um dos fatores 
decisivos para quebrarem.   
S14- (20:38:28) AL1 fala: Sim.   
S15- (20:38:59) AL1 fala: Perfeito A, estudo de mercado.  
......... 
S16- (20:39:41) AL10 fala: No texto Kotler diz que o marketing é o processo de 
escolha dos mercados em que se deve atuar, dos produtos a oferecer, dos preços a 
cobrar, da distribuição a utilizar e das mensagens a enviar. Ainda, que a definição 
padrão para o marketing, proposta pela AMA descreve-o como “o processo de 
planejamento e execução da concepção, preço, promoção e distribuição de 
idéias, bens e serviços, organizações e eventos, para criar trocas que venham a 
satisfazer objetivos individuais e organizacionais”.   
S17- (20:39:56) AL10 fala: Esse trecho do texto achei muito importante.    
S18- (20:40:31) PROF4 fala: E é mesmo A.! Esse texto sintetiza o que estou 
querendo dizer.    
S19- (20:40:57) AL10 fala: Yes! :o)  
 .................... 
S20-  (20:44:05) PROF4 fala: Por isso se diz que o marketing está em todas as 
funções e departamentos da empresa. Para que se saiba o que nosso mercado alvo 
quer é preciso que todos estejam de olho nele, preocupados em satisfazer suas 
necessidades através da venda dos produtos e serviços da organização. 
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A proposição de as Aulas Interativas das disciplinas do Módulo 1 ocorrerem em um 

único horário, de forma conjunta com a presença de todos os professores e tutores, 

proporcionou um espaço fértil para que os conceitos/conteúdos se complementassem e 

transitassem de uma disciplina para outra. Isso enriqueceu muitíssimo em possibilidades 

enunciativas e construção do conhecimento individual e coletivo, nas interações em reflexões 

e debates. Os conceitos definidos nesta tese como centrais para análise – conhecimento, 

planejamento e competência – perpassaram todos os conteúdos do curso, em todas as 

disciplinas, muito embora, o Módulo 1, tenham-se tornado mais visíveis.  

Assim, na Aula Interativa, de maio de 2005, na F13, por meio de narrativa de 

experiência anterior, com a qual AL5 e AL7 comparam suas organizações, observamos a 

acoplagem à realidade em S1, S2, S6 e, ao mesmo tempo, a desequilibração provocada pelas 

intervenções dos professores S3, S4, S5 em explicação do aluno-autor sobre como deveria ser 

o processo de criação do conhecimento, também acoplando-o à experiência profissional. Ao 

interagir nessa aula interativa, AL5 tenta expandir sua compreensão teórica sobre 

planejamento estratégico, explicando as razões de seu posicionamento em bases vivenciais, 

em S7, dizendo Penso que o planejamento estratégico falha porque não interage com 

planejamentos táticos e operacionais... 

Em continuidade à exposição dos professores acerca da importância das equipes 

interdisciplinares e da comunicação entre os seus integrantes, em S8 e S9, AL7 relata 

experiências, mantendo-se no nível global de análise do contexto da organização, sem 

aprofundamento do ponto de vista das significações, em S10. Em S11, AL5 explica o 

contexto do JEF, exemplificando a prática de difusão do conhecimento por meio do rodízio 

nas atividades, prática diferente da especialização e do cubiculismo presente na atualidade do 

JEF. Assim, o ato de escrever sobre o JEF foi presumido com base nas estruturas cognitivas 

de AL5, sendo a narrativa o registro de sua ótica interna. O aluno-autor de forma simples isola 

a razão, o significado de haver especialização nas rotinas da organização, na atualidade: Como 

o rito sumário do JEF era algo novo e desconhecido, foi adotada a política da 

especialização. Cada um em seu posto, gerando e concentrando o conhecimento, num esboço 

de movimentos de exotopia necessários a um autor, colocando-se numa posição axiológica. A 

autoria de caráter intuitivo, de valores, ainda está limitada neste MA1 pela capacidade 

exotópica incipiente dos alunos, como expresso por AL7 em O que relatei foi o posicionamento 

dos funcionários, de repente até existe um planejamento, mas não é absorvido na organização. 
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F13- DATA: maio 2005; Aula Interativa. Section 0, Paragraphs 1894-1895, 1233 
characters 
 
 S1- (08:15:42) AL7 fala: Participei de um evento organizado pelos próprios 
funcionários da Procergs com o intuito(nesta edição) de debater a cultura da 
empresa. Uma das maiores reclamações era a falta de conhecimento do que 
estava sendo desenvolvido por cada colega. Algumas vezes dividiam a mesma ilha 
e não tinham noção no que o colega estava trabalhando naquele momento. 
................... 
 S2- (08:23:21) AL7 fala: Esta já era a terceira edição, tudo começou para 
resolver problemas do setor e acabou sendo aplicado para o resto da empresa. 
Era para ter umas 20 turmas de 10 alunos, mas acabou sendo interrompido pela 
metade já que o setor estava passando por um processo de reestruturação a chefia 
achou melhor interromper. De qualquer forma os colegas que participavam 
achavam ótimo ter a liberdade de falar sobre a cultura da empresa de forma 
aberta e poder haver a interação com os colegas de diversos setores e do interior.  
S3-  (08:23:40) PROF2 fala: A descrição do que se passa na PROCERGS e na 
maioria das organizações, em que cada funcionário desconhece o que se passa, o 
que pensa, o que faz, o que espera o colega do lado, permite questionar: para que 
serve, na prática, o planejamento estratégico? Qual é a ponte que está faltando 
entre o planejamento estratégico organizacional e o dia a dia nas organizações? 
Por que o planejamento estratégico não consegue, na prática, ser um catalisador 
e mobilizador dos esforços individuais em prol dos objetivos organizacionais? 
S4-  (08:24:04) PROF3 fala: Acompanhando o pensamento do PROF2, o 
desconhecer a atividade de meu colega de "ilha" impede que outro olhar seja 
colocado sobre ela. Pode ser "não-familiar", mas passará pelo processo de 
"ancoragem" e objetivação. Uma vez concluído o processo, poderá ser 
enriquecido com outras compreensões/visões da atividade, ou simplesmente 
corroborado. Assim, foram formuladas estratégias para que houvesse maior 
comunicação horizontal?  
S5-  (08:27:42) PROF2 fala: Falta, em regra, o atendimento efetivo do primeiro 
dos sete pré-requisitos apontados por Nonaka e Takeuchi: a INTENÇÃO 
ORGANIZACIONAL. A Missão, a Visão de Futuro, a Intenção Organizacional 
tem que ser construída coletivamente, tem que ser debatida, tem que ser 
mensurada permanentemente, a fim de que, tornada familiar, passe a funcionar 
como o farol que aponta o caminho e que permite a cada um saber de que forma 
está contribuindo ou pode contribuir.  
..................... 
S6-  (08:32:38) AL7 fala: Acho que cada funcionários acaba se concentrando no 
desenvolvimento de sua tarefa, sem se preocupar com o resto e no dia a dia não 
para  refletir sobre a organização como um todo. O complicado no planejamento 
é que a cada nova estrutura organizacional existe o que poderia chamar de 
releitura de onde a empresa pode chegar ou como pode participar determinado 
setor........... 
S7-  (08:36:24) AL5 fala: Penso que o planejamento estratégico falha porque não 
interage com planejamentos táticos e operacionais... A direção faz um 
planejamento, sem ter informações precisas sobre o andamento do trabalho na 
base, prepara um documento e o anuncia. No máximo, deixa este documento em 
algum lugar na rede interna. As chefias intermediárias tomam este planejamento 
como metas estáticas a serem cumpridas e de tudo o que foi planejado, chega à 
base, o que interessa às chefias... A falta de comunicação vertical, então, impede o 
processo de integração entre os planos estratégico, tático e operacional, e a falta 
de comunicação horizontal impede a disseminação da cultura de planejamento.. 
Penso que os canais informais são mais eficazes para gerar a internalização e 
socialização...  
................... 
 S8- (08:39:05) PROF2 fala: A formação de equipes interdisciplinares (ou inter-
funcionais) e o rodízio estratégico periódico contribuem para que se amplie a 
socialização e a internalização, intensificando as trocas de conhecimentos 
implícitos e a construção de novos conhecimentos. 
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 S9-  (08:41:58) PROF3 fala: P., a Missão e a Visão de uma organização 
deveriam estar "imunes" às mudanças ocasionais de estrutura organizacional. O 
planejamento estratégico tem nelas o NORTE para qual devem convergir o tático e 
o operacional. É importante o que salientaste - a necessidade de comunicação 
vertical e horizontal. O planejamento estratégico de uma organização prevê a 
participação de atores internos e externos. Dentre os internos, devem-se fazer 
presente representantes daqueles que conhecem os processos que estarão 
envolvidos na implementação do planejado. 
............ 
S10-  (08:48:53) AL7 fala: O que relatei foi o posicionamento dos funcionários, 
de repente até existe um planejamento mas não é absorvido na organização. 
S11-  (08:49:42) AL5 fala: Nas décadas de 70, 0, até 1995, meu pai trabalho na 
Justiça do Trabalho. Primeiro em uma Junta, depois no TRT, e quando abriram as 
varas novas em Porto Alegre, foi trabalhar na 27a. Em todos estes lugares, havia 
o rodízio de atividades. Em um ano ou dois, cada funcionário tinha completado 
uma volta por todos os postos de trabalho. Isto disseminava o conhecimento. 
Desde que o juizado foi criado, em 04/2002, estou no mesmo setor, fazendo o 
mesmo trabalho. Como o rito sumário do JEF era algo novo e desconhecido, foi 
adotada a política da especialização. Cada um em seu posto, gerando e 
concentrando o conhecimento. Só que com o passar do tempo, em vez deste 
processo ser substituído pelo rodízio, o que aconteceu foi que a cultura da 
especialização tornou-se tão internalizada, que ninguém ousa perguntar o que o 
colega do lado faz...  
.................. 
 (08:54:19) PROF2 fala reservadamente para PROF3: Extraordinários os relatos 
agora trazidos. Na década de 70 adotava-se na JT, com ótimos resultados, 
estratégia típica da Era Digital, com o rodízio estratégico periódico, com ampla 
disseminação de conhecimentos e fortalecimento da cultura organizacional. 
Agora, no século XXI, volta-se atrás enclausurando funcionários que se quer 
especialistas em cubículos ou em ilhas, sem que se lhes oportunize a ampliação de 
visão e de conhecimentos. Não é de se estranhar que não ocorra a absroção do 
Planejamento Estratégico pela organização como um todo! 
.................... 
  (08:55:12) PROF3 fala: P., a cultura da rotatividade não é tão fácil de ser 
implementada. Voltamos à questão do PODER sobre o conhecimento/atividade 
como PODER dentro da organização. No PJ/RS, se consegue implementar a 
rotatividade nos casos em que é FLAGRANTE o ganho em eficácia, isto é, vai 
melhorar a produtividade do Cartório sem perda de poder. 

 

Em relação ao conceito de planejamento, pareceu-nos que os alunos se sentiram mais à 

vontade para interagir, discutindo com informalidade e fluidez. Os alunos já se posicionaram 

como autores, embora muitas vezes tangenciando o foco da questão, de forma tímida, 

esboçando uma visão exotópica intuitiva. A reflexão e discussão sobre os temas se mantêm 

em outras disciplinas, que viabilizam o processo de compreensão por desequilibrações, 

seguidas de novos patamares de conhecimento. 

É importante também registrar que, em razão da possibilidade de acessar o ambiente 

virtual de aprendizagem a qualquer e de qualquer lugar, recuperando reflexões, análises, 

diálogos expressos na linguagem escrita, como manifestado por AL11, em Fórum da 

disciplina APED, em abril de 2005, Como estava viajando e não pude participar da aula de 

segunda, li os assuntos debatidos, disponíveis no acervo, e confesso que após toda a leitura, 

fiquei pensando sobre a questão levantada pelo colega P.R.  sobre o tamanho do estado: se 
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precisamos aumentar os investimentos em educação e saúde, conseqüentemente estaremos 

aumentando o PIB do país, e de que forma isto é viável? Aumentando em uma área e 

reduzindo em outra? E como controlar o tamanho do estado? Através de mecanismos como 

LRF, PPA, sistemas de monitoramento das ações do governo, etc? Fico pensando até que 

ponto estes mecanismos são realmente suficientes... O que acham?, a interação entre os 

alunos-autores ocorreu de forma contínua, colaborativa e coletiva. O resultado foi um texto 

escrito a várias mãos, num diálogo permanente entre os participantes do curso, em que a 

compreensão foi passo a passo construída com uma troca positiva entre os alunos, professores 

e tutores.  

 

5.2.2 O Momento de Aprendizagem 2 

 

A categorização “pura” da compreensão, autoria e ética em MA1 e  MA2 foi de difícil 

realização, uma vez que não encontramos muita especificidade nessa classificação, sendo 

muito mais uma leitura de contexto, de tempo e espaço e dos sujeitos em interação dialógica.  

Como estabelecemos anteriormente, neste segundo momento de aprendizagem, o 

isolamento das razões das coisas leva à compreensão por tomada de consciência, que aparece 

explicitada na articulação da realidade com os conceitos/conteúdos na ótica das significações 

apresentados no curso, e os sujeitos de pensamento ao se comunicarem pela linguagem o 

fazem de forma consciente, inteligente, suscetível de verdade e de erro, sendo que a 

capacidade exotópica dos alunos-autores articula emoções, sentidos, conceitos e realidade, 

numa dinâmica de planejamento para futuro. A ancoragem da ética nas análises de realidade 

já integra o eixo axiológico do eu em suas relações com o outro/texto.  

Reiterando que, na Dinâmica da Compreensão, interessa-nos o processo de 

conceituação das situações concretas nas organizações [de P para C’ ], pois, como adultos que 

desenvolvem operações complexas, já têm estruturado um arcabouço lógico-matemático, 

encontramos a Tomada de Consciência levando a ação, a realização das atividades do curso a 

novos patamares de qualidade. 

Como atividade integrante das disciplinas do Módulo I, foi proposto o curso Gestão do 

Município de Torres na Era Digital, em que foram realizadas atividades a distância em AVA e 

presenciais, no Município de Torres. 

Nessa perspectiva, iniciando a análise qualitativa no Fórum da disciplina 

Competências na Administração Pública, em agosto de 2005, após o Estudo de Caso Gestão 

de Torres, o PROF3, fundado na proposição do livro “O Monge e o Executivo”, questiona os 
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alunos a respeito “da percepção” que teriam formado no decorrer das atividades 

desenvolvidas para o estudo de caso e o que seria necessário para os gestores de Torres se 

tornarem líderes (S1) e alcançarem uma gestão eficaz no Município. Fazendo uma 

intervenção no processo de aprendizagem dos alunos, na formulação F14, encontramos as 

suas manifestações, em relação ao conceito de liderança e competência, em uma posição de 

autoria, denotando um conhecimento teórico abrangente que transpareceu no seu dizer sobre 

as significações/conceitos, passando pelo processo de sua acoplagem à realidade/experiência 

vivencial.  

Importante ressaltarmos que a teoria e os professores enfatizaram o papel da liderança 

nas organizações, com significado relevante no estudo da comunicação intra e inter-

organizacional, uma vez que o poder estaria relacionado com a capacidade de alguém de 

realizar sua própria vontade a despeito de qualquer outra posição contrária.  

De sua posição no contexto, AL4 explicita sua visão exotópica dentro de uma ética de 

cuidado com o outro/com a instituição, quando salienta que É preciso conhecer o capital 

humano da empresa e suas inter-relações, o tipo de socialização e clima organizacional 

existente (...) Por intermédio de um planejamento estratégico consistente definir as 

competências gerenciais esperadas para que se cumpra o destino da instituição. Embora em 

tom prescritivo e sem reportar explicitamente em que aporte teórico se fundamenta, AL4 

reúne no enunciado S2 os sentidos construídos ao longo do curso nas diferentes atividades e 

com as contribuições dos alunos, professores e tutores.  

Neste conjunto de interações dos alunos e professores no Fórum, encontramos a 

contribuição de AL11 (S4), ao se manifestar quanto à incerteza se os integrantes da 

Administração de Torres (seus líderes) se enquadram no modelo proposto pelo texto 

apresentado pela professora, expressa de forma indecisa e intuitiva, fazendo, porém, 

acoplagens da teoria à experiência vivida: fiquei pensando nas gerências de Torres e no livro, 

no perfil do líder apresentado (servir, amar no sentido de comportar-se no dia a dia com os 

outros como você gostaria que estes agissem com você)....não sei se eles estão conseguindo 

ser este modelo de líder...acho que existe muita boa vontade de todos... Mesmo tendo 

analisados com base naquilo que foi falado, escrito e lido durante o estudo de caso, AL11 não 

encontra uma resposta definitiva à questão, dizendo ...agora, que tipo de trabalho? bem... esse 

é ponto! 

A funcionalidade Fórum assíncrono proporcionou aos integrantes do curso a 

possibilidade de – para além de determinado tempo – retomar a discussão que ficou suspensa, 

que não pôde ser concluída, naquele espaço cibernático. Os cronotopos se sucedem, bem 
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como os enunciados dos alunos-autores, mantendo uma escrita coletiva disponível a todos. 

Em S5, AL8 contribui na busca do melhor texto para a inquietação que é trazida pelo PROF3, 

posicionando-se também de seu lugar único Pelo que deu para perceber os gestores estão 

afastados da "base", deveria haver mais aproximação, mais contato, expondo os sentidos 

construídos na interação com o texto, com outros alunos, professores e tutores em: As atitudes 

dos atores são reflexo da conduta dos "líderes", sejam estes verdadeiros líderes ou não. 

Encontramos também em S6 e S7 a intervenção de AL1 que, mesmo de forma sucinta: 

Acho que teria que ter seminários por setores com todos os funcionários, assim eles se 

sentiriam parte da mudança, procurou expressar sua posição em relação ao questionamento, 

ficando em palavras genéricas e intuitivas. 

 Detendo-nos nas contribuições de AL10, em 18 de setembro, em S9, verificamos que 

ele em réplica e na interlocução com o texto e professores, alunos e tutores diz que concorda 

com os colegas quanto ao comprometimento de todos na organização para que a mudança 

ocorra e ao papel do líder no processo: Concordo com o que os colegas J. A. e a M. 

colocaram, vez que toda mudança implica engajamento por parte dos colaboradores e para 

que isso ocorra é necessário que o Líder transmita segurança para sua equipe, ser 

instrumento de motivação e acompanhar e dar o norte para o trabalho a ser desenvolvido 

com vistas ao atingimento dos objetivos. Com a utilização de expressões como: isso precisa 

estar bem claro (...) caso contrário o caminho será mais árduo, demorado e com muito 

desgaste emocional (...) precisam passar segurança e trazer para o “lado deles” os 

colaboradores (...) precisam se convencer da importância e da necessidade para a 

coletividade das mudanças propostas (...) precisa ser mais bem trabalhado e precisam falar 

a mesma língua (...) A administração precisa fazer uma gestão de pessoas com vistas ao 

convencimento das pessoas para os benefícios das mudanças e isso não é um trabalho de 

curtíssimo ou curto prazo, observamos que, em S10, AL10 mantém uma orientação bastante 

clara quanto aos conceitos propostos no curso, tanto que complementa suas contribuições 

dizendo que concorda que a mudança exige comprometimento e segurança dentro da 

organização, numa exemplificação da construção coletiva do texto.  

Por outro lado, podemos dizer também que AL10 contribui para o grupo de 

professores, tutores e alunos, na medida em que existem aportes teóricos prévios sólidos, em 

S10: seguindo os conceitos da Servant Leadership, o papel do líder, em primeira instância, é 

prover seus liderados de tudo o que for necessário - física e psicologicamente - para que eles 

se desenvolvam pessoal e profissionalmente... Ao dizer que Desta forma, para o funcionário, 

“seguir” o líder e sua visão deve ser uma questão de missão pessoal no caminho de tornar-se 



 

 

144

o melhor que ele pode ser... AL10, no nível teórico, isola as razões e as acopla na situação 

concreta do caso de Torres. 

Assim, no caminho de examinar se a conceituação segue um processo que conduz da 

periferia para as regiões centrais, ou seja, dos pontos de interação P, exteriores e imediatos, 

entre o aluno e o objeto de conhecimento (os conceitos em análise), para os mecanismos 

centrais C’ de causalidade do objeto, verificamos que a conceituação ultrapassa a ação. O 

aluno constrói novas relações sobre as precedentes, retirando elementos dos níveis anteriores 

em abstrações por reflexões.   

Nesse sentido, o aluno do curso CEAPE – em MA2 – consegue-se apropriar do 

conceito, por meio de representações simbólicas e narrar as experiências nas organizações em 

que trabalha, acoplando à situação vivida o conceito proposto pelo PROF3.  

Ainda em S10, o aluno expressa sua compreensão quando diz que os conceitos da 

Servant Leadership são evidentes e auto-explicativos, e é uma habilidade que pode ser 

desenvolvida por quem quiser e se comprometer. AL10, de sua posição, enuncia algo novo, 

irreproduzível, criado com base na teoria, relacionado a um valor/a uma ética, que é 

unicamente sua, ao analisar a situação de Torres e as condições para implementação da 

Liderança Efetiva ou da Servant Leadership, num possível processo de compreensão em que 

se transforma com tomada de consciência acerca das leis dessa transformação (PIAGET, 

1976). 

 

F14- DATA: setembro 2005; FÓRUM. Document 'FORUM_CAP',  9 passages, 
11678 characters. Section 0, Paragraph 76, 3119 characters. 
 
S1- PROF3 escreveu em 29/08/05 09:53:44 - Três são os elementos que - sem 
sombra de dúvida - garantem o sucesso de uma organização: qualidade , 
abordagem científica de estudo de seus processos e equipe de pessoas buscando 
um único objetivo (metas aceitáveis por todos e atendimento de necessidades 
emocionais e socias de todos). Com base no estudo de caso do MUNICÍPIO DE 
TORRES, a que todos tiveram acesso, quais seriam as estratégias a serem 
desenvolvidas para a mudança organizacional pretendida de atingimento da 
eficácia na sua gestão, em relação à competência dos gestores? 
S2- AL4 escreveu em 28/08/05 19:18:59 - Antes de mudar culturas e sistemas 
organizacionais  o que não é tarefa fácil e demanda tempo e recursos  é necessário 
conhecer e utilizar bem o que já existe de bom na organização. Como toda a 
organização é constituída por pessoas  razão de sucesso ou de fracasso  nada mais 
natural que se inicie as revoluções ou evoluções por elas. É preciso conhecer o 
capital humano da empresa e suas inter-relações, o tipo de socialização e clima 
organizacional existente. Oferecer oportunidades (programas de treinamento, 
sensibilização e capacitação) condizentes com esse clima e com a missão da 
instituição e avaliar o grau de aproveitamento e os resultados práticos. Obter um 
mapa das competências potenciais. Por intermédio de um planejamento 
estratégico consistente definir as competências gerenciais esperadas para que se 
cumpra o destino da instituição. 
S3- PROF3 escreveu em 31/08/05 10:13:37 -  Como discutimos na última Aula 
Interativa, a eficácia de uma organização baseia-se em 4 indicadores: 
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atendimento à sociedade; produto/serviço; orçamento/finanças; recursos 
humanos. Segundo conceitos do livro "O Monge e o Executivo", temos uma 
diferença fundamental entre LIDERANÇA, PODER E AUTORIDADE. Se o líder é 
algum que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados, 
removendo todas as barreiras, o líder deve servir. Da percepção de vocês sobre o 
caso GESTÃO DE TORRES, o que é necessário para esses gestores serem 
líderes?  
Sabemos que a motivação não é algo que se dê, que se transmita. Se vocês 
ocupassem o lugar dos gerentes de Torres, o que fariam?  
S4- AL11 respondeu em 02/09/05 18:45:31 - Bahh, pergunta difícil..... fiquei 
pensando nas gerências de Torres e no livro, no perfil do líder apresentado 
(servir, amar no sentido de comportar-se no dia a dia com os outros como você 
gostaria que estes agissem com você)....não sei se eles estão conseguindo ser este 
modelo de líder...acho que existe muita boa vontade de todos... mas, na prática 
acho que permanece uma lacuna, um vazio, entre os gestores e os servidores... 
bem, como a motivação não é algo que se dê, mas sim que se transmite, como 
salienta a profi, acho que tem ser feito um trabalho conjunto entre estes públicos, 
que sensibilize ambos, que desperte o sentimento de unidade, de conjunto...agora, 
que tipo de trabalho? bem... esse é ponto! 
S5- AL8 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Os liderados devem sentir confiança 
no seu líder. Não há confiança se não houver comunicação e um mínimo de 
convivência entre os indivíduos. Pelo que deu para perceber os gestores estão 
afastados da "base", deveria haver mais aproximação, mais contato. Os gestores 
devem mostrar seriedade, que estão comprometidos com uma mudança para 
melhor, e que confiam nos seus liderados, para poder haver reciprocidade. As 
atitudes dos atores são reflexo da conduta dos "líderes", sejam estes verdadeiros 
líderes ou não. 
S6- AL1 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Amor e sacrificio para com os demais. 
Acho que teria que ter seminários por setores com todos os funcionários, assim 
eles se sentiriam parte da mudança. 
S7- AL1 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Pelo que observei nos dias que 
participei do Seminário de Torres, o problema principal era a falta de 
comunicação entre os Gerentes e os funcionários. Os gerentes reclamavam do não 
interesse dos funcionários. Não tive tempo de ir a Prefeitura, pois queria ver o 
funcionamento de perto. Fiquei com uma pergunta sem resposta, será que são os 
funcionários que estão com duvidas sobre o projeto ou seus gerentes não sabem 
descrevê-lo com clareza. 
S8- AL9 respondeu em 18/11/05 17:12:53 - mostraria com clareza onde 
deveríamos chegar e perguntaria: do que vocês precisam para que cheguemos lá? 
S9- AL10 respondeu em 18/09/05 21:47:35 - Concordo com o que os colegas J. A. 
e a M. colocaram, vez que toda mudança implica engajamento por parte dos 
colaboradores e para que isso ocorra é necessário que o Líder transmita 
segurança para sua equipe, ser instrumento de motivação e acompanhar e dar o 
norte para o trabalho a ser desenvolvido com vistas ao atingimento dos objetivos. 
O que está acontecendo em Torres implica uma mudança de cultura e isso precisa, 
primeiramente, estar bem claro para os Gerentes, com planos e metas bem 
definidas, caso contrário o caminho será mais árduo, demorado e com muito 
desgaste emocional, por parte daqueles que propõem as mudanças, tendo em vista 
que precisam passar segurança e trazer para o “lado deles” os colaboradores e 
estes últimos precisam se convencer da importância e da necessidade para a 
coletividade das mudanças propostas. Sucesso e fracasso são dois lados de uma 
mesma moeda e uma linha tênue separa as ambas. Percebemos que o corpo 
funcional precisa ser mais bem trabalhado e precisam falar a mesma língua, sob 
pena de colocar em risco o sucesso do planejamento. A administração precisa 
fazer uma gestão de pessoas com vistas ao convencimento das pessoas para os 
benefícios das mudanças e isso não é um trabalho de curtíssimo ou curto prazo. 
F10- AL10 respondeu em 18/09/05 22:24:48 - Ser “líder” é ser capaz de 
conseguir que uma ou mais pessoas “mova-se” no sentido de um resultado 
comum. Mas não basta ser líder, há que se ter “liderança efetiva”, quer dizer 
liderança verdadeira, que não precisa da presença física do líder para “mover” os 
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liderados a atingir os resultados desejados e que permanece ao longo do tempo. 
Como isso é possível? Servant Leadership é um termo introduzido em 1970 por 
Robert Greenleaf - em uma publicação ainda não lançada no Brasil - para 
denominar a liderança onde, para tornar-se “líder”, primeiro deve-se “servir”. 
Mais recentemente no Brasil, o sucesso do livro “O Monge e o Executivo”, de 
James C. Hunter (ainda no ranking dos mais vendidos, segundo a revista “Veja”), 
divulgou o conceito da Servant Leadership por meio da estória de um executivo 
que aprende a liderar por meio do desenvolvimento da autoridade e confiança. 
Para o desenvolvimento da liderança efetiva é necessário que o líder seja uma 
“escolha” dos liderados e não uma “imposição”. Desta forma, para o 
funcionário, “seguir” o líder e sua visão deve ser uma questão de missão pessoal 
no caminho de tornar-se o melhor que ele pode ser. Mas seguindo os conceitos 
da Servant Leadership, o papel do líder, em primeira instância, é prover seus 
liderados de tudo o que for necessário - física e psicologicamente - para que eles 
se desenvolvam pessoal e profissionalmente, para atingir a plenitude de suas 
competências no sentido de alcançar as metas esperadas. O líder deve inspirar e 
influenciar seus liderados. E isso só é possível com o desenvolvimento da 
autoridade e confiança por meio de um comportamento consistente, verdadeiro, 
respeitoso e ético. Em essência, o líder não trabalha para a empresa, trabalha 
para os seus liderados. Estes sim é que trabalham para a empresa, são eles que 
“produzem” os resultados (...) Frise-se que os conceitos da Servant Leadership 
são evidentes e auto-explicativos e, como habilidade, a Liderança Efetiva pode ser 
desenvolvida por todos que desejarem e se comprometerem com o desenvolvimento 
pessoal. O fato de se basear em conceitos simples e evidentes não significa que 
seja fácil aplicá-los. É necessário mudar velhos hábitos e atitudes, e isso não é 
uma tarefa fácil nem rápida. Como em todo processo de verdadeira mudança, o 
caminho para o desenvolvimento da Liderança Efetiva ou da Servant Leadership é 
árduo e desconfortável, mas tem um final altamente gratificante porque produz 
resultados e é permanente. Na condição de Gerente de Torres buscaria esta 
mudança. 

 

Nos primeiros encontros virtuais, no ambiente do Fórum, AL6 já se posicionou frente 

à perturbação provocada pelo professor sobre o conceito/significado conhecimento, buscou na 

teoria e nas contribuições dos outros elementos para sua compreensão e, finalmente, enunciou 

de sua posição valorativa e única. Verificamos que, nos ambientes virtuais Fórum e Aula 

Interativa, conforme a F15, em S1 e S2, a reflexão foi construída na medida em que a 

interação acontecia, em todos os espaços e em todos os tempos. 

 

F15 -  DATA: maio de 2005; Fórum  
Document ‘FORUM_APED’,  2 passages, 1613 characters.Section 0, Paragraphs 
54-55, 1453 characters. 
S1- AL6 escreveu em 23/05/05 10:11:01 -  O conhecimento deriva da informação 
assim como esta, dos dados. O conhecimento não é puro nem simples, mas é uma 
mistura de elementos; é fluido e formalmente estruturado; é intuitivo e, portanto, 
difícil de ser colocado em palavras ou de ser plenamente entendido em termos 
lógicos. Ele existe dentro das pessoas e por isso é complexo e imprevisível 
(Nonaka e Takeushi). Para criar Conhecimento é necessário uma metodologia 
participativa, servidores, dirigentes e gestores definindo a missão, visão e valores 
da instituição. Todo o processo deve ser mediado por consultores internos, 
servidores que são selecionados e treinados para exercer o papel de facilitadores 
do processo de solução de problemas e inovação no interior da instituição.  
................................ 
S2- AL6 escreveu em 02/06/05 12:03:34 -  No órgão em que atuo, a 
aprendizagem organizacional é todo do circuito único, a não ser o atributo 
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valorização dos conhecimento implícitos e explícitos, pois investem bastante em 
treinamento dentro, feito pelos funcionários, quanto externos para novos 
conhecimentos. O contraponto é que certos conhecimentos são detidos por 
pessoas sendo de difícil externalização, pois é mais fácil perguntar do que 
pesquisar e construir também esse conhecimento. 

 

Em continuidade de sua trajetória no processo de compreensão do conceito de 

conhecimento dentro das organizações, em junho 2005, AL6 explanou e argumentou sobre a 

dificuldade de compartilhar esse conhecimento, em razão da constante troca de pessoas na 

organização decorrente de descontinuidade administrativa, ao mesmo tempo em que a 

considera positiva para o processo de conhecimento organizacional. Identificamos, nessa 

formulação F16, em S1 e S2, o processo de interação do aluno-autor com o texto/teoria e suas 

relações com a experiência vivencial.  Em sua expansão para uma ótica de enfrentamento ao 

desafio permanente com nova visão do processo, demonstra haver agregado o conceito da 

necessária desequilibração da espiral do conhecimento à realidade organizacional, elemento 

importante na sua trajetória. 

 

F16- Data: junho 2005; Aula Interativa. Document ‘AI_JUN05’,  9 passages, 
3035 characters.Section 0, Paragraph 191, 302 characters. 
 
S1- (08:04:00) AL6 fala: Como compartilhar o conhecimento da organização, 
com pessoas e cargos voláteis. A cada troca, novos valores, interesses e visões são 
incorporadas, no meu órgão tem mais tercerizado, estagiários que servidor. Isso 
prejudica a continuidade dos trabalhos e projetos. 
Section 0, Paragraph 218, 186 characters. 
S2- (08:12:00) AL6 fala: Positivos, acho q é essa “oxigenação” no setor, tanto de 
conhecimento, como uma nova visão do processo, podendo trazer melhorias pra 
os processos. 

 

No Fórum da disciplina APED, as interações trouxeram – desde o início do curso – 

posições únicas de cada aluno. Na formulação F17, ao discorrer sobre o conteúdo da Aula 4 

da disciplina APED, AL5, em S1, analisou o tema e, ao mesmo tempo, se colocou – 

individualmente – em relação à teoria, explicitando pela linguagem a experiência vivencial 

em sua organização. No mês de maio de 2005, a discussão geral nos fóruns e aulas interativas 

enfocava, dentre outros temas, o poder, a comunicação e a informação nas organizações. 

Esses temas, como sabemos, implicam o exercício de conceitos que vão desde conhecimento 

até planejamento, passando por gestão participativa. Detendo-nos no aporte teórico constante 

na página da disciplina, encontramos: 

 

Tapscott lista as seguintes vantagens decorrentes da adoção do modelo proposto: 
1. Indivíduos eficazes. Os recursos multimídia do computador pessoal constituem 
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ferramentas que proporcionam ao funcionário público aumento drástico de 
eficiência, possibilitando que o tempo economizado seja aplicado no aprendizado 
contínuo, no próprio trabalho. 2. Equipes de Alto Desempenho. A formação de 
ambientes de computação em grupo propicia a criação de equipes de alto 
desempenho, que utilizam ferramentas de colaboração no grupo de trabalho, 
manuseio de informações, gerenciamento do tempo e apoio à tomada de decisão. 
3. Governos integrados. A integração de diversos órgãos públicos de diferentes 
esferas de governo, por meio da interligação horizontal, é viabilizada pela infra-
estrutura de informação do governo. Tornam-se mais tênues as linhas que 
demarcam os limites de atuação de cada órgão, passando-se do predomínio dos 
feudos isolados para a coordenação horizontal e a cooperação ampliadas, 
voltadas para a efetividade na satisfação das necessidades do cidadão. 4. Governo 
Aberto. Ocorre maior abertura nas relações do governo com os contribuintes, 
fornecedores e usuários de serviços públicos por meio da maior utilização dos 
recursos da automação. A adoção de soluções eletrônicas para a apresentação de 
declarações pelos contribuintes, para a realização de licitações pelo governo e 
para o gerenciamento de projetos e do atendimento das demandas dos usuários 
propiciam agilidade, transparência e redução do excesso de formalismo e de 
papelório. 5. Governo Interligado em Rede. A Internet é utilizada cada vez com 
maior intensidade para a comunicação entre os indivíduos, as organizações e os 
governos. A execução de transações, o fluxo de fundos, o acesso a informações 
deslocam-se para a Internet fazendo desaparecer barreiras, distâncias e entraves. 

 

Quando discorre sobre a situação concreta (verbaliza sobre o que está fazendo, 

utilizando as novas tecnologias: Revendo o que estou fazendo, chego a conclusão que não estou 

combatendo o cubiculismo, mas utlizando as novas tecnologias para criar meu próprio cubículo!); 

observa e reflete, relacionando a prática e a teoria (troca informações e auxilia os outros: 

desenvolvo métodos de trabalho, que compartilho com os colegas.); toma consciência de sua 

posição em relação aos conceitos [compreende] (percebe que está criando seu cubículo: os 

colegas não entendem nada do que está escrito no código-fonte... e isso só reforça a imagem da 

computação como um "território inexpugnável", do qual sou proprietário.) e expande o conceito em 

uma perspectiva original, abstrata, para novas situações (projeta o conceito de cubículo para a 

intersecção com a cultura e o poder de determinado grupo social: Concluo que a migração de 

uma era para outra é um processo lento; embora a tecnologia se infiltre rapidamente nas rotinas de 

trabalho, com pouca resistência, a cultura dos cubículos, da especialização e da pirâmide do poder 

encontra formas de se adaptar.), ilustrando de modo muito claro o ciclo de aprendizagem 

vivencial de Kolb e Fry (1975). 

Nesse mesmo momento de aprendizagem, AL5, ao enunciar seus sentidos construídos, 

na compreensão dialógica com o texto de Tapscott, em que transparecem outras vozes que se 

deixam ouvir no texto, interage, compartilha com o outro e troca conhecimentos. A 

compreensão é dialógica, como constatamos quando AL6, em S2, responde no que é 

respondível o enunciado de AL5, dizendo Acredito que a interligação em rede facilita, é um 

avanço no acesso às informações, mas também o excesso de comunicação somente pela via eletrônica 

leva a um certo cubiculismo, pois perdemos o contato humano...  
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Na interlocução entre nossos autores de referência, podemos dizer que também 

encontramos aqui, nessa formulação, Piaget ao explicar que “compreender consiste em isolar 

a razão das coisas” (1978, p. 179). 

 

F17- DATA: maio 2005. Fórum. Section 0, Paragraphs 79-80, 3247 characters. 
 
S1- AL5 escreveu em 09/05/05 00:51:53 - Sobre a aula 4: Do cubiculismo à 
integração em rede: Esta aula foi bastante elucidativa... Revendo o que estou 
fazendo, chego a conclusão que não estou combatendo o cubiculismo, mas 
utlizando as novas tecnologias para criar meu próprio cubículo! Na página 5, há 
a descrição das vantagens listadas por Tapscott na adoção da integração em 
rede: 1) Indivíduos eficazes: Isto estou fazendo por conta e risco próprio... 
desenvolvo métodos de trabalho, que compartilho com os colegas. Esses métodos 
geram tempo livre, que utilizo em aquisição de novos conhecimentos (como este 
curso de especialização), que gerarão novos métodos... 2) Equipes de alto 
desempenho: Troco informações, presto e peço auxílio a outros colegas de outras 
varas, por IcQ, na maioria das vezes (Considero o ICQ um canal informal de 
comunicação dentro da Justiça). Por esses dois tópicos, percebo que estou me 
especializando cada vez mais, e, com isso, criando meu próprio cubículo. Embora 
compartilhe os softwares que produzo, os colegas não entendem nada do que está 
escrito no código-fonte... e isso só reforça a imagem da computação como um 
"território inexpugável", do qual sou proprietário. 3) Governo Interligado em 
rede: Em contra-partida, a RENPAC, INTRANET e a INTERNET propiciam a 
utilização de sistemas de outros órgãos, como dos TRFs e do INSS (Inclusive o 
CNIS e é gerido pela CEF). Nesse aspecto, cada usuário procura ser autônomo e 
auto-suficiente no acesso às informações de que precisa, criando, cada um, seu 
próprio nicho de conhecimento, e reforçando o cubiculismo. Quanto aos itens 4 e 
5: A criação de uma interface do SIAPRO para a internet, permite o 
acompanhamento processual por parte dos usuários, a edição eletrônica de 
boletins e editais(são gerados no próprio siapro e enviados eletronicamente para a 
CORAG fazer a publicação no Diário Oficial), a elaboração eletrônica de RPV 
(Requisição de Pagamento de Pequeno valor), agiliza a fase de execução das 
ações e a comunicação entre as varas e o TRF. Nesse sistema, a atualização dos 
valores também é automática. Concluo que a migração de uma era para outra é 
um processo lento; embora a tecnologia se infiltre rapidamente nas rotinas de 
trabalho, com pouca resistência, a cultura dos cubículos, da especialização e da 
pirâmide do poder encontra formas de se adaptar.  
S2- AL6 respondeu em 05/09/05 18:06:46 -Acredito que a interligação em rede 
facilita, é um avanço no acesso às informações, mas também o excesso de 
comunicação somente pela via eletrônica leva a um certo cubiculismo, pois 
perdemos o contato humano (como observado nas aulas interativas diante do 
vídeo), muitas vezes não conhecemos as pessoas com quem falamos e que de certa 
forma nos auxiliam ou dependemos. Quanto ao Governo Interligado, creio que 
muito temos que avançar, o conhecimento das outras áreas ou órgãos é muito 
importante, a troca de idéias, informações e sistemas, facilitaria os processos. 
Talvez num outro órgão estão fazendo o mesmo projeto ou enfrentaram o mesmo 
problema e resolveram de tal maneira. No Detran, algumas informações já são 
trocadas com o TRT, SEFAZ, etc., mas com intuito da arrecadação, não o da 
propagação do conhecimento. 

 

Os deslocamentos/deslizamentos, nas posições dos interlocutores com apreensão dos 

discursos em construção, puderam ser observados, quando AL5 saiu de sua posição e viu o 

que fazia através da teoria do “cubiculismo” apresentada (sistema de valores) e retornou ao 

seu lugar (reviu o que estava fazendo). É impossível eliminar a diferença de horizontes entre a 
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prática AL5 e a proposição teórica do “cubiculismo”, uma vez que o mundo que está acessível 

a AL5 é diverso daquele da teoria, estando tudo o mais fora dela. Da mesma forma, o 

enunciado de AL5 é a sua visão única do evento, diferente daquelas de todos os outros alunos, 

porque, embora participantes do mesmo evento, ele é diferente para um e para outro. 

Em complementação, em Aula Interativa de junho de 2005, encontramos na 

formulação F18, quando as reflexões e debates versaram sobre a liderança, seu poder dentro 

da organização, e a necessidade de gerenciamento de dados e informações para melhoria do 

desempenho de pessoas e processos, os alunos dizendo que o saber técnico muitas vezes 

provoca equívocos no gerenciamento e que as pessoas se sentem comprometidas com a 

organização quando compartilham informações, dados e conhecimento, em S1, S2 e S3: 

Briga-se para demonstrar e demarcar o poder de cada um, sem que se dêem conta de que o 

somatório do poder de todos é limitado ao que a organização produz.  

Depois disso, AL5 relatou sua experiência na implementação de sistema para 

acompanhamento do movimento processual em sua instituição e se posicionou em relação ao 

planejamento e suas implicações na vida das organizações. Relatou ele, em S4, que, ao 

anunciar – em maio - o mês de junho para início da coleta de dados, perceptivelmente a 

equipe aderiu à atividade proposta como de planejamento. Entretanto, AL5 já estava 

coletando dados desde maio, fato omitido em seu discurso, o que levou os demais integrantes 

da organização à suposição equivocada a respeito da data para início do projeto. O sujeito 

AL5, em sua história, contexto, trouxe para a prática o “engano”/”manipulação”, no exercício 

de seu poder sobre o grupo oriundo do conhecimento da tecnologia, com o objetivo de 

verificar como a “coleta” anunciada de dados iria interferir na produtividade real dos 

cartórios, conforme quando viram os primeiros relatórios, torceram o nariz, pois eu já estava 

levantando dados desde maio, e não a partir de junho, como supunham....  

Não sendo o caso – aqui - de avaliar o ato/a prática em seus aspectos de certo ou 

errado, mas de analisá-lo sob a ótica da respondibilidade, verificamos que, dentro da 

organização, AL5 assumiu a responsabilidade por seus desdobramentos no outro, respondível 

por desconfianças acerca dos objetivos do sistema de acompanhamento desenvolvido, agora 

começaram a dar sinais de que temem que seja utilizada para controlar e punir. Constatamos 

também que tanto PROF2 quanto PROF3 manifestaram-se de forma a relacionar a teoria 

estudada – liderança, poder, interesses e desempenho organizacional – com a experiência 

relatada, em S5, S6, S8 e S10, enquanto AL9 colocou-se no lugar de AL5 exercitando a 

reflexão sobre as práticas na gestão pública Reconhecer um erro não é fácil.  
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A posição única de AL5, cujo discurso transparece o percurso da construção coletiva de 

conhecimento, fundada na experiência vivencial e na interação havida no curso CEAPE entre 

alunos, professores e tutores, alcança sua expressão quando assume, em S11, a prática de respeito 

e solidariedade pelo outro, por seus tempos e modos de ser, reconhecendo que A primeira reação 

diante de algo que não se possa ver e manipular é de medo e repúdio... Assim, estou fazendo o 

brinquedo e deixando que vejam e toquem aos poucos, para quando estiver pronto, a reação não 

ser violenta.... Mas ainda assim, tenho surpresas desagradáveis no meio do caminho. 

Identificamos as vozes que se deixaram ouvir no texto, os lugares em foi possível 

ouvi-las e quais foram as vozes ausentes, dentre elas aquelas dos sujeitos que foram 

“manipulados” no projeto de coleta de dados, porque somente ouvidos por discurso de AL5. 

  

F18 - DATA: junho 2005. Aula Interativa. Document 'AI_JUN05',  10 passages, 
4704 characters. Section 0, Paragraph 946, 924 characters. 
 
 (08:15:44) PROF3 fala: Existem muitas "chefias" - e aqui é chefia, e não 
liderança - agem assim. Não há vontade de compartilhar e comprometer. 
..........  
  (08:16:52) PROF2 fala: Isto nos leva a retomar a importância das Metas e 
Indicadores de Desempenho na Gestão Pública. Nós os tivéssemos em uso 
continuado e constataríamos que Gestões como as que descreves costumam 
apresentar resultados pífios.  
  (08:17:32) AL9 fala: além de muita insatisfação... 
  (08:18:45) PROF2 fala: Insatisfação que leva a buscar fora do ambiente de 
trabalho a realização pessoal. O trabalho passa a ser uma obrigação, algo 
necessário, mas desagradável. Apesar de nele passares 40 horas por semana. É 
lastimável. 
..................... 
S1-  (08:20:16) AL9 fala: a respeito de indicadores, no próprio livro do Argyris há 
um relato interessante da discussão entre dois profissionais em que o Vice 
Presidente argumenta com dados enquanto que o técnico gostaria de impor sua 
opinião a qualquer custo e aí entrava as defesas que ele tinha. Porém o Vice-
Presidente novamente tentava trazê-lo de volta aos dados... vocês já não se 
depararam com situações semelhantes? 
  (08:21:48) AL9 fala: de um lado os dados, as informações consistentes, de outro 
apenas opiniões sem um consistência 
  (08:22:07) PROF3 fala: Já foi discutida aqui a necessidade de investimento no 
desenvolvimento de competências nas diferentes áreas de atuação. Outro 
Indicador interessante a ser acompanhado nas organizações públicas, mas que 
dificilmente é implantado. Como vocês analisam isso? 
  S2- (08:22:55) PROF2 fala: É algo freqüente. AL9. Parte-se para desqualificar 
os dados, para questionar o método de registro do desempenho, a fim de fazer 
imperar idéias como forma de demonstrar quem detém o poder de fato.  
  S3- (08:24:34) PROF2 fala: Briga-se para demonstrar e demarcar o poder de 
cada um, sem que se dêem conta de que o somatório do poder de todos é limitado 
ao que a organização produz. E a produtividade fica bastante comprometida 
diante destes desajustes pouco racionais. 
  (08:26:13) AL1 fala: Como podemos mudar está situação? 
  (08:26:16) PROF3 fala: Na realidade, não se percebe a preocupação com 
formulação, elaboração e implantação de políticas de desenvolvimento de 
recursos humanos. O que se apresentam são programas, projetos, ações isoladas, 
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que não estão em sintonia com a visão da organização, tendo por isso vida 
efêmera e descontinuada. 
  S4- (08:27:27) AL5 fala: Um pequeno relato prático: Semana passada foi 
liberada para consulta a primeira etapa (totalização por localizadores) das 
estatisticas de movimentação processual. Nesta semana, estará disponível a 
segunda etapa (totalização por setores). Quando anunciei o projeto, em maio, e 
disse que estaria pronto em junho, todos com quem falei, aparentemente, ficaram 
felizes... e foram correndo movimentar os processos parados a mais tempo... 
semana passada, quando viram os primeiros relatórios, torceram o nariz, pois eu 
já estava levantando dados desde maio, e não a partir de junho, como 
supunham... A partir desta semana, será possível perceber a atitude deles diante 
desta ferramenta. Quando propus a idéia, entenderam que era um instrumento de 
planejamento, que auxiliaria o trabalho deles, agora começam a dar sinais de que 
temem que seja utilizada para controlar e punir...  
  (08:27:31) PROF3 fala: A mudança na organização deve iniciar pela mudança 
dos indivíduos. Estes podem trazer o novo, uma nova cultura, contagiante, que 
repercute nos demais. 
S5-  (08:29:43) PROF3 fala: AL5, aqui temos um formidável exemplo do uso do 
ERRO, da FALHA, do EQUÍVOCO, como meio de punição e controle, e não de 
aprendizagem. Essa ferramenta que desenvolveste é formidável para identificação 
de problemas a serem resolvidos, de procedimentos a serem melhorados, e não de 
achar culpados pela estatística desabonadora encontrada. 
S6-  (08:32:22) PROF3 fala: A transparência dos dados é útil até para 
recebermos contribuições de melhoria, em procedimentos que - de tão envolvidos - 
não conseguimos melhorar sozinhos. Enquanto não se deixar de procurar 
CULPADOS, não se conseguirá melhorar desempenho com satisfação dos atores 
dos processos.  
S7-  (08:32:29) AL9 fala: é essa mudança pessoal a dificuldade maior PROF3. 
Reconhecer um erro não é fácil. enquanto lia o livro percebi que tivemos uma 
aula aqui (que vou revê-la) que é possível que tenha havido entre nosso diálogo 
certos momentos de "defesas". Isso que somos questionadores! imaginem com 
pessoas que não se questionam? 
 S8- (08:32:32) PROF2 fala: Creio que se pode trazer para interpretar a reação 
dos teus colegas, P., a questão dos múltiplos usos que se pode dar a uma 
ferramenta. Um machado, um serrote ou outra ferramenta podem ser usados 
para construir ou para destruir. Desenvolvestes um execepcional sistema de 
acompanhamento dos processos, com ótimo potencial para identificar gargalos e 
apoiar o planejamento e a melhoria da produtividade. Cabe às pessoas utilizá-lo 
de forma construtiva, para aprimorar a organização e o desenvolvimento das 
suas atividades. 
........................... 
S9-  (08:36:59) AL5 fala: Prepararei uma apresentação formal do projeto, a fim 
de explicar seus objetivos, métodos e potencialidades... Já percebi que, 
infelizmente, é mais prático por a carroça na frente dos bois... primeiro se 
realiza, depois se anuncia o projeto. A primeira reação diante de algo que não se 
possa ver e manipular é de medo e repúdio... Assim, estou fazendo o brinquedo e 
deixando que vejam e toquem aos poucos, para quando estiver pronto, a reação 
não ser violenta.... Mas ainda assim, tenho surpresas desagradaveis no meio do 
caminho..  
S10-  (08:37:46) PROF2 fala: Está muito arraigada em todos nós a ênfase no 
CONTROLE, típica da Era Industrial. Isto também contribui para a 
incompetência hábil: as pessoas querendo demonstrar que sabem o que não 
sabem, ou escondendo o que não sabem. 
  (08:37:51) PROF2 fala: Podes sintetizar aspectos do processo de 
desenvolvimento e sobre as diferentes atitudes dos usuários por ocasião da 
implementação do teu sistema em um interessante artigo, a ser compartilhado 
conosco no teu Portfólio, P.  

Consideramos a formulação F19 em MA2, porque identificamos uma tomada de 

consciência explicitada pela linguagem quando, com base na temática Evolução da 
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Administração das Finanças Públicas, os alunos-autores foram estimulados a se posicionarem 

em relação às instituições e aos mecanismos mais eficazes na viabilização da participação da 

sociedade nas ações voltadas a influenciar no planejamento, na gestão e no controle do uso 

dos recursos públicos. Em forma específica de respondibilidade, os alunos-autores, 

sustentados pelo estímulo da alteridade do mundo social, se manifestaram, reconstituindo 

sentidos a partir do diálogo estabelecido entre eles.  AL6 conceitua “conquitas populares”, em 

S1 da F19, por meio da exemplificação da Lei 4.320/64, da Constituição Federal e da lei de 

Responsabilidade Fiscal, trazendo também as instituições e os instrumentos de sua ação, e 

AL4, em atitude compreensiva ativa, agrega à discussão seu conceito de “conquista popular”, 

dizendo, em S2, que é a liberdade e independência dos meios de comunicação que têm meios 

legais de controle, apesar de deslizes continuarem a ser praticados.  

Por seu lado, AL3 retoma o discurso de AL6, em S3, de participação da sociedade 

trazendo exemplos como o movimento dos consumidores, das associações de bairros, o 

terceiro setor, etc. 

 

F19 - DATA: setembro 2005; Fórum.  
 
S1- AL6 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Acredito q as mais importantes 
conquistas populares no âmbito financeiro público foram a Lei 4320/64 que 
normatizou as finanças públicas, a própria Constituição Federal assegura esses 
diretos (as anteriores preservavam diretos elitista, não do povo em geral) e a Lei 
Responsabilidade Fiscal como ferramenta na mudança para o modelo 
gerencial(...) As instituições q viabilizam a participação da Sociedade seriam o 
Ministério Público onde qualquer cidadão pode abrir uma representação e os 
Conselhos Federais, Estaduais e Municipais, já os instrumentos acho que o 
Orçamento Participativos e as audiências públicas. 
S2- AL4 respondeu em 05/09/05 18:06:46 -Para acrescentar à colocação da M., 
acho que uma, entre outras, importante conquista popular é a liberdade e 
independência dos meios de comunicação (é claro que eu não creio que eles 
sejam totalmente isentos, mas a discussão dos temas atuais leva as pessoas a 
refletirem - e isso é uma conquista, na minha opinião). Continuando... existe, e não 
há como negar, uma evolução no nosso ordenamento legal que pretende controlar 
e punir os desvios, principalmente pecuniários, que visa a implantar um 
gerenciamento público baseado nos princípios constitucionais de impessoalidade, 
publicidade, eficiência, legalidade e moralidade, no entanto, essa transformação 
não impede os deslizes que continuam acontecendo (mensalão, cpi dos correios). 
(...) 
S3- AL3 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Como exemplo de instituições que 
viabilizam a participação da sociedade nas ações voltadas para influenciar no 
planejamento, gestão e controle dos usos públicos temos o movimento dos 
consumidores, das associações de bairros, o terceiro setor, os sindicatos, o 
voluntariado. (...) 

 

A reflexão individual e consistente dos alunos com expansão do conhecimento prévio 

se tornou visível nos textos do Fórum, compartilhando e provocando a atitude responsiva do 

grupo. Em Fórum da AFED, em setembro de 2005, na F20, AL6 relata, em S1, as suas 
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conclusões após leitura de texto proposto pelo professor, desencadeando reações também 

reflexivas dos colegas em interação. Assim, encontramos AL8, em S2, relembrando os 

conceitos de Visão, Missão e Objetivos na empresa privada e comparando com o setor 

público, e AL3, em S3, que define como papel das organizações, públicas ou privadas, a 

utilização da sinergia organizacional para melhorar a vida das pessoas, da sociedade. Dentro 

de uma discussão ampla sobre burocracia na administração pública e as inovações em gestão 

que implicam novas metodologias de acompanhamento e avaliação de processos e recursos 

humanos, AL3, em S4, enuncia trazendo as vozes  do texto/teoria, dos enunciados dos outros 

alunos-autores e de professores e tutores, numa interação dialógica naquele contexto. 

 

F20- DATA: setembro 2005: Fórum. Section 0, Paragraph 327, 967 characters. 
 
S1- AL6 escreveu em 22/09/05 17:49:11 -Já o texto sobre a inovação na gestão 
municipal, achei muito interessante, e me fez refletir sobre o papel da 
concorrência. Na entidade privada teus concorrentes são claros, e vc volta todos 
os esforços, projetos e meta a fim de superá-los. Já no âmbito público, não existe 
concorrência, até é mencionado a questão do monopólio e posto os outros partidos 
e futuros candidatos como concorrentes. Mas para o servidor público, quem se 
torna concorrente são os colegas de trabalho, cargos em comissão ou efetivos, 
trazendo sérios problemas para a administração. Por instinto, somos 
competidores, e se não nos é delineado metas e projetos desafiadores com 
propositos claros, estamos fadados a competirmos com nos mesmos, contra a 
nossa instituição e sociedade. Não sei se os colegas concordam, mas é a 
impressão que tenho. 
PROF2 respondeu em 23/09/05 10:33:26 - Colegas: mais uma vez a estudiosa M; 
está compartilhando reflexões e propondo debate: atendam-na - ela merece! 
Vamos discutir semelhanças e distinções entre: A) empresas que desenvolvem 
atividade econômica, com intuito de lucro, e organizações estatais que satisfazem 
necessidades coletivas públicas, sem custo direto para o cidadão e sem intuito de 
lucro; B) individualismo e competição X senso de comunidade e cooperação entre 
servidores públicos. BOM DEBATE! 
S2- AL8 respondeu em 26/09/05 18:17:26 - Concordo com a M. quando ela diz 
que sem metas e projetos estamos fadados a compertirmos conosco mesmos, 
apesar da competição ocorre em qualquer esfera, na privada também (e há muita, 
não nos enganemos). O que ocorre é que normalmente a instituição privada tem 
sua Missão, Visão e Objetivos bem definidos, enquanto que a Pública não. Uma 
empresa privada que não tiver esse planejamento com certeza não vai dar certo. 
As palavras-chave são planejamento e modelo de gestão/organização. No Poder 
Público a Missão, Visão e Objetivos da instituição são muito vagos. A partir do 
momento em que os Órgãos de Poder Público se estruturem e trabalhem com 
planejamento, objetivos e metas (quantificadas e com prazos), os servidores terão 
um caminho a seguir e, embora possa haver competição entre os servidores, ela 
será mais saudável, porque o objetivo é o mesmo, e assim haverá pouco espaço 
para o individualismo. 
S3- AL3 respondeu em 26/09/05 10:38:00 -a) beneficiar o cliente ou o usuário, 
fornecedores, trabalhadores, investidores, envolvendo todos os processo 
organizacionais, todos os sistemas internos e externos, tecnologias, enfim, utilizar 
a sinergia organizacional para melhorar a vida das pessoas, da sociedade, das 
comunidades, é o papel das organizações, sejam elas públicas ou privadas. O 
cidadão também é um consumidor, e qualquer administração pública gerencial e 
atualizada em relação a técnicas atuais de administração necessita considerar o 
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indivíduo, em termos econômicos, como consumidor e usuário, e em termos 
políticos como cidadão. 
AL3 respondeu em 26/09/05 10:22:40 -Os trabalhadores públicos não foram 
formados numa organização que valoriza a simultaneidade, a diversidade, a 
mutabilidade e a rapidez. Existe uma situação ambígua: de um lado o 
protecionismo de uma organização burocrática que pouco exige de sua 
criatividade e também pouco oferece de eficiência na prestação de serviços 
públicos, de outro, ele é estimulado e cobrado a se fazer independente, e até 
mesmo autônomo para decidir o melhor que tem a oferecer, em que horário e 
lugar, para prestação de serviços públicos que atendam a as necessidades de 
uma sociedade democrática. Em locais onde o estabelecimento da ordem é 
arbitrário e enrijecido através de suas hierarquias, a pessoa precisa estar ainda 
mais atenta para não se limitar com o limite imposto a ela. 

 

Como já referido, dentre as atividades propostas pelas disciplinas do primeiro módulo 

do curso CEAPE, foi estabelecido um trabalho conjunto com a Administração do Município 

de Torres, que se encontrava em início de gestão. Foram atividades que complementaram a 

experiência vivencial de cada aluno-autor, que também era gestor em sua instituição de 

origem, experimentações que vieram corroborar teorias ou questioná-las/tensioná-las, 

provocando uma tomada de posição autoral - e, às vezes, prescritiva - de alguns dos alunos. 

Assim, assinalamos que a reflexão e discussão sobre as vivências nesse estudo de caso 

estiveram presentes na produção escrita dos alunos-autores de forma ampla e fundamentada, 

uma vez que buscaram na teoria as razões do que constataram na experiência 

projetando/expandindo o conhecimento construído nas interações. Exemplificamos com a 

F21, no Fórum da disciplina de Competências na Administração Pública, em agosto de 2005, 

AL4, em S1, havia salientado a necessidade de conhecer o capital humano e suas inter-

relações e, por meio de uma mapa de competências, dentro de um planejamento estratégico, 

definir o que se espera dos recursos humanos da organização. Em resposta, AL10, em S3, 

concorda e considera que – na situação do Município de Torres – é necessário que a liderança 

e colaboradores tenham planos e metas bem definidas porque mudança implica engajamento 

por parte dos colaboradores. AL8, em S2, em setembro de 2005, respondeu às proposições 

acerca do gerenciamento por competências posicionando-se sobre a questão de a prática não 

confirmar a suposta simplicidade dessa prática de gestão em uma organização, ainda mais em 

se tratando de órgão público onde a rotatividade de pessoas (CCs) às vezes é bastante 

grande. Por outro lado, AL8 retoma o conceito de competência e liderança proposto em 

leitura trazida pelo professor da disciplina, em S4, e o expande para novas indagações e 

sentidos: Alguém já tinha pensado em amor como um comportamento, e não como um 

sentimento? Quantas vezes temos que estar à frente de pessoas das quais não gostamos 

muito?, esperando dos outros interlocutores uma posição a respeito, em um olhar exotópico 



 

 

156

sobre a ética de respeito e solidariedade para com o outro nas atividades de gestão, se 

tivéssemos que liderar somente pessoas que gostamos e que gostam de nós, seria fácil... 

Como leitura para conflitar pensamentos, sugiro a todos que leiam O PRÍNCIPE... 

 
F21- DATA: setembro 2005; FÓRUM. Document 'FORUM_CAP',  9 passages, 
11678 characters. Section 0, Paragraphs 69-70, 1489 characters. 
 
S1-  AL4 escreveu em 28/08/05 19:18:59 - Antes de mudar culturas e sistemas 
organizacionais,  o que não é tarefa fácil e demanda tempo e recursos,  é 
necessário conhecer e utilizar bem o que já existe de bom na organização. Como 
toda a organização é constituída por pessoas  razão de sucesso ou de fracasso  
nada mais natural que se inicie as revoluções ou evoluções por elas. É  preciso 
conhecer o capital humano da empresa e suas inter-relações, o tipo de 
socialização e clima organizacional existente. Oferecer oportunidades 
(programas de treinamento, sensibilização e capacitação) condizentes com esse 
clima e com a missão da instituição e avaliar o grau de aproveitamento e os 
resultados práticos. Obter um mapa das competências potenciais. Por intermédio 
de um planejamento estratégico consistente definir as competências gerenciais 
esperadas para que se cumpra o destino da instituição. 
............. 
S2- AL8 respondeu em 05/09/05 21:51:59 - Realmente, todos nós temos defesas 
organizacionais. A questão de gerenciamento por competências, vista sob um 
ângulo apenas didático, parece extremamente óbvia, simples e funcional, mas a 
prática não revela isso. O ser humano precisa estar motivado para enfrentar 
mudanças, senão, por que ele vai querer sair da Zona de Conforto? Toda mudança 
requer um mínimo de esforço, dedicação e adaptação. E quando se fala em 
"comunhão de valores entre pessoas e instituições" e "princípios que nos levam à 
ação", entramos em um campo realmente mais profundo, e que seria 
importantíssimo, pois a mudança efetiva de comportamento requer mudança de 
opiniões, do modo de pensar... Mas, quanto tempo leva esse processo ?? Ainda 
mais em se tratando de órgão público onde a rotatividade de pessoas (CCs) às 
vezes é bastante grande ? 
……………………… 
S3- AL10 respondeu em 18/09/05 21:47:35 - Concordo com o que os colegas J.A. 
e a M. colocaram, vez que toda mudança implica engajamento por parte dos 
colaboradores e para que isso ocorra é necessário que o Líder transmita 
segurança para sua equipe, ser instrumento de motivação e acompanhar e dar o 
norte para o trabalho a ser desenvolvido com vistas ao atingimento dos objetivos. 
O que está acontecendo em Torres implica uma mudança de cultura e isso 
precisa, primeiramente, estar bem claro para os Gerentes, com planos e metas 
bem definidas, caso contrário o caminho será mais árduo, demorado e com muito 
desgaste emocional, por parte daqueles que propõem as mudanças, tendo em vista 
que precisam passar segurança e trazer para o “lado deles” os colaboradores e 
estes últimos precisam se convencer da importância e da necessidade para a 
coletividade das mudanças propostas. (...) Percebemos que o corpo funcional 
precisa ser mais bem trabalhado e precisam falar a mesma língua, sob pena de 
colocar em risco o sucesso do planejamento. A administração precisa fazer uma 
gestão de pessoas com vistas ao convencimento das pessoas para os benefícios das 
mudanças e isso não é um trabalho de curtíssimo ou curto prazo. 
.................. 
S4- AL8 escreveu em 26/09/05 18:02:35 -Pessoal, com relação ao livro não há 
dúvidas que há muito que se comentar com relação a vários tópicos, como já foi 
dito, o livro ensina para a vida. Alguém já tinha pensado em amor como um 
comportamento, e não como um sentimento? Quantas vezes temos que estar à 
frente de pessoas das quais não gostamos muito? Realmente, se tivéssemos que 
liderar somente pessoas que gostamos e que gostam de nós, seria fácil... Como 
leitura para conflitar pensamentos, sugiro a todos que leiam O PRÍNCIPE, 
escrito em 1513 por Maquiavel,(...) É extremamente interessante comparar a 
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época em que foi escrito e a época atual, além do que estamos estudando com 
relação à liderança e competências. 

 

A posição única e respondível assumida pelos alunos-autores, em cooperação e 

colaboração, em ambiente virtual de aprendizagem, na construção do conhecimento, pôde ser 

evidenciada em intervenção no Fórum da disciplina Metodologia de Pesquisa, quando AL6 

anseia por implantar toda a sua compreensão acerca de planejamento em sua própria 

organização, ao indagar/pensar sobre desenvolver sua monografia no âmbito do Planejamento 

Estratégico de sua instituição de origem. A seguir, ressaltamos, na formulação F22, o diálogo 

entre AL6 e AL11, em S1, S2 e  S3, em janeiro de 2006, a respeito da monografia a ser 

realizada, já identificando critérios e indicadores para desenvolvimento da pesquisa: 

 

F22- DATA: janeiro 2006; Fórum. Document 'FORUM_METOD_PESQUISA',  2 
passages, 827 characters.Section 0, Paragraph 159, 261 characters. 
 
S1- AL6 escreveu em 09/01/06 14:02:39 -Gostaria de fazer meu trabalho de 
conclusão sobre planejamento estratégico. Na verdade fazer o planejamento 
estratégico pra DETRAN? É possível? Não ficaria muito extenso ou complicado? 
por onde posso começar? 
Section 0, Paragraph 161, 566 characters. 
S2- AL11 respondeu em 10/01/06 21:52:06 -  Acho que você já está com a faca e 
o queijo na mão, manda ver! Aproveita e explora o DETRAN!!!  
Penso, que tu deves verificar se existe este trabalho no DETRAN, ou seja, ele se 
vale de um planejamento, este é a curto prazo ou a longo prazo, este planejamento 
é seguido pelo publico interno, ou seja, funciona, é colocado em pratica ou só 
existe no papel? Bem, só ai, tu já tens 2 opções: SIM - existe e é colocado em 
pratica, então tu teria um bom estudo de caso e NÃO - não existe nada de 
concreto, somente no papel, então, tu pode fazer o trab em cima disso, tipo, se 
realmente fosse colocado em pratica, que vantagens, beneficios traria pra adm 
publica, etc  
Depois tu pode começar lendo sobre o assunto, sei que já leu o Safari de 
Estratégias, amplie a leitura...  
(fácil falar e dar solução para os outros... agora pra gente mesmo...não tenho a 
menor idéia em relação ao meu tema!) 
S3- AL6 respondeu em 11/01/06 12:13:06 - Valeu J., mato a pau, hehehe.  

 

Cada enunciado (produção escrita nos Fóruns e Aulas Interativas) provoca no 

ouvinte/alunos, professores e tutores que compreende o significado do discurso uma atitude 

responsiva ativa, ou seja, ele concorda ou discorda, total ou parcialmente, complementa, 

adapta, agrega sentido, etc. Assim, a compreensão é alcançada na interação com o outro, 

produz uma resposta, tornando-se o ouvinte um locutor também. Por sua vez, esse locutor – 

aluno-autor – enuncia e sempre espera uma resposta do outro aluno, professor e/ou tutor do 

próprio texto, por concordância, adesão, objeção, etc. 

É claro que este aluno-autor não é o primeiro autor que articula sobre gestão de 

pessoas, sobre conhecimento ou planejamento, ele também é um respondente, na medida em 
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que existem enunciados anteriores (dele mesmo ou de outro). Seu dizer, seu enunciado se 

relaciona com outros enunciados numa rede complexa.  

O curso propôs, além da compreensão de conceito, a implicação do aluno-autor com a 

organização, a administração pública, plena de afecção, emoção e sentido, de modo que, no 

contexto de realidade,e das razões da significação dos conceitos, pudesse expandir e explicitar 

o conhecimento construído. 

Nessa perspectiva, a compreensão dos conceitos se referiu à realidade efetiva e nas 

condições reais da comunicação verbal, no enunciado, com toda a expressividade advinda do 

contexto. Na alternância entre os falantes (alunos, professores e tutores), na interação 

dialógica durante o curso, identificamos a transferência da palavra ao outro para dar lugar à 

compreensão responsiva ativa desse outro. Nessa relação que liga as réplicas do diálogo 

durante o processo de comunicação verbal, percebeu-se a ressonância da alternância entre os 

sujeitos falantes, as “fronteiras extremamente tênues entre os enunciados” (BAKHTIN, 2000, 

p. 318). 

 

5.3 PROCESSOS/MOVIMENTOS DE COMPREENSÃO, AUTORIA E ÉTICA E A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA EM AVA-CC 

 

Nosso terceiro objetivo neste trabalho foi examinar os modos de 

explicitação/visibilização de processos e movimentos de compreensão, autoria e ética. Como 

dados primários, utilizamos os textos desenvolvidos nos Fóruns e Aulas Interativas, buscando 

compor um conjunto de elementos que explicasse nossas indagações, e justificamos a matéria-

prima utilizada na concepção de que, nas ciências humanas, o texto é a base para o estudo do 

sentido, da compreensão, do significado do outro, da construção do conhecimento. 

 

5.3.1 Sintetizando os processos e os movimentos  

 

No âmbito de discussão e síntese dos achados da pesquisa, importa também trazer a 

contextualização e análise de alguns processos/movimentos de compreensão, autoria e ética 

em AVA-CC, de forma a discutir os pressupostos desta tese.  

Ao desenvolverem as atividades propostas no curso, os alunos-autores passaram por 

dois diferentes momentos de aprendizagem, sendo expressa a inquietude, a ansiedade de fazer 

a tarefa sem ter certeza do resultado a ser obtido, sem ter um modelo a ser seguido, sem 

padrões divulgados. As situações/problemas apresentaram-se como um elemento propulsor de 
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desterritorialização e reterritorialização, de desequilibração e reequilibração, em diferentes 

fluxos de criação e construção, imanentes à individualidade de cada aluno. Ao mesmo tempo, 

a imersão na tarefa não estimulou de forma generalizada a discussão entre os alunos acerca de 

meios de obtenção de mais informações sobre os trabalhos solicitados. 

Aqui alguns pontos são importantes de serem salientados. O primeiro deles diz com a 

prática e a teoria, e o nosso papel de alunos e de professores. Há muitos modelos/paradigmas 

enraizados em nosso “fazer”, mesmo desassossegados com novas propostas. Agregando-se ao 

nosso “fazer” está o “fazer” do outro, cujos conceitos também estão em ter a resposta 

“correta” do professor, ouvir e não falar, somente ensinar, talvez interagir... o que leva a quase 

desistir. Em nível de tomada de consciência, a inter-relação entre as disciplinas 

viabilizou/facilitou a interação entre os participantes do curso. 

Nessa perspectiva, a proposta de compartilhamento de novas construções de cada 

aluno encontra eco na constatação por tomada de consciência e compreensão dos conceitos 

trazidos nas diferentes disciplinas e, subseqüente, colocação em prática na instituição pública, 

como é referenciado por AL3 e AL3, em Aula Interativa de abril de 2005. 

 

F23- DATA: abril 2005; Aula Interativa.  
 
(09:11:54) PROF1 fala: Proponho ajustarmos entre nós que todas as 
"descobertas" que cada um fizer ao longo da semana, em função de novas buscas 
e leituras, relacionadas com temas debatidos nesta Aula, sejam compartilhados 
nos Fóruns das Disciplinas.  
...................... 
  (09:13:11) AL3 fala: De início a gente até se assusta. Nossa 04 disciplinas. Mas 
ao ler os textos podemos constatar que um está interligado ao outro. 
complementando. 
 .......... 
  (09:17:08) AL3 fala: Eu, particularmente, já estou super interessada em colocar 
em prática todos estes conceitos. 

 

Tendo investigado sobre os processos e movimentos de compreensão, autoria e ética 

no adulto, discutimos as evidências encontradas no estudo, em cada um dos momentos de 

aprendizagem: o primeiro (MA1), em que os alunos se limitaram a repetir conceitos teóricos e 

redizer o que foi dito pelo outro com suas próprias palavras, fazendo relações com a realidade 

de forma precária, sem justificar ou esclarecer as razões das conexões feitas, em um saber 

fazer sem plena consciência das implicações daí resultantes. 

Entretanto, nesse patamar podemos dizer que os alunos alcançaram o conhecimento, 

uma vez que, mesmo sem atingir a compreensão, procuraram assimilar e acomodar os 
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conceitos num simples acúmulo teórico e, por processo de organização, formularam 

autonomamente o discurso acerca das proposições do curso.  

Ressaltamos que a causalidade da explicitação pela linguagem não foi atingido de 

forma completa neste primeiro Momento de Aprendizagem, quando as atividades solicitadas 

pelos professores no curso CEAPE foram executadas muitas vezes desvinculadas da 

experiência, da realidade. Assim, formularam conceitos com as próprias palavras muito mais 

preocupados em cumprir tarefas do que refletir sobre suas causas, razões e significações. Nos 

trechos transcritos – formulações -, pudemos identificar a trajetória dos alunos neste Momento 

de Aprendizagem 1, cuja prioridade era – como dissemos - cumprir tarefas com base nos 

saberes prático e teórico prévios, sem ter a garantia do sucesso ou do fracasso futuro. A 

reflexão do aluno sobre seu próprio percurso permaneceu – no mais das vezes - na busca do 

conceito fechado e indicadores que o levassem ao objetivo de realizar a tarefa da disciplina 

somente.  

Nesse Momento identificado (MA1), que se situa entre a coordenação da tarefa e a 

coordenação conceitual, explicitadas na linguagem, tendo em vista que o aluno faz ligações 

entre significações com base na proposição feita pelo curso e as acopla em sua experiência 

pessoal e profissional, em seu quotidiano, sem, entretanto, fazer inferências para futuro, nem 

projetar novidades no nível da conceituação, desvinculando-se do nível do saber prático, 

encontramos formulações que buscaram a recuperação da palavra dos professores, como 

quando discorreram acerca da espiral de conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1995) e 

relataram a situação presente das organizações em que atuam profissionalmente. 

Nas reflexões e discussões no Fórum e na Aula Interativa, os conceitos propostos pelas 

disciplinas foram apresentados em atividades próprias para que cada um dos participantes 

tivesse a possibilidade de percorrer a trajetória entre o “fazer”, que é condição “preliminar da 

compreensão” (PIAGET, 1978), e o “compreender”, quando projeta para futuro, por meio das 

contribuições e intervenções de alunos e professores. Ao ser desestabilizado por 

atravessamento de outro texto/conceito, os processos solidários de exteriorização (P          C’) 

têm início, e a tomada de consciência procede da periferia P (conceito da disciplina oferecido 

ao aluno e por ele anotado), encaminha-se à zona central da ação (S) e ao conhecimento do 

objeto (O) por suas características intrínsecas. Os alunos vêem a situação prática de seu lugar, 

de forma temerária e intuitiva, mantendo, contudo, uma ética de compromisso com os outros 

alunos e com as organizações que representam.  

O Momento de Aprendizagem 2 identificado neste trabalho (MA2) se caracteriza por 

tomada de consciência, reconstrução de conceitos e “conseguir em pensamento”, por 
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coordenação conceitual, com isolamento das razões e clara definição pelos alunos dos lugares 

de onde falam e atuam. 

Avançando no processo de tomada de consciência, no Momento de Aprendizagem 2, 

dentro do contexto de construção de conhecimento com comprometimento, colaboração e 

cooperação, do curso CEAPE, podemos ilustrar com a passagem em que o aluno AL5 

posicionou-se relacionando o seu fazer no curso com os conceitos teóricos abordados e 

exercitados nas organizações públicas. Em relação ao processo construtivo de conceitos 

teóricos de autonomia e poder, AL5 elaborou a explanação tornando visível sua compreensão 

por meio do quotidiano de suas atividades profissionais, na organização pública em que atua A 

melhor resposta que encontrei até agora para conseguir alguma autonomia foi o conhecimento. 

Refletiu sobre o cenário que o envolve, analisou e isolou as causas das ações ditas “não-

solidárias” Havia tensões e ainda há tensões: há colegas que acham que eu não trabalho porque não 

movimento processos, bem como os conceitos como são propostos de sua posição autônoma me 

resta a auto-realização de ter feito, como verificamos na formulação abaixo: 

 

F24- (08:21:56) AL5 fala: Sobre a autonomia X chefias autoritárias : A melhor 
resposta que encontrei até agora para conseguir alguma autonomia foi o 
conhecimento. Embora a Justiça se baseie essencialmente na centralização do 
poder, recompensa e punição, etc, sendo um ambiente pouco fértil para a 
criatividade e autonomia, quando foi criado o juizado e fui deslocado para o 
também recém criado setor de cálculos, me propus a fazer as planilhas. Informei 
a diretora do que estava fazendo e quais seriam os resultados quando estivesse 
pronto. E segui fazendo. Havia tensões e ainda há tensões: há colegas que acham 
que eu não trabalho porque não movimento processos. Há um custo na 
autonomia... E às vezes esse custo é alto. Mas a cada nova etapa concluída, a 
cada novo sistema de cálculo terminado, o desempenho do setor melhora, as 
pilhas de processo diminuem (hoje é possível fazer 350 liquidações contra 50 de 
quando comecei, por exemplo), e  me resta a auto-realização de ter feito... Aos 
poucos quebro as resistências e vejo com satisfação outras iniciativas criativas 
surgindo.... 

 

A expressão “aprender a aprender”, tão utilizada por pedagogos e profissionais da área 

de recursos humanos nas organizações, revela a disponibilidade do sujeito de perceber e intuir 

o desconhecido mundo exterior, em pleno processo de equilibração. A inteligência está nas 

diferentes utilizações pelo sujeito de elementos e experiências vividas que, adaptadas, 

constituem as estruturas cognitivas. Nessa perspectiva, consideramos importante refletir sobre 

a questão do dualismo entre o mundo do juízo teórico e o mundo da vida, na medida em que a 

sua superação somente pode ser obtida pela subsunção da teoria na prática, quando a razão 

toma a orientação do vivido, “do interior do mundo da vida” (Bakhtin, 2006: 20). No contexto 

do curso CEAPE, os alunos-autores percorreram esse caminho como expresso na formulação 
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F17, quando AL6 parte da prática da interligação em rede e o acesso às informações para 

chegar ao conceito teórico de “cubiculismo”, e, ao formular o conceito de cubiculismo por 

explicitação da perda do “contato humano”, o aluno-autor mostrou o lugar de onde fala, sua 

posição no mundo da vida. 

 

F17 - DATA: setembro 2005; Fórum.  
. 
S2- AL6 respondeu em 05/09/05 18:06:46 -Acredito que a interligação em rede 
facilita, é um avanço no acesso às informações, mas também o excesso de 
comunicação somente pela via eletrônica leva a um certo cubiculismo, pois 
perdemos o contato humano (como observado nas aulas interativas diante do 
vídeo), muitas vezes não conhecemos as pessoas com quem falamos e que de 
certa forma nos auxiliam ou dependemos. 

 

Nos aspectos da contraposição do eu/outro e do componente axiológico intrínseco ao 

existir, o aluno-autor, ao se perceber único dentro de sua própria existência, não como juízo 

teórico, ocupando um lugar que somente será ocupado por ele próprio, por nenhum outro, se 

posiciona e responde à sua unicidade, porque não “temos álibi na existência” e o ato da 

realização da unicidade é individual e responsável. Daí que “viver é agir e agir em relação a 

tudo o que não é eu, em relação ao outro” (Faraco, 2006: 22), significa ainda posicionar-se em 

relação a valores, na medida em que o eu e o outro encerram individualmente um universo de 

valores.  

Nessa perspectiva, também identificamos na formulação F14, em S9, os gestos 

axiologicamente responsivos de AL10: Concordo com o que os colegas J.A. e a M. 

colocaram, vez que toda mudança implica engajamento por parte dos colaboradores, e AL4: 

Antes de mudar culturas e sistemas organizacionais, o que não é tarefa fácil e demanda 

tempo e recursos,  é necessário conhecer e utilizar bem o que já existe de bom na 

organização, quando se posicionam acerca de atuação de líderes e a situação da administração 

de Torres, conforme lemos:  

 

F14 - DATA: setembro 2005; Fórum. Document 'FORUM_CAP',  3 passages, 
3046 characters. Section 0, Paragraph 82, 1312 characters. 
 
S2- AL4 escreveu em 28/08/05 19:18:59 - Antes de mudar culturas e sistemas 
organizacionais,  o que não é tarefa fácil e demanda tempo e recursos,  é 
necessário conhecer e utilizar bem o que já existe de bom na organização. Como 
toda a organização é constituída por pessoas  razão de sucesso ou de fracasso  
nada mais natural que se inicie as revoluções ou evoluções por elas. É  preciso 
conhecer o capital humano da empresa e suas inter-relações, o tipo de 
socialização e clima organizacional existente. (...) 
S9- AL10 respondeu em 18/09/05 21:47:35 - Concordo com o que os colegas J.A. 
e a M. colocaram, vez que toda mudança implica engajamento por parte dos 



 

 

163

colaboradores e para que isso ocorra é necessário que o Líder transmita 
segurança para sua equipe, ser instrumento de motivação e acompanhar e dar o 
norte para o trabalho a ser desenvolvido com vistas ao atingimento dos objetivos.  

 

É importante salientar que, considerando a linguagem como constituída por história, 

cultura e sociedade, entendemos as noções de enunciado/enunciação como construções, como 

outros sujeitos. Nessa posição, entendemos que todo enunciado é ideológico enquanto 

acontece em uma das áreas da atividade intelectual do indivíduo (em uma ideologia) e sempre 

carrega uma posição avaliativa, não havendo neutralidade no interior de um enunciado. 

Na linguagem, toda enunciação traduz em signos exteriores os signos interiores, daí 

que exige do interlocutor, para compreensão de um signo interior, relacionar este signo com a 

unicidade dos outros significados interiores (contexto) - o que é um ato puramente psicológico 

– e, para compreensão de um signo exterior, apreender um significado dentro do contexto 

ideológico. Nesse sentido, toda tomada de consciência implica um discurso interior, 

entonação interior e estilo interior mesmo que rudimentares. Na formulação F13, AL5, em 

S11, relata a experiência do JEF e enuncia expressando seus signos interiores em relação ao 

significado de disseminar conhecimento, dentro de um determinado contexto, em que 

ninguém ousa perguntar o que o colega do lado faz...  

Diante das proposições do curso CEAPE, AL5 ultrapassa a experiência psicológica da 

ação do outro/ do texto e, em uma atividade dialógica, gera outra ação/outro texto, donde 

compreender não é um ato passivo, de simples reconhecimento, mas ativo de resposta, de 

tomada de posição em relação ao contexto. 

 Trazemos essa reflexão porque estamos em fase de transição no campo social e 

cultural com a utilização de ambientes telemáticos de aprendizagem, em que o contexto 

apresenta diferentes  aspectos: conversas em chats, trocas de opiniões em fóruns, encontros no 

virtual,  trocas fortuitas, a consciência individual e do grupo, o discurso interior e o discurso 

quotidiano.  

A percepção do processo de criação ideológica – da dialogicidade do dizer - ocorre em 

três áreas: na orientação para o já-dito; na orientação para a resposta/réplica; na dialogização 

interna (múltiplas vozes), e nessa relação dialógica constroem-se relações de sentido entre 

enunciados particulares e carregados de outras vozes, as diferentes intervenções/respostas são 

novos sentidos a cada instante, efêmero sentido que faz pensar na não-captura do outro por 

mim de mim pelo outro. 

Entendemos que o contexto é único para cada interlocutor, cuja voz – como 

salientamos - é carregada de outras vozes que se encontram/enfrentam no mesmo enunciado e 
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são representativas de outros elementos históricos, sociais e culturais, lingüísticos. As 

posições enunciativas dos interlocutores trazem consigo as vozes sociais de consciências 

valorativas responsivas e responsáveis. Assim, a atitude dialógica e cooperativa de AL11 e 

AL8, na formulação F14, em S4, bem, como a motivação não é algo que se dê, mas sim que 

se transmite, como salienta a profi, acho que tem ser feito um trabalho conjunto entre estes 

públicos e S5, Os liderados devem sentir confiança no seu líder. Não há confiança se não 

houver comunicação e um mínimo de convivência entre os indivíduos, resultam da 

necessidade de construir uma certa estabilidade, mesmo que localizada e provisória, na escuta 

de si-próprio e do outro. O aluno-autor, ao se expressar sobre determinados conceitos, já está 

em posição axiológica, não acabada, mas impregnada pela voz do outro, com enunciados dos 

outros. A apropriação refratada pelo aluno-autor se constitui porque se molda, se amálgama 

em função de seus próprios valores, em contexto. 

Como referenciado por Faraco (2006), as relações dialógicas estão na dimensão de 

serem relações entre parâmetros sociais valorativos, cerne do enunciado, que é elo da 

comunicação verbal, unidade da interação verbal. Mesmo parte significante de um enunciado, 

como uma ou duas palavras, pode ser considerada para uma análise dialógica desde que se 

ouça nelas a voz do outro, represente o enunciado de outra pessoa. Na passagem da 

formulação F22, podemos considerar somente as palavras “manda ver!” na abordagem 

dialógica, tendo em vista que elas, por si só, carregam a avaliação de AL11 acerca do 

questionamento de AL6. 

 

F22- DATA: janeiro 2006; Fórum. Document 'FORUM_METOD_PESQUISA',  2 
passages, 827 characters.Section 0, Paragraph 159, 261 characters. 
 
S1- AL6 escreveu em 09/01/06 14:02:39 -Gostaria de fazer meu trabalho de 
conclusão sobre planejamento estratégico. Na verdade fazer o planejamento 
estratégico pra DETRAN? É possível? Não ficaria muito extenso ou complicado? 
por onde posso começar? 
Section 0, Paragraph 161, 566 characters. 
S2- AL11 respondeu em 10/01/06 21:52:06 -  Acho que você já está com a faca e 
o queijo na mão, manda ver! Aproveita e explora o DETRAN!!!  
Penso, que tu deves verificar se existe este trabalho no DETRAN, ou seja, ele se 
vale de um planejamento, este é a curto prazo ou a longo prazo, este planejamento 
é seguido pelo publico interno, ou seja, funciona, é colocado em pratica ou só 
existe no papel?  

 

Salientamos ainda que, no percurso dos alunos-autores do CEAPE, a tomada de 

posição frente aos conceitos de honestidade, correspondência, pertinência, respeito, franqueza 

e autonomia foi importante e visibilizada naquilo que Jones (1995) chamou de 

“’personalidade eletrônica’, a pessoa que nos tornamos quando estamos on-line” (Palloff . p. 
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46). Nesse contexto, descobrimos os interlocutores, introvertidos e extrovertidos, modulando 

suas dificuldades/habilidades para produzir sentido “na distância” em processo de oralidade e 

tecitura dialógica de sua história, conforme verificado em Aula Interativa conjunta das 

disciplinas PEP, APED, Finanças Públicas e Operacionalização da LRF, em junho de 2005, 

em S1, S2, S3, S4 e S5 da F25. 

 

F25-  DATA: junho 2005; Aula Interativa. 
 
S1- (20:09:20) AL4 fala: Acho, na verdade, que é insegurança nossa em relação 
aos nossos conhecimentos, nossa capacidade, como não sabemos se estamos no 
rumo certo ficamos com medo de "pagar mico", falar bobagem, pior escrever 
bobagem  
 S2-  (20:10:02) AL6 fala: É verdade, concordo. Mesmo que as vezes falo muita 
bobagem, me prendo um pouco por não saber se sei. 
  (20:10:05) PROF3 fala: Mais do que nunca em uma oportunidade como esta, em 
que trabalhos como da M. e da M., estão demonstrando a possibilidade de 
compartilhar a capacidade que vocês têm de análise e reflexão sobre as 
problemáticas trazidas, são imperdíveis!!  
 S3-  (20:10:09) AL8 fala: Concordo com a M., também me sinto insegura 
 S4-  (20:12:14)PROF3 fala: essa tb é uma característica da EAD: nós 
registramos - em letras, palavras - todas as nossas opiniões e saberes, e isso fica 
no tempo. Diferente de uma expressão/opinião em aula presencial, que alguns 
podem não ter prestado a atenção ou escutado! Aqui se escuta tudo!!! 
S5-  (20:13:01) AL6 fala: Que medo!!! 
  (20:13:16) AL11 fala: Acho que ficamos muitos soltos, para fazer os trabalhos 
como bem entender, por um lado isto é positivo, pois exercita nosso pensar, 
nossa criatividade, porém, por outro lado, ficamos livres para achar que o que 
estamos fazendo está correto, mas, e se não está?  

 
 

No ambiente virtual de aprendizagem, manteve-se a imagem de privacidade em termos 

de espaço de onde se comunicaram e de sentimento de privacidade, identificadores dessa 

“personalidade eletrônica”. O interlocutor em AVA-CC transitou entre questões emocionais 

na forma de textos escritos e digitais, abrigando-se no paradoxo de nunca estar sozinho e para 

quem o eu se percebe na categoria do outro, por meio do campo de visão excedente do outro. 

Assim, formou-se a imagem do interlocutor durante o processo de diálogo, em AVA-CC, na 

F26, em S1, quando encontramos Verdade, os conteúdos são colocados muito em cima e de 

sopetão. eu não consigo ler e elaborar, assimilar assim tão rápido, acho que sou aléxica e 

não sei. 

 

F26- DATA: abril 2006; Aula Interativa. Section 0, Paragraphs 827-835, 1214 
characters. 
 
S1- (21:23:51) AL2 fala: Verdade, os conteúdos são colocados muito em cima e 
de sopetão. eu não consigo ler e elaborar, assimilar assim tão rápido, acho que 
sou aléxica e não sei. 
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(21:24:08) AL1 fala: Pessoal estamos fazendo um curso muito diferente, e 
sabemos que tudo que é diferente tem problemas. Mais pensem que estamos 
dando um passo muito importante na educação.  
............ 
(21:25:16) AL1 fala: Estou cansado também, mais se não fosse deste modo eu 
não poderia fazer. 
............................... 
21:28:06) AL2 fala: Somos cobaias? 

 

Essa imagem situa-se no que se denomina “excedente de visão”, em que o outro é na 

medida em que o eu o complementa por meio da interação, e os pontos de vista/os enunciados 

completam-se na formação do evento dialógico. O lugar do sujeito falante é único e 

irredutível, e a relação de complementaridade com o outro conduz à redefinição do eu da 

relação dialógica como o outro do outro, isto é, a dimensão não-eu-em-mim “Somos 

cobaias?” Como instrumento de percepção do evento, foi utilizada também a criação da 

sensação de presença on-line por meio da personalização da comunicação daquilo que foi 

comunicado, em que os interlocutores sentiram-se acompanhados, o que também contribuiu 

para as afecções, emoções e sentidos, como manifestado por AL4 em encontro síncrono: É a 

exposição que nos dá medo, é o "grande irmão" nos observando. Mas esse é o nosso 

presente-futuro, depois que a gente mostra a cara tudo começa a ficar mais fácil (mas que foi 

muito trabalho, foi , rsrsrs). 

Em Aula Interativa de abril de 2005, encontramos a expressão de AL9 em linha de 

fuga, como que jogando com as palavras para torná-las mais próximas e palpáveis, em 

conexão com outros significados na vida quotidiana, ressignificando seu lugar único e 

irredutível de sujeito falante, dentro de seu contexto: M. e J. o que importa é aprendermos. ... 

viver a beleza de ser um eterno aprendiz... 

Percebemos que o interlocutor em AVA-CC teve a possibilidade de dar continuidade 

ao diálogo interno, contribuindo para o movimento de construção coletiva do texto, 

escolhendo, aderindo, abraçando agenciamentos produzidos, a fim de formular também 

respostas, assumir linhas de fuga, cortes em outras direções, donde emergem outros sentidos. 

As intervenções nos Fóruns e Aulas Interativas manifestaram posição e tempo do 

aluno-autor em mudança/construção, calibradas pelos outros interlocutores no contexto, por 

valores articulados em atos éticos responsáveis e respondíveis. Na análise dos achados da 

pesquisa, procuramos ressaltar esse processo na interação dialógica no AVA-CC do curso 

CEAPE. Isto quer dizer que vamos evidenciar a respondibilidade dos alunos-autores por seus 

lugares únicos na existência e pelos meios utilizados para relacionar sua singularidade com o 

mundo, que é diferente dela.   



 

 

167

Na formulação F27, quando AL9, em S1, diz que o conhecimento é o centro e a 

escrita/formalidades é meio, ele foi responsável e respondível por sua posição única. O 

PROF1, ao concordar e ponderar em S2 que a burocracia a formalização pode tornar-se 

verdade absoluta, evidenciou seu lugar no espaço e no tempo, como um acontecimento. As 

posições dos dois estão em constante mudança em razão da existência deles mesmos e dos 

outros, por meio de valores articulados em atos/textos. E podemos falar de uma ética de 

atos/textos reais executados na vida em devir, onde o diálogo entre AL9 e PROF1 é uma  

troca entre o que já é (o conhecimento é o centro) e o que não é ainda (o conhecimento se 

torna burocracia), tendo a consciência como moduladora entre as atividades “eu” e tudo o que 

é “não-eu-em-mim” (HOLQUIST & CLARK, 2004). 

 

F27 - DATA: setembro 2005; Aula Interativa .Document ‘AI_SET05’,  6 
passages, 4040 characters. Section 0, Paragraph 636, 456 characters. 
  
S1- (20:29:08) AL9 fala: tudo isso é possível, caso não se torne o centro, o 
principal em uma administração. Por exemplo: o Conhecimento é o centro, a 
formalidade através da escrita é apenas uma meio interessante de divulgar o 
conhecimento. (...). 
Section 0, Paragraph 641, 355 characters. 
S2- (20:32:14) PROF1 fala: J.A., concordo que o conhecimento deveria ser o 
centro… mas o conhecimento se torna na burocracia muitas vezes como uma 
verdade absoluta, inquestionável e inflexível.(...)  
Section 0, Paragraphs 645-646, 629 characters. 
 S3-  (20:37:13) AL9 fala: então estamos no mesmo raciocínio e concordo 
contigo professor só que nesse caso eu o chamaria de “dados”, e não de 
“conhecimento”. Pra mim o conhecimento é a face produtiva de um dado. 
Enquanto dados apenas, eles não produzem nada, após a utilização adequada 
passam a ser uma informação ou a assimilação que se transforma em 
conhecimento. Seria isso? 

 

Importante dizermos aqui que não existem meios de o ser humano escapar de “seu 

lugar”, nem de ser responsável por sua posição. As peculiaridades de cada resposta dos seres 

humanos frente a um mesmo evento são a forma específica de respondibilidade de cada um, 

que é – conseqüentemente – inevitável, uma vez que a característica de reação ao meio 

ambiente, um “responsar”/responder, define se o indivíduo está vivo ou não, e a totalidade 

dessas respostas o constitui.  

A discussão da posição dos próprios alunos-autores em relação ao compromisso ético 

com o outro, de ser agente da mudança na organização/mundo, em decorrência do processo de 

aprendizagem no curso CEAPE, foi tema de Aula Interativa, em julho de 2005, há três meses 

do início do curso, conforme evidenciamos na formulação F28, em S1. 
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F28 - DATA: julho 2005; Aula Interativa. Document 'AI_JUL05',  3 passages, 
2133 characters. Section 0, Paragraph 1219, 384 characters. 
 
S1-  (21:14:35) AL9 fala: Sem dúvida M. que esse curso está sendo um fator 
motivador, o problema é como cada um está encarando no sentido de passar ao 
outro o que recebeu. Muitas são as pessoas que ao receber algo querem ficar 
apenas para si, se adonar do conhecimento como uma jóia que não pode ser 
passada a mais ninguém, isso destrói toda a construção da mudança. 

 

É importante relembrarmos que o aluno-autor, enquanto locutor de um discurso, está 

em uma posição ética no seu dizer, de cuidado com o outro naquele contexto, naquele 

momento. Não atribuímos valor bom/ruim, certo/errado específico ao conteúdo das 

contribuições dos alunos-autores e professores-autores em seus processos de interação 

dialógica, mas consideramos as suas relações com o texto e com o outro, isto é, eu/tu/texto 

como sujeitos dos processos de compreensão e autoria. 

Sobrepairou nos encontros entre alunos-autores e professores-autores o respeito ao 

outro sujeito - o Estado -, o superdestinatário. Assim, as posições de autoria assumidas pelos 

alunos, em relação aos diversos temas e conteúdos estudados no curso (agronegócios, 

marketing, tecnologia da informação, gestão, recursos humanos, políticas públicas, finanças 

públicas, etc.), em quase sua totalidade, se relacionaram ao cidadão, sujeito/destinatário do 

serviço prestado pelos alunos em diferentes esferas da administração pública. Evidenciamos 

essas posições nos trabalhos, nas reflexões e discussões havidas no ambiente de interação 

proporcionado pela estrutura do curso e pela prática dos professores, através Plataforma 

NAVi. 

Outra face da ética dentro do curso CEAPE transpareceu no respeito pela 

diferença/pelo outro, nas relações eu/tu/texto. A vivência profissional e as condições de 

possibilidade de expressão nos fóruns e aulas interativas viabilizaram a interação entre os 

integrantes do curso CEAPE, em que a teoria – em muitas ocasiões – foi compreendida e 

visibilizada de forma ética e estética, como podemos evidenciar na formulação F29, em que 

AL2, em S1, manifesta sua posição crítica em relação ao fluxo do conhecimento em sua 

organização, respondendo com compromisso ético.  

 

F29 - DATA: outubro 2005. Aula Interativa. Document 'AI_OUT05',  4 passages, 
2367 characters. 
Section 0, Paragraph 141, 312 characters. 
   
S1- (20:35:06) AL2 fala: Tenho colegas que sentam na frente do computador e 
ficam lá com o conhecimento embutido, muitas vezes tento conversar para ver se 
arranco alguma informação... e NADA! Já desanimei muitas vezes e me reanimo 
de novo. Agora estou buscando fora informações e dados importantes. 
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Dentre as disciplinas do curso CEAPE, houve preocupação com a dimensão Ética, em 

que o projeto pedagógico, desenvolvido nas esferas de ambiente virtual, material 

desenvolvido e disponibilizado aos alunos-autores e prática dos professores e tutores, previu o 

compromisso ético e estético dos participantes para com o grupo e a universidade 

representada pelo Núcleo da Aprendizagem Virtual da EA/UFRGS. Essa Ética esteve 

imbricada na Autoria formando uma totalidade nas explicitações que foram levantadas, 

demonstrando que havia um tipo especial de compromisso conceitual capaz de fazer 

projeções para atendimento de angústias e ansiedades dos participantes frente à realidade de 

sua atuação profissional, em que pese as diferentes utilizações de AVA-CC no conjunto das 

disciplinas do curso. 

 

5.3.2 As práticas pedagógicas alicerçando enunciados e possibilidades de enunciação 

 

Considerando a experiência em AVA-CC de uma prática pedagógica centrada na 

autoria para produção, subjetividade, aprendizagem e construção do conhecimento, 

discutimos, neste espaço, as posições enunciativas dos sujeitos na interação dialógica dentro 

do curso CEAPE.  

Assim, o texto aqui produzido pela pesquisadora-autora é um enunciado na cadeia de 

textos do curso CEAPE, existindo uma interdependência de sentido entre eles, mas sendo 

único, irreproduzível e individual. Essa interdependência entre o texto e o contexto se realiza 

no diálogo entre os sujeitos (a pesquisadora, os participantes do curso, aqui implicada a 

pesquisadora, e os textos) em ação de cognição e juízo. Importante salientar aqui que o texto 

não é um objeto, mas sujeito, sendo impossível desconsiderar a consciência de quem toma 

conhecimento dele, em qualquer momento da trajetória. 

Nesta perspectiva, detemos nossa atenção, ao analisar as produções textuais nos fóruns 

e aulas interativas, ao enunciado em sua totalidade, em sua dimensão dialógica coletiva, uma 

vez que nosso interesse estava na constituição da autoria durante a trajetória da compreensão 

possível entre enunciados concluídos e de sujeitos distintos. 

O desafio das organizações no mundo contemporâneo está em responder às constantes 

mudanças no ambiente que atingem grandes velocidades. O ambiente virtual de 

aprendizagem, coletivo e cooperativo, é uma proposição de espaço aberto para possibilidades 

em devir. Assim, supomos que o aluno não será portador apenas de um cabedal de 
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conhecimentos assimilados e compreendidos, mas se encontrará frente a janelas abertas no 

texto coletivo escrito pelo grupo, resultado da imersão no espaço de interação dialógica. 

Se este aluno está melhor preparado para enfrentar o desafio do novo, do inesperado, 

ainda não sabemos, mas é muito provável que, no exercício da página em permanente escrita, 

do hipertexto colaborativo e cooperativo, tenha sido impregnado pela respondibilidade do ser, 

pela escuta do outro. Como salientado por Lévi, este novo ciberespaço está-se constituindo 

como um novo ambiente coletivo “de sensibilidade, de inteligência, de relações sociais”.  

As relações de todos com todos, na rede Web, também tornaram-se instáveis e 

fugazes, uma vez que os sentidos são rapidamente reenunciados, porque as interconexões não 

param de aumentar e de modificar sua estrutura. Em Ambientes de Realidade Virtual e 

Educação: Que Real é este?, Axt e Schuch dirão que a investigação do potencial de AVA é 

necessária para analisar os processos de produção de sentido, em propostas de acolhimento às 

diferenças e cooperação entre indivíduos, em que poderão ser realizadas 

 
vivências-experiências diferenciadas de construção criativa e compartilhada de 
mundos possíveis enquanto processo fundante de possibilidades sócio-reflexivas, 
potencializadoras de uma nova ética em que o mundo pudesse deixar de apresentar a 
exigência de ser um só, idêntico, linear. Ao contrário, poderia reassumir, para cada 
um e para todos, a sua complexidade caótica, sua incompletude, sua multiplicidade, 
pela produção polissêmica dos sentidos e polifônica das significações” (2001, p. 27) 

 

Nesse passo, a proposta do AVA-CC – dentro da Plataforma NAVi -, conduzida pela 

prática pedagógica dos docentes, cujo pressuposto estava ancorado em processo de 

construção: compreensão e autoria, foi explorada de forma particular pelos diferentes titulares 

das disciplinas. Assim, encontramos a utilização das funcionalidades de interação pelos 

professores, de modo geral, enfatizando os encontros síncronos e/ou assíncronos. 

Verificamos, somente em uma disciplina, a não-utilização/implementação de encontros com o 

grupo no ambiente do curso, resultando em manifestações de 65% dos alunos na avaliação 

final do curso, como as seguintes: “esta cadeira foi a que menos teve aula, menos teve 

conteúdo e disponibilidade por parte do professor”, ou “disciplina que não priorizou a 

interação como forma de aprendizado”, ou “o prof. interagiu muito pouco conosco, poderia 

ter mais material disponibilizado”, ou a “disciplina foi um pouco conturbada por não termos 

‘chat’”, ou “tive dificuldades pelo modo como foi ministrada esta disciplina”. 

Em contraposição a essa situação, constatamos que a primeira preocupação da equipe 

multidisciplinar que trabalhou na estruturação do curso CEAPE foi desenvolver um ambiente 

pedagógico e tecnológico que viabilizasse aos sujeitos a sensação de estar trabalhando em 

conjunto, em co-autoria, dentro de um contexto de presencialidade incorporal do ser. Neste 
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contexto, por meio de encontros on-line, ao serem utilizados instrumentos de conexão e 

práticas de desenvolvimento de equipes, pudemos evidenciar que os alunos-autores tiveram 

condições de possibilidade de se sentirem “conversando” com e “ouvindo” as vozes do outro. 

Dessa forma, durante a primeira Aula Interativa das disciplinas PEP, OLRF e APED, 

que compuseram o primeiro módulo do curso, uma das primeiras atividades foi a 

apresentação de cada participante com questões abertas sobre diretrizes e avaliação no 

ambiente on-line, incentivando-se a participação de todos, conforme transcrição da 

formulação F30: 

 

F30 – DATA: abril 2005; Aula  Interativa 
 
(07:48:35) AL3 fala: Minha formação acadêmica é Administração pela UFRGS, 
estava esperando pelo início do curso desde sua veiculação pois acredito que 
como escolhi ser funcionária pública e estou satisfeita com o que faço, tenho o 
dever de melhorar meus conhecimentos para melhor executar minhas tarefas. 
Além do que, gostei tanto de realizar o meu trabalho de conclusão de curso na 
minha área de atuação que pretendo com este curso aprofundá-lo ou poder fazer 
outro que seja tão gratificante. 
07:50:38) AL4 fala: Eu trabalho no TRE e tenho uma colega aqui neste curso, a 
F., que entrou recentemente, me formei pela UFRGS, lá em 81, em Agronomia 
Section 0, Paragraph 66, 291 characters. 
 (07:52:32) AL6 fala: Meu trabalho de conclusão foi sobre a qualidade de vida 
no trabalho dos servidores do DETRAN/RS, que é uma Autarquia Estadual com 
apenas 7 anos e pouco mais de 150 servidores, que visa fiscalizar, controlar e 
gerenciar os serviços de trânsito no Estado. 
Section 0, Paragraph 214, 350 characters. 
......... 
(19:43:38) TUTOR3 fala: Enquanto os que estão chegando vão lendo o 
conteúdo da aula matutina, me apresento: sou a tutora da disciplina Políticas e 
Estratégias Públicas. Sou formada em ADM/UFRGS e trabalho com ambientes 
virtuais - tecnologia da informação. 
Section 0, Paragraphs 228-230, 1771 characters. 
 (19:46:03) AL1 fala: Ok, sou formado em Ciências Contábeis pela FURG, 
contador da Prefeitura de Gramado, e entrei no curso de extensão, mais por falta 
de tempo não consegui ir a diante.  
  (19:46:13) AL9 fala: Sou Administrador, trabalho como Técnico do Tesouro do 
Estado no Posto Fiscal de Torres e a minha expectativa com relação ao curso é 
aprender mais sobre Administração Pública e gostaria muito de fazer um 
trabalho de conclusão bem feito e minha experiência em cursos a distância 
aconteceram em cursos de extensão em Administração aqui na UFRGS e 
também um curso de Direito Administrativo na PUC. Gostaria muito de ser 
ajudado no sentido de fazer um bom trabalho de pesquisa. Precisarei muito dos 
Professores, estou esperando muito de vocês... 
(19:48:10) AL11 fala: Sou formada em Com. Social - Relações Públicas, 
trabalho na área pública, no Gabinete de Reforma Agrária e cooperativismo (gov 
do estado), na minha área, mas no dia a dia, comunicação e administração 
andam sempre juntas, então, por isso, resolvi aprender um pouco mais sobre o 
assunto... 
Section 0, Paragraph 279, 239 characters. 
(20:11:56) AL2 fala: Só agora estou lendo as perguntas. Eu trabalho no 
judiciário (TRF4), na Diretoria de Recursos Humanos, Divisão de Seleção e 
Aperfeiçoamento. Estou com ansiedade por ser a primeira aula desta natureza. 
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Com o objetivo de proporcionar o encontro dos alunos em um campus universitário, 

experimentando a sensação de presença on-line, de presencialidade do ser (Axt, 2006) foram 

utilizadas as funcionalidades Café Virtual, Relatos, Aula Interativa e Fórum. Por intermédio 

de “apresentações” para se conhecerem, em visitas aos Portfólios pessoais e trocas de relatos 

de experiências de vida, informando aos outros quem eram e como pensavam, numa troca de 

símbolos e busca de sentidos que os tornasse um grupo único, com personalidade própria, 

construíram o seu tempo/espaço, o seu cronotopos, embora as formas expressas no gênero 

virtual apresentassem a variabilidade das próprias ferramentas: a fugacidade. 

O compartilhamento, a afetividade, a afecção experimentados no percurso por cada um 

dos alunos-autores ficaram explícitos na linguagem única criada, nos personagens assumidos, 

compondo uma metáfora que os identificava no contexto, sem pretensão de ser/estar além do 

que eram/estavam. Houve um sentimento de comunidade entre os “ceapeanos”, em que 

existiu uma relação de complementariedade com o outro, que era seu espelho. Assim, a 

relação eu/outro conduziu à redefinição do eu da relação dialógica como o outro do outro, 

implicando a dimensão do não-eu-em-mim. A citada complementariedade nas relações 

interpessoais pôde ser visibilizada no curso CEAPE, quando os alunos-autores permitiram a 

identificação da presença do outro em seu discurso por meio do registro do seu 

“brincar/devaneio”, deixando no tempo e no espaço a presença/identidade de cada um. 

No trecho abaixo transcrito – F31 -, de aula interativa síncrona posterior a encontro 

presencial ocorrido na cidade de Torres de que alguns alunos participaram, evidenciamos os 

diferentes olhares de diferentes pontos de referência, em que cada um traz consigo seu 

passado e seu presente: 

 

F31 -  DATA: agosto 2005; Aula Interativa 
 
 21:20:39) AL6 fala: Temos tb a pocafala e o super garfield 
  (21:20:42) AL5 fala: hmm.. preciso saber quem é magali e o bob esponja...  
  (21:20:56) AL2 fala: e o Garfild (não sei se tem h) não é Magali? 
  (21:21:22) AL5 fala: Isso aí pocafala? 
  (21:21:35) PROF2 fala: Apresentando: M. = MAGALI; M.= POCAFALA; 
GARFIELD = J.; BOBO ESPONJA = J.A. 
  (21:21:55) AL2 fala: Bahh, M.!!! Quieta aí.. 
  (21:22:09) AL9 fala: Puxa vida turma, fomos traídos!!! buahahahahahahaha 
  (21:22:26) AL9 fala: o professor nos traiu!! buahahahahaha 
  (21:22:30) AL5 fala: hahaha... escapei de uma.... sabe-se lá qual seria o meu 
nome...  
  (21:22:45)AL2 fala: Esqueci como se escrevia o Garlfield, boa M.; 
  (21:22:49) AL6 fala: o do Prof eh o Lulamolusco, hehe 
  (21:22:51) AL9 fala para LAG: nossa viangança será maligrina!!!! 
  (21:22:57) PROF2 fala: Estamos em família. Somos a família CEAPE. Entre 
nós não há espaço para segredos. 
  (21:23:05) AL4 fala: E o Profe, não levou apelido?? 
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  (21:23:11) AL6 fala: o P. era o Patrick Estrela, q eh o amigo do Bob Esponja 
  (21:23:13) AL9 fala: heheheheheh!!!dei boas risadas aqui... 
  (21:23:22) AL2 fala: buahahahahahaha! 
  (21:24:10) AL2 fala: O P. conhece a turma do Bob? 

 

Podemos dizer que as conexões aconteceram por meio de interação e trocas de idéias e 

pensamentos, no nível da linguagem, limitadas apenas pelo tempo e acesso, não importando a 

distância física e a classe social dos membros do grupo, em compartilhamento e cooperação. 

Assim, a nosso sentir, a percepção individual sobre tópicos das aulas registrados pelo 

aluno-autor demonstra o aprofundamento da reflexão e o estabelecimento de relações entre os 

conhecimentos que já detinha (seu saber prático) e conhecimentos novos, a sua compreensão 

à luz do material disponibilizado pelos professores no curso. Ao mesmo tempo, ao 

responder/comentar o registro efetuado por outro aluno e/ou professor nos fóruns, aulas 

interativas e portfólios, cada um contribuía na emergência de novos modos de enunciar, 

aprender e conhecer, em novas redes de significação. É, portanto, em consonância com Lévy 

(p. 33), quando diz que a decisão não se apóia mais em um saber prévio, nem sobre 

informações, mas se apóia em um “saber que não se sabe, sobre um saber de que nossos 

critérios últimos repousam sobre o vazio, e a informação completa que buscamos é 

inatingível”, que entendemos estar delineada a construção do conhecimento nas organizações. 

Entretanto, em que pese a construção da inteligência coletiva da qual somos participantes, não 

escapamos de nosso lugar único, em que somos responsáveis e respondíveis por nossos atos. 

Em Aula Interativa de 2005, encontramos a formulação F32 com o seguinte trecho 

aqui transcrito: 

 

F 32 –DATA: julho 2005; Aula Interativa 
 
 (20:28:44) AL3 fala: Eu já entrei nos portfólios dos colegas e gostei muito dos 
trabalhos de finanças da M. e do P., nos demais tinha poucos trabalhos ou quase 
nenhum.  
........................ 
  (20:29:58) AL4 fala: Essa foi uma diferença que eu achei bem marcante entre 
cursos presenciais e a distancia: o fato da exposição, em um presencial 
apresenta-se o trabalho para o professor e não para a turma toda, pelo menos 
não todos os trabalhos. 
................................ 
  (20:31:15) PROF2 fala: É uma tremenda vantagem da EAD: compartilhamento, 
M. 
  (20:31:48) AL9 fala: pra mim esse é um ponto alto do curso, o 
compartilhamento. 
  (20:32:38) AL11 fala: Ahhh, não tinha enxergado a relevância, professor! Mas, 
agora, entendi e achei uma boa idéia, sempre falta alguma coisinha que 
gostariamos de ter colocado e só depois de ter enviado que nos lembramos...boa!! 

 



 

 

174

A atuação do professor, como instigador e facilitador do processo de aprendizagem, 

pretendeu-se desenvolvesse sobre o pensamento dialógico ou relacional de Bakhtin, “sem cair 

no hábito de reduzir tudo a séries de oposições binárias: não um dialético ou/ou, mas um 

dialógico ambos/e” (Holquist & Clark, 2004: 35). Imerso no campo de energia criado entre as 

forças centrípetas e centrífugas produzidas nas relações, ao docente propuseram-se condições 

de possibilidade de alimentar estas últimas de forma a compelir “ao movimento, ao devir e à 

história”, aspirando “à mudança e à vida nova” (2004: 35), levando o aluno a ultrapassar seus 

próprios espaços/tempos. Como vemos na avaliação de AL4, em Aula Interativa, em S1, da 

disciplina de Marketing de Relacionamento Público, em outubro 2006.  

 

F33 - Data: outubro 2006; Aula Interativa. Document ‘AI_MKT_REL 
PUB_OUT06’,  5 passages, 1859 characters. 
 
(20:10:41) PROF4 fala: Conforme está na apostila, a evolução da disciplina de 
marketing está dividida em eras  
(20:11:55) PROF4 fala: Quais vcs entendem que sejam as principais diferenças 
entre elas?  
(20:13:12) AL4 fala: O foco  
(20:13:27) PROF4 fala: Bom... existem basicamente 3 grandes eras, sendo que 
alguns livros podem falar em 4  
(20:13:39) PROF4 fala: sim, M., o foco é que as diferencia  
(20:14:14) PROF4 fala: alguns livros acrescentam a era do produto...  
(20:14:30) AL11 fala: Foco nas vendas, foco no produto, foco no cliente...  
(20:15:14) PROF4 fala: para que possamos ter uma melhor compreensão do que 
são estas tais eras é interessante voltarmos um pouquinho no tempo para 
entendermos o surgimento do marketing. Alguém tem algum palpite de como essa 
área do conhecimento surgiu?  
........ 
 (20:37:52) AL4 fala: Muita boa a tua explanação, apesar de meu conhecimento 
sobre economia ser muito “light” consegui me situar.  

 

Nesta abordagem do campo empírico da discussão e análise, de aprendizagem 

colaborativa, verificamos que houve reforço para que não existisse estratificação entre as 

interações professor-aluno e aluno-aluno, possível por utilização da ferramenta Comentário, 

disponível na Plataforma NAVi, o que favoreceu as relações interindividuais e a consciência e 

prática das regras estabelecidas no contexto do curso. Salientamos que o acompanhamento e 

avaliação dos alunos, conforme constou nos Planos de Ensino das diferentes disciplinas, 

ocorreu durante e ao final de cada uma delas, sendo necessária, para a obtenção da 

certificação de “Especialista em Administração Pública Eficaz”, a realização de prova final 

presencial e apresentação de monografia perante banca de professores.  

Ao mesmo tempo, foi estimulada pelos professores a atitude pró-ativa de colaboração 

e cooperação entre os alunos-autores, propondo novas idéias, rompendo conceitos e modelos 
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de ser o aluno não “dono do saber”, mas “dono do seu eu” para aprender, para adaptar e 

organizar, no seu tempo e no seu espaço. Nesse sentido, houve a proposição de 

comentários/sugestões cruzadas entre as atividades de estudo dos alunos-autores, em 

consonância com Piaget, em Où va  l’éducation?:  

 
[...] os métodos ditos ‘ativos’, que são os únicos que desenvolvem a personalidade 
intelectual, supõem necessariamente a intervenção de um meio coletivo 
simultaneamente formador de personalidade moral e fonte de trocas intelectuais 
organizadas (...) não poderia haver atividade intelectual verdadeira, sob a forma de 
ações experimentais e de pesquisas espontâneas, sem uma livre colaboração dos 
indivíduos, significando a colaboração dos próprios alunos entre si e não apenas a 
colaboração entre o professor e o aluno (1972, p. 100-103). 

 

Em passagem transcrita de Aula Interativa, lemos a condição de interação nos níveis 

da estrutura organizacional do curso, com a proposição de cada um dos participantes assumir 

sua posição autônoma, fruto dos acordos mútuos, por processo de apreciação coletiva. Nesta 

transcrição, temos a proposta de exercitar a “co-laboração” (trabalhar junto) e a “co-operação” 

(agir junto), também nos conceitos de Pratt e Palloff (2002) de que o meio digital deve 

facilitar aos alunos o encontrar-se, o trabalhar juntos e o atuar sobre o conhecimento 

preexistente buscando construir novos modelos possíveis para enfrentar o amanhã: 

 

F34 – DATA: abril 2005; Aula Interativa 
 (20:26:08) PROF2 fala: Há esta insegurança com relação à Nota, decorrência de 
todo o processo de formação no ensino fundamental, médio e graduação. Agora 
muito mais importante é a análise qualitativa, que está sendo inserida nos 
"Comentários". Como colocou a M., aqui "comentar" o trabalho não é privativo 
do professor. Vocês também podem comentar os trabalhos próprios e os dos 
colegas. Isso é muito legal. 

 

Os professores, durante os encontros síncronos e assíncronos, estimularam a reflexão e 

análise por parte dos alunos acerca dos conceitos que estavam sendo estudados. Dentro da 

proposta metodológica oferecida pelo curso, o professor esteve em uma posição não de 

“saber-poder”, de responsabilidade pela resposta correta, mas de “facilitador” do processo de 

construção do conhecimento individual e coletivo, em que poderia assumir um ou outro 

agenciamento presente no decorrer do curso.  

O papel do professor seria apoiar o processo por meio de tarefas colaborativas, de 

facilitação da reflexão e discussão ativa e viabilização do desenvolvimento da crítica e 

capacidade de pesquisa do aluno no contexto do curso, alertando e experimentando com ele a 

sua responsabilidade pelo outro, pelo destinatário de seu discurso. Evidenciamos também aqui 

a presença sempre clara do superdestinatário – a Administração Pública/ o Estado -, quando 
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PROF2 prescreveu “teremos melhorias no controle social da Gestão Pública”, demonstrando 

o cuidado de todos os participantes do CEAPE com esse sujeito/outro personificado no 

Estado. Em Aula Interativa conjunta das disciplinas do primeiro módulo, encontramos a 

seguinte formulação: 

 

F35 – DATA: junho 2005; Aula Interativa. Document 'AI_JUN05',  18 passages, 
6197 characters. 
  
 (09:09:28) PROF2 fala: Tens ótimas idéias, P.F. Tens que implementá-las. Conta 
com nosso apoio para discutir os roteiros e oferecer sugestões. Para maximizar os 
ganhos sociais, políticos e administrativos viabilizados pelas transformações 
tecnológicas, é imprescindível a adequada estruturação do Sistema de 
Informações Organizacional, alinhado com o planejamento estratégico da 
organização e voltado a assegurar a disponibilidade máxima de informação, 
insumo essencial para a geração de conhecimento. Mas a construção do 
conhecimento se faz interagindo com o objeto. Apenas pelo uso efetivo das 
informações, com o tempo, com a ampliação do debate público, com o uso de 
indicadores, teremos melhorias no controle social da Gestão Pública. 

 

De outra parte, no Momento de Aprendizagem 2, houve proposta de reflexão sobre o 

patamar de aprendizagem atingido, sua concretude, seu acerto ou sua falha, como indicador 

de rupturas e crescimento, dentro de um processo que privilegia o diagnóstico de atratores e 

marcadores da ação dos alunos. A provocação da professora, pressupondo a descentração, o 

deslocamento, pretendeu estimular o aluno-autor a tomar consciência de sua própria trajetória 

no curso, desestabilizando em alguns momentos o status quo e fornecendo novas dimensões 

ao aluno de capacidade de antecipação e regulagem mais ativa com arbítrio entre 

possibilidades, deixando para trás as regulações automáticas a uma perturbação por correção 

compensadora (Piaget, 1978). 

 
 F36 DATA: abril 2005; Aula Interativa 
(20:26:49) PROF3 fala: em relação aos exercícios da LRF, vocês estão recebendo 
- aqueles que estão fazendo - o gabarito com as respostas certas. Estão retornando 
ao exercício para verificar por que erraram? 
  (20:27:30) AL8 fala: Sim professora, estou vendo o que errei 
  (20:28:27) AL6 fala: Sim 
  (20:28:37) AL2 fala: Sim eu retornei aos exercícios 

 

Nessa passagem, AL2 afirmou que retornou aos exercícios num dos dois movimentos 

do sujeito de Piaget (1978), em que, com base na informação sobre a falha no resultado, ele 

pesquisa os pontos frágeis na adaptação dos esquemas de ação ao objeto de conhecimento ou 

verifica os meios utilizados e necessidade de sua substituição e/ou correção. 

O professor, provocador das possibilidades de interdependência e de inter-

operacionalidade, ao mediar o processo cognitivo de estruturação de novos conceitos, 
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significações e sentidos, dentro do espaço virtual de aprendizagem, atuou de forma implicada 

e interveniente, provocando/possibilitando a tomada de posição solitária, impregnada de nossa 

representação das coisas que nasce “do fato de que elas vêm refletir-se contra nossa 

liberdade”, sendo que “nossa representação da matéria é a medida de nossa ação possível 

sobre os corpos” (BERGSON, 1999, p. 34, 35). 

A interferência do educador nos processos de aprendizagem começa pela observação 

do real de seus alunos e, com base nesta, deriva para a provocação constante, ao estímulo à 

interação entre sujeito e objeto em suas assimilações e organizações, levando em conta que a 

percepção está impregnada de lembranças e que “aos dados imediatos e presentes de nossos 

sentidos misturamos milhares de detalhes de nossa experiência passada” (BERGSON, 1999, 

p. 30).  

Os restritores de distância, silêncio, escrita e conhecimento que atuaram apresentando 

resultados próprios da comunidade que se propunha constituir com integrantes de diferentes 

grupos sociais/culturais/econômicos, em momentos foram contornados pela arte do 

professor/facilitador do processo e dos colegas participantes no ambiente virtual. Assim, em 

abril 2005, foi proposto um desafio pelo PROF2, acerca de debate sobre estratégias para 

aproximação entre Governo e população, sobre os meios e dispositivos legais que viabilizam 

a participação dos cidadãos na discussão sobre a origem e aplicação dos recursos públicos. 

Neste ponto, a aluna AL3 expressa suas incertezas em relação à compreensão sobre os 

procedimentos legais encontrados no material disponibilizado na disciplina, denotando a 

representação-conceituação (AXT e SCHUCH, 2001) como mecanismo instituído por 

processos interpretativos complexos, como verificamos em passagem transcrita abaixo: 

 

F37 – DATA: maio 2005; Aula Interativa 
 
 (08:21:05) AL3 fala: prof. G, foi bom entrares neste assunto, pois ao ler o 
material da semana fiquei com dúvida a este ponto de da participação popular e 
a realização de audiências públicas, quando da elaboração da LDO, LDA e isso 
é obrigatório ou é facultativo? Já aconteceu em algumas das atuais gestões? 

 

A atuação dos professores como facilitadores dos processos/modos de constituição da 

autoria foram elementos importantes no desenvolvimento do curso, em que foram propostas 

situações-problema para experimentação e discussão das teorias em estudo, que “passam a 

constituir suporte para caminhos diferenciados que então podem apresentar-se...” (AXT e 

ELIAS, 2003. p. 260), como constatamos,  em abril de 2006, em Aula Interativa: 
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F38 – DATA:maio 2006; Aula Interativa. Section 0, Paragraphs 145-158, 2787 
characters. 
 
(20:37:58) PROF5 fala: EI PESSOAL mais um pouquinho de pilha: Como vocês 
explicam o baixo numero de observações da Fase 4 no Quadro 1 p. 7, com 
relação aos esforços de automatizar e incrementar relações com clientes, em 
instituições governamentais? Isto é uma verdade? Por que, exemplifiquem ...  
  (20:38:11) AL11 fala: FATOR COMUNICAÇÃO: nos 2 bancos encontramos, 
salas de reuniões (chats), com a sala de agronegócios do BB e a sala do 
exportador no Banrisul, ainda ambos possuem a possibilidade de campo para 
perguntas e/ou sugestões e/ou reclamações, com envio de respostas via mail, 
possuem setor de compras, canal com investidores, mas o BB possui Sala de 
Imprensa e o Banrisul não!    

 

As diretrizes do curso divulgadas no ambiente virtual e os procedimentos flexíveis e 

desafiadores, não impostos e não rígidos, não inibindo a discussão, viabilizaram a implicação 

dos alunos-autores que se comprometeram com o curso, criando um bom nível de discussão e 

análise.  A contribuição avaliativa de cada aluno acerca das atividades dos colegas, nos 

portfólios, artigos, trabalhos em equipe, fizeram parte da avaliação do processo de 

aprendizagem, além da avaliação do desempenho no curso e da auto-avaliação que ocorreu 

em alguns momentos do curso em Aula Interativa e na prova presencial final.  

Em certos momentos do curso, os alunos manifestaram as suas dúvidas sobre a 

validade de haver tão diversificadas atividades proporcionadas pela Plataforma NAVi e seu 

resultado no processo de ensino-aprendizagem foi levantado, assumindo posições claras e 

reflexivas, conforme verificamos no trecho abaixo: 

 

 F39 -  DATA: junho 2005; Aula Interativa.  
 
(21:30:28) PROF2 fala: Que legal, E. M.: nosso objetivo maior é que a 
aprendizagem ocorra. Precisamos juntos construir conhecimentos sobre Gestão 
Pública Eficaz: este é o propósito do Curso. 
Section 0, Paragraph 1746, 277 characters 
  (21:33:07) AL4 fala: Prof. a aprendizagem está ocorrendo, o que não estamos 
conseguindo é interagir para a construção do conhecimento coletivo - ou melhor, 
interagindo pouco ,pois a preocupação maior não são os fóruns mas sim os 
trabalhos a serem entregues 
Section 0, Paragraph 1752, 248 characters. 
  (21:36:15) AL4 fala: Nada contra os trabalhos - que fique claro - pois com eles 
construímos conhecimento, mas as metas devem ser desafiadoras porém 
atingíveis - quero ler mais , quero tempo para ler mais pois adoro essa matéria. 

 

Os alunos-autores tiveram a oportunidade de, no contexto da aula, explorar o ambiente 

discutindo e expondo inseguranças, medos, surpresas e alegrias, dentro do que o curso 

pretendeu como aprendizagem transformadora ou aprender a aprender, havendo sempre 
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presente para os alunos seu comprometimento com o superdestinatário/ele de Bakhtin – 

administração pública.  

No Fórum da disciplina de Agronegócios, em maio de 2006, os alunos expressaram o 

conhecimento teórico agregado, posicionando-se em relação às atividades e propostas da 

disciplina, salientando a interação dialógica quando AL6, em S1,  refere “pesquisar, discutir e 

ter uma visão ampla do setor”, conforme formulação F40  transcrita a seguir: 

 

F40 - DATA: maio 2006; Fórum. Document 'FORUM_AGB_MAIO06',  2 
passages, 1272 characters.Section 0, Paragraphs 20-21, 756 characters. 
 
S1- AL6 escreveu em 07/08/06 17:29:39 - A disciplina superou minhas 
espectativas, ampliou minha percepção e agregou muito valor aos meus escassos 
conhecimentos de agronegócios. O trabalho final me fez pesquisar, discutir e ter 
uma visão ampla do setor e seus mecanismos. 
Section 0, Paragraph 31, 516 characters. 
AL2 escreveu em 06/08/06 12:12:09 - Adquiri novos conhecimentos a partir do 
curso, pois muitas inovações tecnológicas, experimentos e novos métodos de 
produção eu não conhecia, destacando: o uso da nanotecnologia, as pesquisas na 
criação de “moscas machas” estéreis, o uso da genética do arroz para maior 
produtividade. Vi que a agricultura está ressurgindo como um grande negócio 
nacional e internacional. O governo tem dado atenção especial ao produtor rural, 
fixando o homem no campo, evitando, com isso, o êxodo rural e reduzindo favelas 
urbanas. 

 

O poder e potencial da tecnologia, na área educacional, são estudados em teorias como 

o construtivismo (Brooks e Brooks, 1993) e aprendizagem ativa (Myres e Jones, 1993), em 

que dizem que os alunos-autores criam conhecimento e significado por meio da 

experimentação, exploração, manipulação e teste das idéias na realidade (simulações e 

questões abertas). Por meio da aprendizagem autodirigida, o aluno-autor está habilitado a 

perseguir as interações aonde estas o levem, não dependendo do professor. 

Nesse sentido, o processo está centrado no aluno, que determina o ritmo e a direção de 

seu próprio processo de aprendizagem. Nesse contexto, compete ao aluno-autor dar sentido ao 

conjunto de conhecimentos vinculados à proposta de ensino-aprendizagem. No encontro 

síncrono de F41 transcrito abaixo, explicitam-se as posições de sujeitos dos alunos: 

 

F41 -  DATA: MAIO 2005; Aula Interativa 
 
(21:46:56) AL2 fala: Isso que estamos comentando em aula é algo provocativo 
para quem ocupa cargo gerencial. O Assunto assusta, ainda. A cultura está 
começando a se formar muito lentamente. E quando estudamos e vemos como é 
possível transformar isso tudo, não é fácil ficar de fora olhando essa câmara 
lenta andar e patinar, ,... às vezes preciso dar uma volta para arejar. 
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O modelo proposto na Plataforma NAVi , e em desenvolvimento em algumas das 

disciplinas do curso de especialização em Administração Pública Eficaz, pelos professores-

autores-facilitadores, foi interativo e os alunos-autores tiveram suas contribuições 

compartilhadas on-line com feedback de outros alunos, como vemos na transcrição F42:  

 

F42 – DATA: novembro 2005. Fórum. Document 'FORUM_AFED',  5 passages, 
3013 characters.Section 0, Paragraph 574, 511 characters  
 
AL10 escreveu em 15/11/05 19:42:49 - O terceiro trabalho que analisei (todas as 
análises estão publicadas no portfólio), diz com o trabalho DESAFIO FINAL, 
Trabalho em equipe, elaborado pelos alunos AL13, AL2 e AL4, apresentado à 
disciplina de Competências nas Instituições Públicas. Os autores discorrem com 
muita propriedade sobre o tema apresentado como desafio. O estudo apresentado 
teve como referencial o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apresentam um 
excelente referencial teórico e expõem a situação fática da instituição, que, 
muitas vezes, a teoria não fecha com a prática vivida pelos servidores. Na 
conclusão introduzem um quadro fazendo cotejo entre a capacitação por 
competências e a capacitação tradicional, ressaltando as vantagens do novo 
modelo. A bibliografia está em consonância com o conteúdo exposto no trabalho. 
Recomendamos a leitura. Parabéns para M. (minha colega avaliada) e demais 
integrantes da equipe. 

 

Importante considerarmos a questão de em AVA termos basicamente a forma textual 

escrita para ser o canal interacional-dialógico em que os alunos navegam.  Como 

pouquíssimos são os sinais sonoros e visuais de transmissão de mensagens, os alunos-autores 

se concentram nos seus significados desenvolvendo simultaneamente a linguagem escrita e 

atingindo patamares mais complexos de comunicação. Conforme Palloff e Pratt (2002, p. 56), 

resultante desse ambiente,  

 
as idéias podem ser desenvolvidas colaborativamente na medida em que o curso 
avança, criando o significado socialmente construído que é a marca  registrada de 
uma sala de aula construtivista, na qual ocorre o processo ativo de aprendizagem. 

 

Na relação dialógica produz-se o enunciado que, a cada momento, reflete a finalidade 

da atividade do indivíduo, e o locutor, ao compreender a significação do discurso, adota uma 

atitude responsiva ativa, que é expressa por texto, imagem, som. O aluno-autor (gestor), ao 

responder tem responsabilidade sobre sua resposta na esfera do compromisso ético, não 

havendo opção diferente daquela de assunção por sua posição, única e irredutível.  

No Fórum (assíncrono), em setembro de 2005, encontramos os enunciados de AL7 

(S2) assumindo posição de autoria, ao responder à perturbação trazida pelo questionamento da 

PROF3 (S1), como verificamos na transcrição a seguir: 
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F43 –DATA: setembro 2005. Fórum. 
 
S1- PROF3 escreveu em 15/09/05 – Responder +/- Se aprender é uma experiência 
social decorrente da interação entre duas ou mais pessoas/organizações em dado 
contexto, em que existe uma necessidade essencial de compartilhar idéias e 
experiências, em que medida uma pessoa/organização pode-se tornar mais 
competente, com mais conhecimento para buscar melhores soluções para suas 
atividades? Em outras palavras, como fazer a distinção entre treinamento e 
aprendizagem para pessoas e organizações? 
S2- AL7 respondeu em 18/09/05 – Responder – Acredito que treinamento seja a 
sistematização de conceitos a que deve ser capacitado determinado funcionário ou 
setor. Já aprendizado é o que este consegue absorver quando recebe determinada 
informação. Acho interessante ressaltar que em alguns casos as necessidades 
não são apenas técnicas e sim, comportamentais. Muitas vezes, até naquela 
conversa de corredor pode transcorrer um bom aprendizado. 

 

No Fórum de setembro de 2005, o aluno-autor AL10, ao conceituar aprendizado 

corporativo, transparece as vozes que sustentam seu enunciado, ao dizer que “o 

conceito...costuma dizer respeito (...) No entanto, em sentido amplo, o aprendizado consiste 

(...) De outro lado, em regra, os treinamentos são percebidos, pelos colaboradores (...) 

Outra percepção a respeito sinaliza uma função comum (...)”: 

 

F44 – DATA: setembro 2005; Fórum. 
AL10 respondeu em 18/09/05 – Responder – O conceito de aprendizado 
corporativo costuma dizer respeito apenas às atividades de capacitação formal, 
orientadas no sentido de aumentar as habilidades, a experiência e o 
conhecimento, para tornar a produção mais eficiente. No entanto, em sentido 
amplo, o aprendizado consiste em adquirir capacidades relevantes para melhorar 
o desempenho de uma empresa e pode ser entendido como uma reposta de 
adaptação criativa às condições, incertas e em constante mudança, do ambiente 
competitivo, com base em processos graduais e deliberados de indagação coletiva 
(...) De outro lado, em regra, os treinamentos são percebidos, pelos 
colaboradores que deles participam, a partir de diferentes pontos de vista, tais 
como um benefício incorporado aos ganhos existentes na organização, como 
salário, alimentação, saúde, etc. (...) É possível ainda que os treinamentos sejam 
interpretados como uma obrigação, e em muitos casos, até penosa. Outra 
percepção a respeito sinaliza uma função comum, simplesmente formadora e/ou 
que objetive a atualização permanente de assuntos técnicos ou de temas gerais(...) 

 

Durante as análises dos dados coletados nesta pesquisa, em vários momentos, na 

discussão com o texto, questionamos nossa posição de sujeito implicado e procuramos 

alcançar uma distância relativa para enxergar os processos/os movimentos que ocorreram 

durante o curso CEAPE com cada um dos integrantes, professores, alunos e tutores. E dentre 

as constatações feitas, salientamos aqui aquela do gênero do discurso em AVA, uma vez que 

percebemos que o gênero primário de Bakhtin, que se constitui “em circunstância de uma 

comunicação verbal espontânea”, evolui, transforma-se, perdendo o ponto relacional com o 

agora presente e busca um outro destinatário ou sobredestinatário, sem deixar de ser um 
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enunciado. Por sua vez, o processo de formação do gênero secundário no ambiente virtual e a 

tensão/relação entre os dois gêneros implica considerar instrumentos da comunicação, 

ideologias subjacentes e modelos mentais preexistentes, como nesta Aula Interativa de agosto 

de 2005: 21:20:39) AL6 fala: Temos tb a pocafala e o super garfield;  (21:20:42) AL5 fala: 

hmm.. preciso saber quem é magali e o bob esponja... 

 

5.4 O ESPAÇO-NÚCLEO E A APRENDIZAGEM 

 

Neste momento, então, recuperamos os autores da área da Administração, procurando 

responder às indagações e inquietações da pesquisadora que motivaram esta tese.  

Iniciamos dizendo que é possível pensar a lógica do processo de aprendizagem 

individual, em AVA-CC, dentro das Dinâmicas da Compreensão e da Autoria, como 

extensiva à aprendizagem organizacional. Com efeito, no espaço-núcleo da interação 

dialógica, presenciamos a experiência vivencial em que os enunciados se encontram, deslizam 

e se reconstroem no ser em devir.  

Evidenciamos, no Momento de Aprendizagem 2,  os sujeitos percorrerem a 

compreensão e serem autores, em uma arquitetônica de respondibilidade própria em que o 

viver/saber encontra o outro, em permanente movimento. 

Retomando Nonaka e Takeuchi, eles dirão que o conhecimento explícito se 

consubstancia na linguagem sistemática, fazendo emergir o conhecimento tácito e adquirido 

pelo indivíduo na vida/experiência; nós podemos dizer que pela enunciação em AVA-CC os 

alunos-autores explicitam seu saber tácito. Bakhtin pode auxiliar na explicação deste 

movimento quando diz que a enunciação pode ter duas orientações: relativa ao sujeito ou à 

ideologia. No primeiro caso, existe a tradução dos signos interiores do sujeito em signos 

exteriores, exigindo do interlocutor um ato de compreensão; no segundo caso, é necessária 

uma compreensão ideológica objetiva e concreta da enunciação. Em outras palavras, a 

introspecção do sujeito tem por objeto o signo interior, que pode ser exteriorizado pelo 

discurso, e se constitui como um ato de compreensão. Assim, existe uma ligação estreita entre 

a compreensão do signo – interior ou exterior – e a situação social em que esse signo surge, 

ligação esta configurada no enunciado em toda as suas dimensões comunicativa, interativa, 

avaliativa. 

De outra parte, constatamos que alguns alunos, em Momento de Aprendizagem 1, 

esposaram diferentes teorias estudadas, naquilo trazido por Chris Argyris, Donald Schön 

(1992), permanecendo no plano das idéias (sem acoplamento à experiência, de Piaget) e 
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considerando prioritário o superdestinatário – Estado/Administração Pública (Bakhtin). 

Podemos pensar também que os ciclos de aprendizagem de Argyris, Schön, Swieringa e 

Wierdsma, trazem em seu contexto a Dinâmica da Compreensão de Piaget, em sua 

interlocução com Bakhtin, na medida em que, além de a reflexão levar à tomada de 

consciência e à compreensão sobre as proposições lançadas em nível individual ou 

organizacional, ocorrem na interação dialógica e produzem enunciados, que são encontros de 

sentidos entre os interlocutores. 

Considerando o AVA-CC um contexto de aprendizagem para indivíduos e 

organizações, objetivando o compartilhamento de conhecimento e modelos mentais, de forma 

a viabilizar o que Bakhtin chamou de circulação livre do fluxo de energia das forças 

centrípetas (“que se empenham em manter as coisas juntas, unificadas, iguais”) e centrífugas 

(“que compelem ao movimento, ao devir, à história”), aspirando à mudança, ao novo 

(HOLQUIST e CLARK, 2004, p. 35), é possível vislumbrar a conversão de uma organização 

em uma organização que aprende, na medida em que o locus da energia circulante está na 

interação dialógica e uma nova linguagem coletiva, de novos enunciados, constrói-se dentro 

do grupo. O diálogo estabelecido é mais do que interação porque traz em si a orquestração no 

enunciado “das dimensões da plurivocidade social”. (Braith, 2005: 159) Para Bakhtin a 

linguagem social está constituída pela linguagem do grupo e da época, conforme as diferentes 

perspectivas e vozes ideológicas se mesclem, se entrecruzem, carregando consigo os sujeitos 

suas histórias individuais e de suas organizações, sem fronteiras separatistas. 

Em nossa pesquisa, como já dito, verificamos os processos e movimentos de 

compreensão, autoria e ética dos alunos do CEAPE, em seus diferentes momentos/espaços, 

procurando entendê-los em relação àquele da aprendizagem vivencial/experiencial de Kolb e 

Fry (1975/1978). Assim, a aprendizagem seria cíclica, embasada na teoria do fazer e 

compreender de Jean Piaget, com a observação de que poderia ter início o ciclo, segundo eles, 

em qualquer ponto.  

Neste momento, trazemos algumas considerações à luz da pesquisa realizada neste 

trabalho. Em primeiro, a dificuldade de isolar e analisar o processo de aprendizagem, em 

qualquer um dos momentos, está em que não é possível isolar o sujeito de seu saber prévio, 

considerando que ele é sua história e seu presente. Quando o sujeito executa uma ação/um ato, 

ele o faz esperando obter um resultado, fundado nesse saber prévio. Mesmo no Momento de 

Aprendizagem 1, em que o aluno se restringe a redizer/reler a  teoria, esposando-a (Argyris), 

seu ato é um ato ético porque respondível e responsável dentro do grupo/ambiente, mesmo 

que seja uma manifestação emocional e intuitiva. 
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Por extensão, podemos também dizer que as conseqüências da ação/ato, no contexto 

da organização, são visíveis e passíveis de observação e reflexão por todos os interlocutores 

presentes no ambiente. 

Retomando, então, os significados da aprendizagem vivencial, dizemos que, em AVA-

CC, no contexto do curso CEAPE, criaram-se condições de possibilidade para 

experimentação/vivência em eventos reais de interação dialógica, visibilizadas nos registros 

textuais dentro do ambiente (fóruns, aulas interativas, portfólios), em que a interlocução entre 

sujeitos (alunos, professores, tutores, textos) propiciou a compreensão, a ética e a autoria. 

Kolb (1978) dá especial atenção e importância à observação e à reflexão na 

aprendizagem porque nela está o processo de autoconhecimento – individual e organizacional 

-, o que relacionamos à alteridade de Bakhtin, uma vez que esse processo implica a reflexão 

sobre si próprio e a escuta do outro/ambiente, e Bakhtin nos diz que somente somos na 

medida em que o outro nos completa e estamos em uma posição única na existência. Como 

trazemos em Holquist e Clark: 

 
Você pode ver coisas às minhas costas, como uma pintura ou nuvens que passam, 
mas estão ocultas à minha visão, enquanto eu posso ver coisas das quais você, de sua 
localização, não tem visão, como uma pintura diferente em outra parede ou outras 
nuvens que se movem por trás de sua cabeça. Essa diferença determina que, embora 
estejamos no mesmo evento, ele é diferente para um e para outro. (2004, p. 95) 

 

A interação dialógica proporciona, podemos dizer, a troca de sentidos, a completude 

do outro porque lhe dou o que somente eu posso ver do lugar que ocupo, da minha situação.  

Na quarta fase do ciclo de Kolb (1978), quando já existem condições para projetar e 

reconstruir conceitos com novos olhares, em novo patamar, o aluno-autor tem consciência de 

seu lugar, donde olha o outro e projeta para futuro de forma única, irreproduzível e 

responsável, envolvido no extravasamento da interação dialógica dos movimentos de 

compreensão, autoria e ética. 

Na formulação de enunciados no diálogo com os autores (Kolb, Bakhtin, Piaget), 

buscamos um sentido para explicar a trajetória do aluno-autor em sua construção do 

conhecimento, tendo em vista que, nos textos escritos - verdade de diálogos orais -, autorar 

significa assumir uma posição axiológica ao enunciar e uma ética. 

Complementando a abordagem teórica de Kolb e Fry, podemos dizer que os alunos-

autores estiveram, durante o curso CEAPE, associados aos diferentes estilos de aprendizagem 

definidos pelos autores: convergente, divergente, assimilador, acomodador, sofrendo 

alterações no tempo do processo, em função das práticas pedagógicas utilizadas pelos 
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professores. Assim, na interação dialógica, os enunciados construíram novos estilos. Aquele 

aluno que, no início, era mais convergente, por troca em interação dialógica, em AVA-CC, 

conseguiu conhecer seus pontos mais fracos, em constituição de autoria, abrindo novas 

possibilidade para sua própria construção do saber. 

Da mesma forma, procurando responder às questões de Ruas (2001), sobre a 

existência de uma mesma base lógica para os processos de aprendizagem individual e 

organizacional e de um tipo de aprendizagem coletiva, acreditamos que é possível encaminhar 

a discussão para um outro patamar. 

Fazendo um exercício de imaginação, identificamos que a organização também está 

em um lugar único e irreproduzível e que – em AVA-CC – podemos criar o espaço-núcleo da 

interação dialógica, em experiência vivencial permanente entre seus integrantes de forma a 

criar condições de possibilidade para o compreender, o enunciar e o autorar dentro da 

organização, em demonstração de suas capacidades cognitiva, integrativa e interacional.  

 
Figura 35: Espaço-núcleo de extravasamento da interação dialógica (BIANCAMANO, 2007). 

 

Desse modo a reconstrução de conceitos em novos patamares de conhecimento ocorre 

no espaço-núcleo da interação dialógica que abrange todo o processo de compreensão. 

Podemos delinear, então, não uma espiral em duas dimensões, mas um extravasamento dos 

enunciados na direção da compreensão, da autoria e de uma ética de acolhimento das 

diferenças e de solidariedade com o outro. 
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CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

A TESE 

 

Partindo do contexto de onde falo, da administração pública e do estudo do processo 

de aprendizagem nas organizações, procuramos neste trabalho responder a alguns 

questionamentos relacionados com a aprendizagem do indivíduo, embasando-nos nas teorias 

de Jean Piaget (Fazer e Compreender e Tomada de Consciência) e de Mikhail Bakhtin 

(Dialogismo e Interação), e explorar as possíveis interlocuções entre as ciências 

administrativas e da educação. 

O foco do estudo esteve na trajetória da compreensão e na constituição da autoria do 

sujeito, enquanto integrante de um coletivo, em processos de aprendizagem em ambientes 

virtuais, cooperativos e colaborativos, AVA-CC, considerando o Ciclo de Aprendizagem 

Vivencial de Kolb e Fry (1978) e o espaço-núcleo central identificado no processo de Tomada 

de Consciência e Autoria, na prática docente da pesquisadora. Nas buscas às respostas sobre 

as características, os mecanismos e os movimentos que criam e sustentam esse espaço-núcleo, 

levamos em consideração dois pressupostos relativos às Dinâmicas da Compreensão e da 

Autoria e a percepção de que os estudos na área das ciências administrativas não se tinham 

aprofundado suficientemente nessa área para responder às questões que pairam sobre o 

processo de aprendizagem nas organizações. 

O primeiro pressuposto – da Dinâmica da Autoria – nos dizia que, em cooperação, a 

posição enunciativa do sujeito se realiza no processo de interação, em dinâmica de inter-

relações responsivas, impregnadas de posições valorativas. O autor assume uma posição 

axiológica, recortando e reorganizando os eventos do quotidiano. O segundo - da Dinâmica do 

Compreender - enfatizava que a atividade humana exige algum grau de consciência, podendo 

chegar à compreensão (aos meios utilizados, à razão das coisas) quando ocorre a Tomada de 

Consciência (TC) durante o processo de ação. As diferenças entre o fazer e o compreender 

revelam-se nos graus de reflexão sobre dados percebidos, aos objetivos da ação/da expressão 

pela linguagem ou aos seus resultados constatados como êxito ou fracasso. 

Delineamos nossos objetivos, então, de identificar modos/processos de compreensão, 

ética e autoria em AVA-CC e as práticas pedagógicas que poderiam potencializá-los, e 

revisamos a literatura referente à construção do conhecimento e à aprendizagem nas 

organizações, notadamente os autores: Nonaka e Takeuchi, Argyris e Schön, Edward Garvin, 

Swieringa e Wierdsma, David Kolb e Roger Fry, Roberto Ruas.  
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Neste âmbito, salientamos a chamada espiral do conhecimento, de Nonaka e 

Takeuchi, o ciclo de aprendizagem das organizações e indivíduos de Argyris e Schön, 

Edward Garvin, Swieringa e Wierdsma, e o ciclo de aprendizagem vivencial de Kolb e Fry. 

Nos autores de referência, Mikhail Bakhtin e Jean Piaget, centramos nossas 

fundamentações, respectivamente, nos processos de Autoria, com base em posições 

enunciativas, sob o eixo do dialogismo na interação com o “outro”, e nos processos do Fazer e 

Compreender, relacionados à teoria da Tomada de Consciência, sob o eixo da interação com o 

objeto/conceito e o “outro”. 

A pesquisa se desenvolveu dentro da Escola de Administração (EA/UFRGS), em seu 

Núcleo de Aprendizagem a distância, por meio de ambiente virtual de aprendizagem – 

Plataforma NAVi. Em seu desenvolvimento como sistema aberto, a Plataforma incorporou 

iniciativas exitosas e inovações, como a institucionalização da vídeo-aula, que levaram à 

estruturação do Curso de Especialização a distância em Administração Pública Eficaz – 

CEAPE, em que se propunha realizar intervenções no ciclo de aprendizagem: fazer, refletir, 

pensar e decidir individual e coletivo. O curso ofereceu 21 disciplinas com carga horária total 

de 360 horas-aula, tendo seu início em abril de 2005 e conclusão em 2007, após Prova Final 

presencial e apresentação de Monografia perante Banca Avaliadora, em uma turma de 13 

alunos, da edição 2005-2007, sujeitos desta pesquisa. 

Outros cursos contribuíram de forma assistemática para a tese: curso de extensão 

Administração Municipal Eficaz com Responsabilidade Fiscal (AMERF), ocorrido em duas 

edições nos anos de 2001-2002 e 2003, com 102 alunos também gestores públicos de 

diferentes esferas, e curso de especialização MBA Executivo em Negócios Financeiros, em 

parceria da Escola de Administração/UFRGS com o Banco do Brasil, para 621 de seus 

funcionários.  

Em relação à metodologia de pesquisa adotada, vinculamo-nos à proposta de natureza 

“interacional-dialógica”, baseada no conceito de dialogismo de Bakhtin, no que concerne às 

condições de possibilidade de diálogo, em AVA-CC, entre interlocutores e entre discursos. 

Enfocamos os conceitos de autoria, compreensão, dialogia, interação e ética, nas perspectivas 

piagetiana e baktiniana desta tese.  

Na perspectiva interacional-dialógica deste trabalho, a Plataforma NAVi se apresentou 

como um contexto aberto e dinâmico, por meio de interface simples e lógica, com 

funcionalidades abrangentes, onde os interlocutores navegaram entre os diferentes níveis de 

sua estrutura autonomamente e com relativa facilidade. A estrutura tecnológica da Plataforma 

foi construída sobre conceitos construtivistas, centrando-se na interatividade, em ambientes 
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virtuais possibilitadores da relação Todos-Todos, em condições cooperação e colaboração, 

contemplando o entrecruzamento de duas áreas de interesse da pesquisa: formação continuada 

do adulto e ambiente virtual com novas tecnologias.  

 E, em conformidade com a metodologia, utilizamos o software NVivo2 para pesquisa, 

como instrumento viabilizador de indexação, busca e organização do conteúdo textual 

coletado. O software NVivo2, originário do CAQDAS - Computer-aided qualitative data 

analysis software, programa de computador orientado para auxiliar na análise de dados 

qualitativos, serve ao gerenciamento e inferência de informações e está baseado no princípio 

de codificação de texto, viabilizando a busca e teorização de dados não-numéricos e não-

estruturados. 

Após leitura minuciosa dos documentos textuais dos Fóruns e Aulas Interativas – estas 

em sua forma textual, uma vez que também foram utilizados vídeochats - de 20 Disciplinas do 

curso CEAPE, no período de abril de 2005 a junho de 2007, esses foram tratados com o 

software NVivo2, de forma a organizar seus conteúdos, segundo estabelecido nos objetivos de 

pesquisa, para possível inferência acerca dos dados. 

Os textos compuseram os documentos, em um total de 39 documentos, explorados 

quantitativa e qualitativamente, segundo as categorias definidas pelos referenciais teóricos: 

a categoria (ou nó NVivo2) compreensão, a categoria (ou nó NVivo2) autoria e a 

categoria (ou nó NVivo2) ética. Na organização/categorização dos documentos, foram 

criados os atributos: período (meses) de sua ocorrência, alunos-autores participantes e 

conceitos de gestão. A mesma definição de atributos foi realizada para as categorias 

compreensão, autoria e ética. 

Para explicitar a análise dos dados, é importante trazer a divisão feita em duas 

fases:  

1ª Fase - leitura minuciosa da produção textual dos alunos-autores e professores nos 

Fóruns e Aulas Interativas, do curso de especialização CEAPE, compondo os 39 

documentos, substrato das pesquisas quantitativa e qualitativa; 

2ª Fase – categorização dos documentos segundo as dimensões definidas no espaço-

núcleo: compreensão, autoria e ética. Definição de cinco conceitos como centrais nos 

conteúdos propostos pelo curso CEAPE e vinculação dos alunos-autores aos documentos e às 

categorias estabelecidas, constituindo-se em atributos de cada nível. A utilização da busca 

automática – search – do software  NVivo2 possibilitou a recuperação das freqüências de 

presença de cada atributo  

Como resultado quantitativo desta pesquisa, encontramos: 
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a) maiores freqüências percentuais para os conceitos conhecimento, planejamento e 

competência, respectivamente,  40, 30 e 16 por cento; 

b) de um total de 15.556 intervenções dos alunos-autores nos documentos, foram 

destacados os três que apresentaram maior freqüência; 

c) distribuição dos conceitos em relação às categorias compreensão, autoria e ética: 

proporcionalidade de distribuição mantida entre os conceitos conhecimento, 

planejamento e competência; 

d) distribuição de freqüência da participação dos alunos-autores em relação às 

categorias compreensão, autoria e ética: proporcionalidade de distribuição 

mantida entre os alunos de maior freqüência global. 

Com base nos dados quantitativos, dedicamo-nos, a seguir, à análise da escrita dos 

treze alunos-autores do curso de especialização CEAPE, tendo como indicadores os conceitos 

planejamento, competência, conhecimento e as categorias compreensão, autoria e ética, e 

os referenciais teóricos de Piaget e Bakhtin, para construção da arquitetônica da 

respondibilidade dialógica, da dimensão autoral dos atores no processo de construção do 

compreender e visibilização das práticas pedagógicas que possibilitam a interação dialógica, 

alcançando respostas para a problemática proposta neste trabalho, de investigar sobre a 

constituição da autoriae da ética na trajetória da compreensão, em AVA-CC, elucidando as 

características, mecanismos e movimentos que sustentam o espaço-núcleo existente entre 

fazer e o compreender. 

A análise propriamente dita dos dados coletados levou em consideração extratos 

horizontais no contexto coletivo dos alunos-autores, em que os modos/processos de autoria, 

ética e compreensão em AVA-CC são confrontados à luz das teorias de referência e 

analisadas as práticas pedagógicas utilizadas, segundo dois Momentos de Aprendizagem 

(MA) definidos: MA1, em que se verificaram a repetição de textos/de discurso dos 

professores e/ou tentativas de reconstruir o conceito no discurso do aluno; de encontros do 

saber prático com os conceitos teóricos, por meio de acoplagens à experiência vivencial, 

produzindo sentido; e, MA2, de autonomização do aluno em relação aos próprios textos, 

projetando para uma nova prática; de autoria em uma ética possível de acolhimento à 

diferença e de solidariedade em relação ao outro. 

Assim, numa visão interacional dialógica, enfocando primordialmente os conceitos 

de maior freqüência, projetamos e analisamos os processos em que os sujeitos puderam ser 

autores e construir seu conhecimento na trajetória do compreender; como se caracterizaram 

os mecanismos e a dinâmica que criam e sustentam o espaço-núcleo para a constituição da 
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autoria, em um contexto de atos éticos, responsáveis e responsivos, na totalidade da vida 

do indivíduo nas organizações. 

Nesse sentido, houve uma expansão da pesquisa para além da análise de conteúdo para 

alcançar os processos e movimentos de compreensão, autoria e ética, na construção individual 

e coletiva do conhecimento. 

 

CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO E CONCLUSÕES 

 

O espaço-núcleo que identificamos entre o fazer e o compreender extravasa no Ciclo 

de Aprendizagem Vivencial de Kolb (1978), constituindo-se em interação dialógica no 

processo de aprendizagem individual, projetando uma possível aprendizagem organizacional.  

Esta a contribuição que consideramos essencial ao finalizar este trabalho. Ao fazermos 

a exaustiva análise da produção dos alunos no contexto coletivo, por meio de seus registros 

textuais, nos dois diferentes Momentos de Aprendizagem, percebemos a presença do outro 

nos enunciados de cada um, impregnados de outras vozes; identificamos a arquitetônica de 

respondibilidade para com o colega, professor, tutor do curso (destinatário) e para com a 

instituição originária (superdestinatário), sendo responsável pelo dito e respondível no dizer; 

verificamos a autonomização do aluno reconstruindo conceitos para uma nova prática e sendo 

autor de sua posição única no contexto. 

Encontramos na interlocução possível entre a filosofia da linguagem da Mikhail 

Bakhtin e a teoria da Tomada de Consciência de Jean Piaget subsídios para melhor conhecer 

esse espaço-núcleo, berço da constituição da autoria e da ética dos sujeitos na trajetória do 

compreender em ambiente virtual de aprendizagem coletivo e cooperativo. 

E que subsídios são estes? Comecemos com a constatação de que a interação entre 

sujeitos (indivíduos e texto) ocorre inexoravelmente em produção de sentidos. Sempre há 

possibilidade de, na inter-relação sujeito-sujeito e/ou sujeito-texto, enunciação no contexto, 

mesmo a não-resposta está carregada de sentido. Assim, mesmo no Momento de 

Aprendizagem 1, em que pesem as formulações dos interlocutores restringirem-se à repetição 

de teorias e/ou discursos do outro/texto e à acoplagem destas à experiência vivida nas 

organizações originárias, também ali observamos um processo de autoria, na medida em que 

estão, de uma forma única, respondendo ao interlocutor, interagindo com o discurso/texto, 

posicionando-se e assumindo a responsabilidade por seu dizer/não-dizer respondível. 

A seguir, na interação dialógica dentro do curso CEAPE, a posição/ato do sujeito é 

única, irrepetível, ética e estética, o que realça a sua participação na construção do texto. 
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Nessa perspectiva, o sentido é instaurado segundo uma arquitetônica da respondibilidade.  

Podemos pensar, em um encontro com Deleuze, para quem a ética é vetor de uma situação 

instituída, por sua desterritorialização, formando novo sentido, ao contrário da moral que é a 

própria estaticidade, uma repetição do espaço psicossocial. Também podemos trazer a ética e 

a moral para Foucault, na medida em que a subjetivação é tida como uma dimensão ética da 

moral. Para agir segundo um determinado preceito é preciso não só escolher como posicionar-

se diante dele, mas também delimitar o quanto de si está implicado nessa atitude, tendo como 

horizonte uma certa conduta, um certo modo de ser que é almejado.131 

O enunciado é o elo da comunicação verbal em que descobrimos as palavras do outro 

em diferentes graus de alteridade, onde “o locutor não é um Adão bíblico, perante objetos 

virgens ainda não designados, os quais é o primeiro a nomear”. (Bakhtin, 2000: 319) Nesse 

sentido, a aprendizagem, como atingimento de novo patamar de conhecimento, implica o 

processo de compreensão, este estendido entre a Tomada de Consciência de Piaget e a atitude 

responsiva ativa de Bakhtin. 

Neste momento, trazemos à reflexão os teóricos das ciências administrativas 

relacionando seus pensamentos/idéias com as análises que realizamos. Assim, viemos ao 

encontro de Nonaka e Takeuchi (1995), dialogando com os autores quando dizem que o 

conhecimento é gerado sobre a interação social, contínua entre o conhecimento explícito, 

transmitido por meio da linguagem, e o conhecimento tácito, subjetivo e pessoal, constituinte 

de seu psiquismo e de sua ideologia, diria Bakhtin.  

Em qualquer uma das quatro fases da interação proposta pelos autores, também 

presentes na produção textual do curso CEAPE, seja na socialização (exposições orais, 

documentos escritos, manuais e tradição), na exteriorização (conceitos, metáforas, analogias, 

hipóteses ou modelos), na combinação (troca de informações em reuniões, correspondências, 

rede de Internet, Intranet), na interiorização (experiências adquiridas, por meio de 

documentos, manuais, histórias orais, tornam-se modelos mentais compartilhados ou práticas 

de trabalho), constatamos o processo de interação dialógica, de enunciar, compreender e 

autorar. Ikujiro Nonaka, em sua obra A Empresa Criadora de Conhecimento, discorre sobre o 

significado da conversão de conhecimento tácito em explícito, salientando o importante papel 

da linguagem figurativa e da semiótica a que recorrem os gerentes para exposição de suas 

intuições e insights, em todas as fases dos processos de desenvolvimento de produtos. Em 

                                                 
13 Para Foucault, “moral” é um conjunto de regras e valores propostos por aparelhos prescritivos (igreja, família, 
estado, etc.) e um comportamento do indivíduo em relação a esse conjunto; “ética” definida como o “conduzir-
se”, isto é, como pode e deve constituir-se como sujeito moral. 
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consonância com o levantamento e análise dos dados deste trabalho, encontramos 

convergência entre o enunciado da interação dialógica de Bakhtin e a linguagem figurativa no 

processo de diálogo dentro das organizações de Nonaka (2006). Para este, especialmente a 

metáfora, figura de linguagem, é um meio de percepção em que  

 
indivíduos situados em contextos diferentes e com experiências diversas 
compreendem algo de maneira intuitiva, mediante o uso da imaginação e de 
símbolos, sem necessidade de análises ou generalizações. Por intermédio de 
metáforas, as pessoas reúnem seus conhecimentos sob novas formas, que servem 
para expressar o que sabem, mas ainda não está traduzido em palavras. (2006, p. 38) 

 

Esta aproximação entre os dois autores se consolida quando Nonaka explicita que a 

metáfora seria o ponto de fusão entre áreas de experiências distintas e distantes em uma 

imagem única e abrangente, que gerará no outro discrepâncias e tensões. E “é o próprio 

conflito”, segundo o autor, “representado pela metáfora que desencadeia o processo criativo”. 

(2006, p. 38) Continua Nonaka dizendo que, em uma segunda fase da criação do 

conhecimento, é necessário que – por analogia - se reconciliem as contradições e se definam 

as diferenças nos múltiplos significados, harmonizando-se as contradições trazidas pela 

metáfora, em que “a analogia é um passo intermediário entre a pura imaginação e o 

pensamento lógico”. (2006: 38) Por fim, o autor diz que a conversão do conhecimento tácito 

em explícito ocorre por cristalização dos conceitos emergentes em modelos disponíveis para 

toda a organização.  

No caminho de nossa análise e diálogo com Bakhtin, poderíamos traçar um 

contraponto entre sua ideologia (universo dos signos na psique e no mundo) em relação aos 

modelos mentais, crenças e cultura organizacional de Nonaka, mas, no âmbito desta tese, 

vamo-nos restringir, no que respeita a este autor, ao seu processo de transferência de 

conhecimento. Assim, diremos que esta imagem única e abrangente se forma a partir de uma 

posição única do sujeito que a enuncia, trazendo a sua visão exotópica, determinada pelo 

lócus de onde a proposição é observada. As diferenças e contradições sobre esta 

imagem/metáfora estão relacionadas com os sistemas de referência, segundo os quais os 

sujeitos se posicionam no evento e participam da arquitetônica da autoria, da construção do 

texto/do significado, no processo dialógico. Essa construção desenvolve-se na compreensão 

responsiva ativa que, para Bakhtin, é uma contrapalavra e constitui-se na interação dialógica 

entre o sujeito e o outro, em que cada palavra do outro corresponde a uma série de outras em 

nós, formando-se uma réplica/enunciado, impregnada de sentidos. Assim, a expectativa de 

uma compreensão responsiva ativa ao enunciado – metáfora – é inerente ao processo 
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dialógico, uma vez que o locutor se dirige a alguém e dele espera uma resposta que, por sua 

vez, gerará outras respostas, em um ciclo contínuo.  

Em continuidade de nossa reflexão, ao retomarmos os conceitos de teoria esposada e 

teoria assumida de Argyris e Schön (1992), relembramos os Momentos de Aprendizagem 

definidos neste trabalho, em que o aluno passa de uma fase de repetição dos conceitos 

teóricos (MA1) para outra, acoplando em experiência vivida tais conceitos, e reconstrói 

planejando novas ações/atos (MA2). O processo de aprendizagem realmente se efetiva, tanto 

para Argyris e Schön quanto para Piaget, quando se alcança o segundo momento. 

Esses teóricos da Administração, e estudos de Swieringa e Wierdsma, contribuíram 

para análises da aprendizagem nas organizações propondo os três ciclos de aprendizagem. 

Consideramos aqui uma possível extensão da Tomada de Consciência de Piaget (1977), na 

medida em que podemos dizer que, a cada ciclo, os integrantes da organização percorrem 

níveis de questionamento diferentes dentro do processo do fazer ao compreender, assumindo 

nova conceituação e patamar de conhecimento, naquilo que o autor define como abstração 

reflexiva/refletida - resultado de uma abstração reflexionante que se torna consciente, 

correspondente à TC, colocando os processos de compreensão à frente das ações.  

 

       

 

 

 
 
 
 
 
Figura 36: Quadro-síntese  – Articulação entre os fatores relevantes para a aprendizagem identificados nas 
teorias de Argyris, Schön e Swieringa e Wierdsma., em relação à Tomada de Consciência de J. Piaget. Níveis de 
questionamento e Tomada de Consciência (TC).  (Biancamano, 2007). 
 

Os questionamentos, em progressão nos níveis, conduzem do fazer, em conformidade 

apenas com o patamar de conhecimento existente, à reflexão e à acoplagem à realidade, ao 

contexto, no segundo nível, e – de forma consciente - à possibilidade de autonomia de 

indivíduo e organização. Salientamos que a compreensão de Swieringa e Wierdsma, no que se 

refere à aprendizagem, ao autoconhecimento, vem ao encontro de Piaget e Bakhtin no que diz 

com a interação com o outro necessária para a construção da identidade do sujeito e 

complementação da sua auto-imagem.  
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Dando continuidade à nossa reflexão sobre as teorias administrativas e suas relações 

com o processo de compreensão, autoria e ética nesta tese, dedicamos um espaço a David 

Garvin e suas três fases de aprendizagem nas organizações: cognitiva, comportamental e 

desempenho, dizendo que estão descritos em consonância com os Momentos de 

Aprendizagem aqui definidos para análise, tendo em vista que a internalização de novos 

conceitos tem como pressuposto experiências passadas próprias e do outro e novo patamar de 

conhecimento; a ação renova-se por novos modelos/conceitos construídos; a interação e o 

compartilhamento interindividual expande-se por todo o ambiente virtual AVA-CC. Ao final, 

na elaboração das monografias, os alunos-autores consolidaram a potencialização e 

explicitação das elaborações feitas no âmbito do discurso interior e dialógico, dando 

visibilidade pela linguagem aos contrutos do pensamento..  

Consideramos importante salientar a abordagem de Palloff e Pratt, no que se refere à 

existência de uma personalidade eletrônica ou a pessoa que nos tornamos quando estamos on 

line e às dinâmicas da Compreensão e da Autoria. No que diz respeito à capacidade de dar 

continuidade a um diálogo interno com o objetivo de formular respostas, consideramos 

presente no diálogo de Bakhtin, em sua compreensão responsiva ativa, quando o sujeito se 

volta para dentro de si e formula resposta ao seu locutor; da mesma forma em Piaget, quando 

adapta e organiza o discurso na tomada de consciência.  

Por sua vez, quando os autores definem a característica da capacidade de formar 

imagem do interlocutor durante o processo de diálogo, podemos dizer que essa imagem se 

situa dentro da arquitetônica de respondibilidade de Bakhtin, em que o sujeito antecipa/tem a 

percepção de uma resposta do destinatário/superdestinatário e modula seu discurso nessa 

direção. Em formulação F28, em S1 e S2, podemos identificar no diálogo entre AL6 e AL9 a 

modulação do discurso estabelecido quando encontramos Mas esse curso acredito q seja um 

fator motivador, o trabalho será na propagação desse conhecimento.e a resposta de AL(  

 

F28 - DATA: julho 2005; Aula Interativa. Document 'AI_JUL05',  3 passages, 
2133 characters. Section 0, Paragraph 1219, 384 characters. 
 
S1- (21:10:40) AL6 fala: Mas esse curso acredito q seja um fator motivador, o 
trabalho será na propagação desse conhecimento.    
S2- (21:14:35) AL9 fala: Sem dúvida M. que esse curso está sendo um fator 
motivador, o problema é como cada um está encarando no sentido de passar ao 
outro o que recebeu. Muitas são as pessoas que ao receber algo querem ficar 
apenas para si, se adonar do conhecimento como uma jóia que não pode ser 
passada a mais ninguém, isso destrói toda a construção da mudança. 
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Por fim, chegamos no Ciclo de Aprendizagem Vivencial, de Kolb e Fry, com 

contribuição de Ruas, ao questionar-se sobre a lógica da aprendizagem individual e sua 

extensão para a organizacional. 

Kolb utilizou-se das pesquisas e trabalhos de Jean Piaget para desenvolver seu modelo 

de aprendizagem nas organizações, daí que consideramos pertinentes as conclusões a que 

chegamos nesta tese no que respeita à criação, aos mecanismos e aos movimentos que 

sustentam o espaço-núcleo de interação dialógica identificado na trajetória do processo de 

fazer e compreender em ambiente virtual de aprendizagem, coletivo e cooperativo.  

 Para os autores, a experiência concreta (ação/ato) constitui a primeira fase do 

processo, no sentido de que – na esfera organizacional – o fazer seguiria os padrões 

estabelecidos como uma simples repetição em busca de um resultado conhecido. Mesmo nesta 

fase consideramos já exista um compromisso ético e estético em relação aos destinatários 

deste fazer. Em continuidade, Kolb e Fry definem a fase da observação e reflexão, 

correspondente àquela de assimilação e acomodação aos esquemas existentes e conseqüente 

adaptação aos resultados obtidos na ação/ato, em contínuas coordenações.  

Nesse espaço, propomos uma interlocução com Mikhail Bakhtin, na medida em que o 

processo de interação pressupõe dois sujeitos em compreensão que enunciam na ação/no ato 

da linguagem. Configura-se, então, a terceira fase do Ciclo de Aprendizagem Vivencial de 

Kolb em que a observação e a reflexão sobre o resultado obtido em interação com o 

meio/outro transparecem em novos conceitos e sentidos, em novos enunciados.  

Com base nesses enunciados, os sujeitos atuam/agem aplicando-os e projetando-os 

para novas situações dentro da organização. Considerando, então, os estilos de aprendizagem 

propostos por Kolb e Fry (1975), de habilidades para a experiência concreta, para observação 

reflexiva, para conceitualização abstrata ou para experimentação ativa, verificamos que todos 

têm como premissa a interação – e aqui enfatizamos ser realização dialógica -, uma vez que 

em permanente relação com o outro/meio, seja por raciocínio dedutivo em situação 

determinadas, por generalização com base em fatos, por raciocínio indutivo ou por reação 

imediata à circunstância. 

Nesse ponto da discussão, reiteramos que, em cada um desses estilos, o processo de 

compreensão, autoria e ética está imerso na interação dialógica e a aprendizagem – individual 

e coletiva – transparece no enunciado, na medida em que o comportamento que explicita o 

saber toma forma na enunciação. Lembrando sempre que o enunciado satisfaz ao conteúdo do 

pensamento enunciado e ao enunciador, sendo elaborado em função de uma possível resposta 
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do outro, participante ativo na comunicação, e constituído de natureza social e histórica, 

ligando-se ao que foi dito e ao que será dito. 

Em seu livro, Vicini diz que a obra de Beuys Directional Forces, em Londres, 

procurava demonstrar que diferentes idéias poderiam conviver em um mesmo espaço, por 

meio da discussão e interação, construindo o que ele chamava de escultura social ou invisível 

(2006: 34). Ao observarmos o grupo de alunos-autores do CEAPE como uma mini-

organização, cujos integrantes compõem a rede complexa dos modelos mentais 

compartilhados, podemos dizer que o modelo/texto resultante da interação entre eles 

representa, em determinado tempo/espaço, a “escultura”, a imagem daquele grupo. Essa 

“escultura social”, tomando emprestado o termo a Beuys, foi construída com a participação de 

todos, cujos enunciados e sentidos inundaram o ambiente virtual, esculpindo/formatando um 

texto, que se mostrará como um sujeito, um olhar sobre o mundo – o texto de alguém -, 

mundo de valores com que se interage. 

Embora se tenha comprometido com o contexto marxista de sua época, na obra 

Marxismo e Filosofia da Linguagem, acreditamos poder também aqui dialogar com Bakhtin 

(1978), estendendo sua psicologia do corpo social – elo intermediário entre a estrutura sócio-

política e a ideologia -, que se realiza e materializa, por meio da interação verbal, ao ambiente 

virtual de aprendizagem, coletivo e cooperativo. Segundo o autor, não se pode considerar a 

psicologia do corpo social fora do processo de comunicação e de interação verbal (semiótica) 

sem correr o risco de se ficar restrito a um conceito metafísico e/ou mítico, como espírito do 

povo, ou inconsciente coletivo/alma coletiva, segundo o autor. Daí que, nessa perspectiva, 

podemos associar o grupo do curso CEAPE a um corpo social, que tem a palavra registrando 

as fases de transição mais efêmeras de suas mudanças internas e externas e ideológicas. 

Verificamos que, durante o trajetória dos sujeitos no curso, esse corpo se exteriorizou na 

palavra, nas imagens, nos atos, corroborando o que Bakhtin dirá: 

 
Il n’y a rien en elle [psysologie du corps social] d’inexprimé, d’intériorisé; tout est 
en surface, tour est dans l’échange, tour est dans le matériau, et principalement dans 
le matériau verbal (1978, p. 38). 

 

As diferentes vozes do corpo CEAPE em interação compreenderam e trouxeram à 

cena sujeitos sociais e falantes, cujos enunciados se apóiam em outros enunciados numa rede 

complexa de relações passadas, presentes e futuras.  

Nesse sentido, embora os alunos do CEAPE não formassem uma organização 

institucional formal, consolidaram um saber coletivo, naquele cronotopos de Bakhtin, tempo e 
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espaço que reúnem em si outros tempos e espaços, corroborando uma possível aproximação 

com o ciberespaço de Peters (2003), locus de ocorrência das relações humanas, em que o 

contexto desenhado apenas esboça as possibilidades abertas de novas ligações entre os 

sujeitos. 

Por outro lado, assim como Bakhtin se inspirou na relatividade de Einstein, em que os 

conceitos de tempo e espaço foram questionados, utilizando-a na análise da linguagem na 

literatura, dos diferentes tempos do discurso, da história e da leitura, expandindo-os e 

flexibilizando-os, acreditamos ter sido possível fazer o mesmo movimento para analisar a 

participação/atuação do aluno do CEAPE na trajetória da compreensão e sua constituição 

como autor ético.  

Nessa ótica, podemos dizer que constituímos nossa identidade a partir de nossa relação 

com o meio, com o outro. Nesse percurso, interagimos, dialogamos, utilizando várias formas 

de linguagem: oral, escrita, pictórica, imagética, corporal, etc. O interessante é que enviamos 

ao meio, ao outro, nosso enunciado, repleto de história e memória, mas único para aquele 

contexto, aquele tempo. Por sua vez, o olhar exotópico que o outro pode ter mim, pela posição 

que ocupa no espaço, é a visão que não tenho de mim. Assim, vamos ao outro e retornamos a 

nós mesmos por meio do processo de compreensão. A visão que tenho de mim é constituída 

pela palavra e pelo olhar do outro sobre essa visão diferente da que eu tenho de mim. A 

compreensão implica duas consciências, dois sujeitos, sendo dialógica, e esta é uma relação 

de sentido que se estabelece entre enunciados na comunicação verbal. 

Nesse processo, constituímos nossa identidade em sua completude e profundidade, um 

sentido se revela ao tocar outro sentido enunciado pelo outro. Como isso ocorre? O sujeito se 

identifica com o outro e vê o mundo através de seu sistema de valores, tal como o outro o vê; 

volta ao seu lugar, completando o sujeito o mundo com o excedente de sua visão, de seu 

saber, desejo e sentimento. O que está acessível a um não está a outro sujeito, e o excedente 

de visão e de conhecimento do outro estão condicionados por seu lugar único no mundo. Os 

atos praticados no ambiente do curso – manifestações orais ou escritas – foram atividades 

éticas, carregadas de níveis de visão e juízos de valor dos alunos-autores, dos professores, dos 

tutores. 

Nesta reflexão, suspendemos o pensamento, paramos... dirigimos um olhar para trás, 

refizemos o caminho, por onde navegamos no ambiente, o dito, o escrito, o lido, o ouvido. O 

que reacionamos, respondemos, criticamos, contribuímos, concluímos. Ninguém ficou inerte, 

mesmo o silêncio foi uma resposta. Nos relacionamos no nível do pensamento e da 

linguagem, e tudo mexeu conosco, e reagimos! Nosso pensar produziu energia entre nós e 
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ninguém ficou indiferente ao ambiente...virtual. Cada um é um universo, opiniões diferentes, 

visões diferentes, e surgiram a cada momento novos acontecimentos, novos enunciados. Cada 

contribuição nos fóruns foi uma reflexão, discussão de idéias, de uso da linguagem, de 

interação, de construção e de moldagem do objeto: ensino-aprendizagem. 

Dissemos que a possível interlocução entre Piaget e Bakhtin se daria no nível da 

compreensão, expandido para o primeiro em direção ao cognitivo na construção de conceitos 

e pressuposto da dialógica e de natureza cognitiva, para o segundo, como trazemos ilustrada 

pela formulação F45, em que AL9 explicita o seu conceito de sentido.  

 

F45 – Data: abril 2005; Aula Interativa  
 
(09:13:46) PROF3 fala: Para Bakhtin - acho importante dizer - que SENTIDO 
quer dizer aquilo que se constrói ENTRE a minha fala e a fala do outro, não é um 
conceito! Do embate entre a minha comunicação e a do outro, consolida-se - 
naquele momento e contexto - um sentido, que é único e passageiro. 
 (09:21:38) AL9 fala: M., deixe-me ver se entendi bem...esse sentido único e 
passageiro seria como se ao falarmos, saíssem de nós letrinhas que se 
misturariam com as letrinhas que sairiam do meu interlocutor criando assim 
novas frases? 

 

Neste cenário podemos pensar as finalidades organizacionais de competências frente 

aos constantes desafios enfrentados, dentro dos objetivos estratégicos da organização, 

considerando as perspectivas interacionais e dialógicas, nas óticas piagetiana e bakhtiniana de 

que os sujeitos em interação podem-se constituir autores e construir seu conhecimento no 

processo de fazer e compreender.  

As posições estruturantes do sujeito sobre o outro/objeto/meio, para Piaget, enquanto 

em processo de interação, operadora dos mecanismos cognitivos atuantes sobre uma estrutura 

cognitiva, contêm a resposta para a questão da construção de significação/conceitos, por 

tomada de consciência. Conforme Piaget, na relação do homem com o seu real, o homem se 

estrutura. Para Bakhtin, a ênfase está em que existe um sujeito social concomitante que faz 

escolhas e está além do sujeito cognitivo. A compreensão está na interação dialógica entre 

sujeitos, uma vez que o sujeito se vê inacabado e somente nela pode-se constituir. 

Consideramos ainda que os dois autores definem interação como carregada de valores 

determinantes de modos/mecanismos de relações interindividuais e sociais. De início, 

levantamos a possibilidade de tensionar a questão da autoria, na interlocução entre os autores, 

no âmbito da responsabilidade para com o outro e da autonomia em relação às normas das 

relações interindividuais concomitantes na interação.   
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Podemos dizer que, decorrente das análises realizadas neste trabalho, evidenciamos a 

arquitetônica da respondibilidade, em que a escuta compreensiva ativa de forma ampla esteve 

presente em relação ao destinatário e ao superdestinatário, quando o discurso manteve o 

cuidado permanente com a ciência da administração pública e a contrapalavra a uma palavra 

compreendida correspondeu ao processo contínuo de réplicas e contra-réplicas, exercitando 

nos alunos-autores o sentido de autoria e ética. 

Axt et al.(2003) inserem a problematização dos processos de construção subjetiva, em 

situações, ou individual ou de grupo, no centro dos questionamentos que tensionam as 

transformações na atualidade, levando em conta que os processos de subjetivação abarcam 

inúmeros fatores, em que a potencialização e a valorização da vida implicam a perspectiva 

ética, ressalvada a busca de indicadores para novos referenciais dentro de ambientes 

telemáticos. 

Dessa forma, no quadro de Perspectivas Interacionais-Dialógicas que propúnhamos 

fossem consideradas pelos gestores de recursos humanos das organizações, podemos, então 

com mais propriedade, tendo em vista as evidências da pesquisa, afirmar o potencial de um 

AVA-CC na criação de condições de possibilidade para a aprendizagem individual e coletiva: 

por meio do processo de compreensão e autoria e de desenvolvimento de uma ética e uma 

estética intra e interorganizacional.  

Nas monografias desenvolvidas e apresentadas pelos alunos ao final do curso, que 

exemplificamos com Responsabilidade social na perspectiva da administração pública e 

Capacitação e treinamento de servidores do Tribunal Regional Eleitoral – RS, encontramos a 

socialização do conhecimento construído em AVA-CC, conforme Tanaka e Takeuchi (2004), 

em sua passagem de tácito para explícito, e acreditamos que estão sendo enfrentadas e 

oferecidas alternativas de soluções a uma das questões mais importantes nas organizações 

contemporâneas - vencer desafios constantes que vêm de seus ambientes externo e interno. 

Corroboram as avaliações realizadas pelos alunos do curso de Gestão Financeira do 

Banco do Brasil, na disciplina de Negócios com o Estado e com o Governo, quando dizem 

que: “Saímos do conhecimento “empírico” para um patamar de possibilidade de conhecimento 

“científico”. Além do referencial teórico disponibilizado, para atendimento às demandas da 

GINCANA, buscamos conhecimento vinculado na internet, sites de acervos legais (senado, planalto, 

bacen – incluí inclusive matéria disponibilizada em jornal no portfólio), bem como doutrina 

específica”. Ou ainda: “Outro aspecto que sempre acho positivo é o fato da construção do 

conhecimento em equipe, a interação com outros colegas traz muitos bons frutos e gera mais e mais 

conhecimento através da troca de experiências. 
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Ressaltamos aqui o aspecto de que podemos considerar a produção analisada dos 

Fóruns e Aulas Interativas como um texto único – um hipertexto – realizado coletivamente, 

em que inúmeros links foram registrados e os alunos-autores tornaram-se leitores de si 

mesmos e dos outros alunos-autores, ou, como disse AL9, em Aula Interativa de abril de 

2005: “(19:50:27) AL9 fala: Boa noite a todos!! Vou dar uma lida e já retorno.”  Ele deu 

“uma lida” para se engajar na tecitura do texto a partir de suas novas compreensões 

construídas naquele tempo/espaço, vindo ao encontro do que Lévy dirá em palestra realizada 

em 1994, em Porto Alegre: 

 
A instauração coletiva do sentido será tramada cada vez mais em coletivos 
inteligentes, que se comporão e se recomporão, cada vez mais rapidamente, em um 
espaço em que todas as fronteiras, assim como o resto, são recolocadas em questão, 
e do qual o ciberespaço é, evidentemente, a melhor ilustração (1994, p. 32). 

 

No contexto em exame, podemos dizer que existe a percepção da aprendizagem do 

adulto, de muita dificuldade de se despir de modelos anteriores para experimentar o novo, de 

alguns simplesmente não conseguirem quebrar a barreira virtual para construir o sentido e de 

outros possuírem facilidades, expondo diferentes perfis na experiência na EA/UFRGS, em 

que a capacitação de recursos humanos na área da administração pública incita ao desafio de 

mediar a diversidade e cooperar no aprender de cada um em seu próprio tempo. Alguns 

poucos alunos se sentiram “em pânico” ao início do curso, quando ainda não dominavam a 

tecnologia (“O meu computador ficou tão carregado que tranca, preciso desligar e ligar de 

novo”) nem a proposta pedagógica. Em certos momentos, houve manifestação de “Já pensei 

em desistir pelo cansaço que estou sentindo”, o que foi importante para que os professores e 

tutores soubessem o que acontece “nos bastidores”. A noção de presencialidade incorporal do 

ser (Axt, 2006: 3), da equipe pedagógica, para um atendimento próximo, individual, inclusive 

solicitado expressamente por AL2, em “Gostaria de uma palavra sua para não abandonar o 

curso”. 

A proposta desta tese foi, com base em análise qualitativa, investigar o processo de 

constituição de autoria na trajetória do fazer e compreender, em ambiente virtual de 

aprendizagem, tendo a percepção da existência de um espaço-núcleo entre eles, o que 

implicou a interação entre os sujeitos: alunos, professores/pesquisadora. A possibilidade de 

existência da configuração de uma comunidade virtual de aprendizagem não foi pressuposto 

deste trabalho, mas consideramos – de forma não-exaustiva – que o curso CEAPE constituiu-

se em uma comunidade virtual de aprendizagem dentro daquilo que entendemos ser definido 

como tal. 
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Em dissertação de Mestrado, EA/UFRGS, Leandro Medeiros Vieira (2007) 

preocupou-se em avaliar quantitativamente os indicadores que, segundo seus autores de 

referência, definem uma comunidade virtual. Consideramos oportuno que os trabalhos 

possam-se complementar, na medida em que esta avaliação qualitativa que ora finalizamos 

foi, inclusive, sugerida por Vieira e que, conforme Axt, em palestra proferida em 17/08/2006, 

Evento “O Rosto e o Olhar”, UNISINOS,  

 
[...] não adianta o professor dizer da configuração interativa de sua sala de aula ou, 
da mesma forma, dizer da configuração de seu curso como sendo uma comunidade 
virtual de aprendizagem; importa, antes, como este docente conduz a sua prática, 
quais os pressupostos que a sustentam, quais as relações interacionais que 
efetivamente se realizam. 

 

Entendemos que uma comunidade – seja virtual ou não - mantém-se como tal 

enquanto seus elos internos existirem, estiverem vivas/atuantes as ligações entre os sujeitos, 

para serem compartilhadas e divididas, na vida social, do trabalho, cultural, de aprendizagem, 

dentre outras. Este movimento interno da comunidade – esta “coesão”, dirá Vetromille (2007) 

- constitui-se na interação dialógica em toda a sua complexidade, e aqui fazemos um diálogo 

com Vieira (2007) em Comunidades Virtuais de Aprendizagem: uma imagem do real, ou o 

real de uma imagem, em curso para gestores públicos? (mimeo). 

De qualquer sorte, no âmbito desta tese, importa-nos considerar os resultados 

quantitativos trazidos por Vieira, em sua análise, para confrontar com as avaliações 

realizadas, sem, no entanto, deter-nos neste ou naquele aluno, uma vez que nosso objetivo foi 

analisar o ambiente interacional coletivo. Segundo depreendemos de Vieira, os cursos Banco 

do Brasil e CEAPE apresentaram como resultado que a maioria dos alunos – 60% - obteve um 

desempenho de conceitos finais B, seguido de 25% com conceitos A. Considerando que, 

segundo os Planos de Ensino de diferentes disciplinas (à exceção de três delas), houve por 

parte dos professores avaliações qualitativa e quantitativa das participações dos alunos nos 

Fóruns e Aulas Interativas, podemos inferir que quantitativamente esta proporcionalidade se 

manteve, a exemplo do constatado na freqüência dos alunos nos encontros assíncronos e 

síncronos.  

Como formulado por AL2, em avaliação da disciplina de Gestão de Agronegócios, “A 

cada nova colocação de assuntos pertinentes dos colegas no fórum sentia-me estimulada a 

tentar debater com eles”, os ambientes virtuais de interação dialógica foram portas abertas ao 

diálogo, ao compromisso com o outro na construção do conhecimento.  
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Em observação da produção dos alunos-autores no curso de extensão Administração 

Eficaz com Responsabilidade Fiscal, em suas diferentes edições, constatamos que as relações 

virtuais entre os participantes, por razões de afinidade de interesses entre os interlocutores, 

como a ocupação profissional, as preferências esportivas, de cultura e de lazer, a origem 

geográfica ou a faixa etária, tenderam a se intensificar, solidificando a coesão em torno de 

uma visão comum, fortalecendo a identidade de cada um em relação ao grupo, ensejando a 

disseminação e a geração de conhecimentos com o reforço da busca de satisfação de 

necessidades e objetivos comuns.  

Conforme Klering et al. (2005), neste curso a experiência vivida pelos alunos e 

professores, reforça a posição de que: 

 
A cultura cria uma idéia de comunidade, de orgulho de pertencimento a um grupo 
especial, e é nesse sentido, do institucional, da marcação de território, que se pode 
pensar na cultura como um instrumento político. Quanto maior é o grau de coerência 
entre o que a organização/comunidade faz e o que ela diz de si mesma, maior é o 
envolvimento afetivo e a canalização das energias dos indivíduos para o aprendizado 
e para o compartilhamento e a criação coletiva de conhecimento. 

 

A tecnologia digital veio ao encontro de um contexto humano de globalização em 

novo paradigma de comunicação: todos – todos, afetando os diferentes campos das relações 

humanas. Neste âmbito, viabilizaram-se os AVA-CCs, em expressão semiótica, em muitos 

subsistemas dentro do sistema maior da rede mundial de computadores, servindo-se dele e 

para ele contribuindo nas possíveis conexões em hipertexto, na metáfora do ambiente virtual 

de construção do conhecimento.   

Neste sentido, salientamos que a estrutura tecnológica da Plataforma NAVi, embora 

não tenha sido nosso objetivo analisá-la qualitativamente enquanto instrumento de 

aprendizagem, foi o ambiente viabilizador das práticas utilizadas pelos professores em 

aplicação de seus planos de ensino, como na disciplina Administração Pública na Era Digital, 

em que Luis Guadagnin utilizou-se do ambiente virtual para a interação entre alunos-autores e 

gestores públicos da administração do Município de Torres/RS, quando a construção do 

conhecimento ultrapassou os limites do próprio CEAPE.  

Nesse sentido, podemos dizer que os Momentos de Aprendizagem encontraram 

sustentação, dentro da proposta interacional dialógica, cooperativa e colaborativa, em 

diferentes funcionalidades intermediárias/meios, tais como as vídeos-aula, o acervo, os 

fóruns, os exercícios e relatos, os estudos de caso, etc.  

A Plataforma pôde ser organizada segundo a proposta de cada professor, o que 

viabilizou a utilização organizada de todo o repertório de recursos, de acordo com sua 
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estrutura formal, hierárquica, e informal, em equipes de atividades. Pôde-se definir a 

estrutura, englobando diferentes áreas e pessoas e prevendo o uso de todo conjunto de 

recursos: notícias, recados, videochats, fóruns, enquetes, portfolio, relatos, arquivos diversos 

(doc, pdf, etc.). 

Recuperando, neste momento, o questionamento de Ruas (2001) sobre a expansão da 

lógica da aprendizagem individual para a aprendizagem organizacional e a existência de um 

tipo de aprendizagem coletiva, acreditamos que o extravasamento da interação dialógica no 

processo de compreensão implica a construção de um saber coletivo que flui entre os sujeitos 

e viabiliza a continuidade do fluxo de construção do conhecimento organizacional. A 

constituição de comunidades virtuais de aprendizagem, dentro das organizações, seria a 

concepção de planos de tempo e espaço [cronotopos], em que o conhecimento construído 

sobrepairaria e estaria ao alcance de cada sujeito, para que o tomasse segundo sua visão 

exotópica, reconstruindo/enunciando novos sentidos/saberes. O ciclo de aprendizagem 

vivencial proposto por Kolb e Fry e assumido por Ruas adquire forma/vida quando 

proporciona o espaço para a interação dialógica entre os integrantes de uma organização.  

Nessa perspectiva, recorremos a Lévy (1994: 16), quando diz que este território se 

torna um equipamento coletivo de subjetivação, ou que neste AVA-CC, que se está 

constituindo, “um novo equipamento coletivo de sensibilidade, de inteligência, de relação 

social está, de fato, nascendo em silêncio”. Podemos dizer que o nascimento de uma nova 

inteligência coletiva conduz a uma potencialização da percepção, do pensamento, da 

imaginação, advindas de “novas formas de cooperação e coordenação em tempo real” (1994, 

p. 16). 

Em conclusão, centramos na interação dialógica, no âmbito da aprendizagem nas 

organizações, quer individual ou coletiva, o contexto onde é/deveria estar a atuação dos 

líderes no seu serviço a favor do desenvolvimento de equipes, em que sujeitos de linguagem 

constroem conhecimento no relacionamento com sujeitos de pensamento (AXT, 2006) em 

prol de uma organização que pretende vencer desafios internos e externos no mundo 

contemporâneo. 

 

CONTINUIDADE DA PESQUISA/ESTUDO: A ABERTURA DO LEQU E 

 

Nossos objetivos de entendimento do espaço-núcleo identificado na trajetória do fazer 

e compreender para constituição da autoria e da ética  foram alcançados na medida em que 

conseguimos visualizá-lo em processo, em formação, em movimento, através dos discursos 
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dos professores, tutores e alunos. Flagramos quando distenderam seus limites, seus contornos 

e alcançaram a totalidade da interação dialógica, como que abraçando/acolhendo os sujeitos 

em sua integralidade. 

Em que pesem nossas considerações e conclusões neste trabalho, acreditamos ainda 

serem necessários estudos e pesquisas acerca da aprendizagem de adultos, individual e 

coletiva, em ambiente virtual. A potencialidade da tecnologia a serviço da construção do 

conhecimento julgamos infinita e constitui-se um dos recursos mais importantes no mundo 

contemporâneo, sem, contudo, deixarmos de considerar prioritário o cuidado com o ser 

humano.  

Nossa atenção foi dedicada ao ambiente da administração pública, em que não existem 

muitas experiências e relatos científicos, mas julgamos que seus resultados podem ser 

estendidos à área da educação e à privada da gestão.  Como novos desafios à continuidade 

desse estudo, propomos o aprofundamento da análise das comunidades virtuais dentro das 

organizações, em que medida o senso de comunidade está presente em ambientes de 

aprendizagem virtual e em que isso influencia a aprendizagem comparativamente ao ambiente 

presencial. 

Outro aspecto importante a ser explorado em futuros estudos refere-se aos conceitos 

de conhecimento e competência, seu desenvolvimento e compartilhamento em relação ao 

processo de autoria de Bakhtin, enquanto o indivíduo está em uma posição axiológica, 

compondo a sua arquitetônica no devir.  

De outro lado, a questão da ética e da moral em relação à autoria nos processos de 

aprendizagem individual e coletiva é aspecto que merece aprofundamento, na medida em que 

o AVA traz novos espaços de interlocução – ou metáforas - que brincam com a capacidade do 

ser humano de flexibilizar, transacionar, camuflar, etc. 

 Expomos, ainda, outras inquietudes acerca das contribuições da ciência da educação 

para a da administração, salientando o aspecto da relação entre a ideologia (universo dos 

signos na psique [quotidiano] e no mundo [oficial]) de Bakhtin, enquanto “conjunto dos 

reflexos e das interpretações da realidade social e natural que tem lugar no cérebro do homem 

e se expressa por meio de palavras (...) ou outras formas sígnicas”, em relação aos modelos 

mentais, crenças e cultura organizacional de Nonaka, no contexto de elementos 

potencializadores da aprendizagem individual e coletiva, origem de nossa permanente 

inquietude. 
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ANEXO 1 
 

FÓRUM GERAL DAS DISCIPLINAS DO MÓDULO 1 DO CEAPE 
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Pág 1 
AL2 escreveu em 10/05/06 15:05:13 hoje é quarta-feira, alguém sabe se haverá aula hoje à 
noite? 
AL2 escreveu em 04/05/06 12:26:43 A equipe de programação poderia nos informar qual o 
dia da semana que será destinado para os CHAT\'S, por gentileza? Grata. 
AL2 escreveu em 29/03/06 15:03:12 Oi colegas ! Voces estão conseguindo abrir os blocos de 
Gestão da Informação?? 
AL9 escreveu em 13/03/06 09:47:42 
Bom dia a todos!!!! A propósito: É hoje que começamos???? 
AL2 respondeu em 13/03/06 15:36:33 Oi Jarino ! Quanto tempo! O Professor K. falou em 
recomeçar na segunda quinzena de março. Estou aguardando comunicado. Penso que vocês 
também. Abraço. 
AL2 escreveu em 07/03/06 16:30:58 Olá colegas! Março chegou e que tal o pique para as 
aulas? Será que dia 13 próxima segunda-feira, haverá aula? Ou será segunda quinzena de 
março? Abraços. 
AL10 respondeu em 08/03/06 15:27:56 Colegas, boa tarde. Estou fazendo trabalho em 
Brasília. Estava certo de que as aulas recomeçariam dia 6/3. Vi no acervo que não houve aula. 
Alguém sabe quando teremos aula? Abraços. 
 
 
Pág 2 
AL6 escreveu em 13/02/06 12:26:37 Quando recomeçam as aulas? Pois, estarei d férias em 
março. 
AL2 respondeu em 20/02/06 20:33:42 Oi M.Eu penso que as aulas recomeçam em março,sim. 
Alguem há de responder aqui para nós. Beijos. 
AL10 respondeu em 06/03/06 15:42:50 -  Colegas! Até onde eu sei as retoamremos as aulas 
hj (6/3/06). Abs. A. 
PROF3 respondeu em 17/02/06 10:22:23 Pessoal! Hoje - dia 17 de fevereiro - estou entrando 
neste fórum para dar um olá a vcs e aceitar o desafio do J. dizendo algumas palavras (escritas, 
faladas ou pensadas!).  
1. todas as sugestões para melhoramentos da interface são muito boas. Somente com esse 
retorno dos alunos poderemos desenvolver soluções que auxiliem na aprendizagem.  
2. o feedback/a avaliação final das disciplinas deveria ter sido enviado a vcs, pois já foi 
entregue na Secretaria. Entretanto, os comentários feitos a cada \"entrega\" (tanto dos profs. 
quanto dos colegas) são fundamentais para nos sentirmos \"recebidos\", não é mesmo?!  
3. quanto ao trabalho final e recebimento do diploma, ainda faltam alguns passos a serem 
trilhados, mas essa turma é FENOMENAL e - tenho certeza - vai tirar \"de letra\"!!  
 
Um grande abraço a todos vocês! 
AL2 respondeu em 20/02/06 20:31:14 Obrigada pela força Profa. M. Um abraço. 
TUTOR5 escreveu em 06/02/06 19:48:10 Olá!!! Ótimos os comentários! Abraços  
 
AL9 escreveu em 28/01/06 17:20:43 Tchê! Olha só a definição fantástica da colega M. sobre 
o EAD. (Oi Mari!!!! Óia eu aqui trá veiz!!!!) “M.: ...Entendo o ead como construção e troca 
de conhecimento e informação, uma aprendizagem com roupagem nova, que acarreta 
mudança de hábitos, e, que, principalmente, precisa valorizar o trabalho participativo e 
articulado”. Puxa!!!! Que definição!!!! Perfeita!!! Legal M.!!! . Concordo com ela em gênero, 
número e cor.  
Agora, algumas sugestões:  
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PORTFÓLIO: Que tal colocar na página do portfólio as datas de entregas dos trabalhos e 
todos os detalhes a ele pertinente?  
DISCIPLINAS EM CURSO: Que tal na página da disciplina geral, ao acessarmos o rol de 
todas as disciplinas, ter em destaque as matérias que estamos cursando, diferenciando-as das 
demais?  
FEEDBACK: Que tal um uso mais efetivo dos comentários dos trabalhos feitos ou nas 
colocações feitas nos fóruns?  
PROVOCAÇÃO: Que tal você parar de ler agora e te colocar a fazer algum comentário sobre 
tudo isso ?  
 
Vamos Nessa Galera!!! Não tá morto quem peleia, já dizia uma ovelha no meio de 30 lobos 
(rsrsrsrsrsrs)!!!  
 
AL2 respondeu em 20/02/06 20:32:39 Muito bom Jose Arino. Também gostaria que 
estivessem separadasou em destaque as disciplinas que estamos fazendo no momento.Abraço. 
AL4 respondeu em 30/01/06 20:51:31 ADOREI a PROVOCAÇÃO: Q tal parar de ler e 
comentar, rsrsrsrs!!!  
Para complementar as tuas brilhantes (sempre, né!!!) sugestões: a nossa maneira de interagir 
está muito dissipada entre as disciplinas, por exemplo, estou te respondendo agora mas não 
tenho idéia quando e se alguém vai ler, então, a comunicação acaba se perdendo, fica muito 
espaçada. Acho que isso é um desafio para o pessoal do Navi - uma ferramenta, um ambiente, 
sei lá o quê, que possibilite uma troca mais intensa. Por exemplo, algo que avise aos alunos e 
profs de mensagem nova, de trabalho novo...  
Concordo muito contigo sobre o feedback, ainda não tenho segurança se estou 
correspondendo ao nivel do curso, parece que fomos aprovados nas disciplinas passadas mas 
não sabemos em que grau, e não sabemos onde precisamos melhorar...´  
 
Mas tem uma coisa né, JA, a gente só se incomoda com o que gosta, se eu não gostasse tanto 
desse curso, dos colegas e profs virtuais e do que eu tenho crescido com eles, ah, eu não daria 
a mínima para esses \"probleminhas\"!!!! 
AL9 respondeu em 13/02/06 21:49:55Nossa menina!!! Fiquei todo sem jeito, tô vermelhinho 
vermelhinho com os elogios...rsrsrsrsrs  
Tô com saudade da turma, Não vejo a hora de começar a interagir com todos...  
Abração!! 
AL2 escreveu em 09/01/06 21:49:40 A aula interativa estava muito integrativa hoje. É bom 
para criar um espírito de equipe com muita descontração. Ficamos coma vontade de repetir 
por ser agradável. Legal! 
PROF1. respondeu em 23/01/06 20:06:08legal, M.. 
AL7 escreveu em 05/12/05 22:01:38 Gostaria de saber sobre o item relatos de implementação, 
critério este para a obtenção do diploma. Como funciona? 
PROF1. respondeu em 23/01/06 20:05:38 Não entendi a dúvida, Fabiana. Poderias especificar 
melhor? para obter o diploma, cada aluno precisa ser aprovado em disciplinas 
correspondentes a 360 hs, e desenvolver uma monografia de especialização, ou seja, um 
trabalho final para o curso de especialização. O projeto deste trabalho final é definido na 
disciplina de projeto de pesquisa. Cada aluno terá também um professor orientador, para 
ajudá-lo no desenvolvimento da monografia.  
AL7 respondeu em 23/01/06 21:11:36 Professor entrando no link do Curso e depois em 
Diploma, aparecem os requisitos que segue...  
Os requisitos mínimos para o diploma de Especialista em Administração Pública são, 
cumulativamente:  
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a) Ter-se graduado em curso superior antes do início do Pós-graduação.  
b) Obter aprovação, com aproveitamento mínimo de sessenta por cento (60%) em disciplinas 
correspondentes a 360 horas-aula.  
c) Elaborar e encaminhar, para divulgação na área de Relatos, no mínimo, um relato de 
implementação de política ou experiência em Gestão Pública, vinculando-o com o conteúdo 
do Curso.  
d) Desenvolver um projeto para solucionar um problema de Gestão Pública.  
e) Ter aprovado o projeto de pesquisa até 150 dias após o início do Curso.  
f) Elaborar monografia, com 20 a 50 páginas.  
g) Obter, na Avaliação Presencial Final, aproveitamento superior a sessenta por cento (60%).  
 
Na apuração da nota final do pós-graduando no Curso de Especialização, a média aritmética 
das notas obtidas nas Disciplinas, ponderada pela respectiva carga horária, terá peso sessenta 
(60);  
a Avaliação Presencial Final terá peso quarenta (40).  
___________________ 
 
Pág 3 
AL7 escreveu em 05/12/05 22:00:09 -  Estou com uma dúvida. As disciplinas Organização do 
Estado Brasileiro e Gestão da Informação já foram ministradas? Será que elas passaram tão 
rápido que eu nem percebi? 
PROF1. respondeu em 23/01/06 20:02:58 - Fabiana, a disciplina Organização do Estado 
Brasileiro já está apresentada. Falta apenas o prof. Ivan enviar a questão ou questão do 
trabalho final da disciplina. Ele pediu que dissessem a ele qualquer problema, dúvida ou 
dificuldade. 
AL2 escreveu em 07/11/05 21:44:16 -  Prof G.. Parabéns pelo seu aniversário! 
PROF2 respondeu em 07/11/05 21:55:33Agradecido, M.! 
PROF2 escreveu em 28/10/05 10:12:39 - PARABÉNS PELO DIA DO FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO! 
AL1 escreveu em 20/10/05 11:00:37 - Queria saber que irá vir a Gramado participar do 
Programa de Cooperação CEAPE/UFRGS - Prefeituras  
Evento: Otimização da Gestão de Gramado e Torres  
PROF2 escreveu em 14/10/05 10:58:38 Colegas CEAPEANOS:  
 
MAPA ESTRATÉGICO. Transcrevo a seguir resposta que encaminhei a e-mail recebido do 
AL9.  
 
Estou à disposição para interagir e apoiar a elaboração desta Atividade. Avisem-me por e-
mail o horário em que qualquer um de vocês queira debater on line o tema. No horário que 
vocês agendarem faremos Aula Interativa sobre Mapa estratégico no ambiente da disciplina 
Administração Financeira.  
 
1. Na perspectiva cliente tu te perguntas: o que precisamos fazer para satisfazer os clientes?  
O atingimento dos objetivos de atrair e reter mais clientes vai decorrer da capacidade da 
organização em satisfazer, e até mesmo em superar, as expectativas dos clientes.  
 
Sempre as perguntas são feitas e o Mapa é construído com foco na ampliação da competência 
da Organização.  
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Uma das dimensões (perspectivas) é a satisfação do cliente. Ao assumir o objetivo de atrair e 
reter mais clientes, tens como pressuposto questionar sobre o que pode ser feito para satisfazer 
e encantar os clientes. Naturalmente, este objetivo guarda uma relação de causa e efeito com 
os demais. Vai ser mais fácil satisfazer os clientes se o pessoal da empresa estiver capacitado 
e se os serviços forem aprimorados. A melhoria financeira é uma decorrência. Mas no BSC 
estipulam-se Indicadores (métricas, unidades de medida) e Metas (objetivos de melhoria 
quantificados) para monitorar o desempenho da gestão em todo o tempo.  
 
2. Menos aviões significa menos custos. Para transportar mais passageiros (mais receita) com 
menos aviões (menos custos) assumiu-se a estratégia de diminuir o tempo que o avião fica 
parado em solo para reabastecimento (combustível, alimentação, higiene) e para descida e 
subida de passageiros. Com menos tempo de avião parado, pretende-se cumprir os horários 
(satisfazer o cliente), aumentar a receita (transportar mais clientes) e reduzir custos (diminuir 
a quantidade de aviões (reduz despesa do ativo imobilizado, da manutenção do combustível e 
otimiza o aproveitamento dos teus ativos - amplia o Giro do Ativo (ver aula sobre Análise 
Econômico-Financeira): com um mesmo número de aviões ou com menos aviões se alcança 
receita maior).  
 
3. Os Indicadores são as unidades de medida. As Metas são os acréscimos quantificáveis que 
tu queres alcançar. Tu poderias ter só Indicadores e não estabelecer Metas. É só fazer o 
registro de quantos aviões saíram no horário previsto, qual foi o tempo de reabastecimento, ... 
Estes são Indicadores.  
 
Os Indicadores te permitem mensurar o desempenho efetivo.  
 
As Metas são as melhorias que tu pretendes alcançar em cada Indicador. São os desafios 
assumidos. São os resultados desejados para cada Indicador.  
 
Estou à disposição para debater BSC e apoiar a elaboração do Mapa Estratégico. Posso fazer 
uma Aula Interativa contigo e/ou com mais colegas hoje, amanhã ou domingo, no horário que 
ficar bem para vocês.  
 
Precisamos valorizar esta Atividade. Precisamos refletir sobre a necessidade de contarmos 
com métodos de Gestão Pública nos quais se faça diagnóstico da situação atual, se elabore 
Planejamento Estratégico, definindo as diretrizes (ou objetivos) estratégicos, e se estipulem, 
para cada uma das 4 dimensões (4 perspectivas) da competência organizacional, as ações 
estratégicas, os objetivos específicos quantificáveis, os indicadores e as metas de melhoria.  
 
Vocês podem fazer isso em relação à Prefeitura de Torres como um todo, a uma Secretaria, a 
uma Gerência ou a uma atividade relevante. Escolham um Tema Estratégico que tenha 
potencial para ajudar a Prefeitura na busca do desenvolvimento e/ou da inclusão e/ou da 
Governança Comunitária.  
 
 
Estou certo de que interagindo e utilizando a competência que vocês têm demonstrado serão 
elaborados excelentes Mapas Estratégicos.  
 
 
Em tempo 1: qual é a diferença entre Painel de Indicadores e Mapa Estratégico?  
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Ambos contém, para cada uma das 4 pespectivas (= 4 dimensões: capacitação e inovação; 
serviços internos; satisfação do usuário e eficiência financeira) a definição de ações 
estratégicas, objetivos, indicadores e metas.  
A diferença é que no Mapa Estratégico se acrescenta uma representação gráfica em que se 
traçam setas relacionando as ações que mantém relação de causa-efeito. Isto contribuirá para 
identificar a causa efetiva de eventual desempenho insatisfatório.  
 
 
Em tempo 2: Vocês podem, se quiserem, atribuir pesos diferenciados para cada uma das 
quatro perspectivas. Considerando o tipo de Tenma Estratégico que vocês escolheram para 
elaborar o Mapa Estratégico, caso entendam que alguma perspectiva é mais relevante que as 
demais, atribuam percentuais diferenciados.  
 
 
Reitero: gostaria muito de aprofundar a discussão sobre a atividade do BSC e do Mapa 
Estratégico em Aula Interativa específica. Podemos fazê-la no ambiente da disciplina 
Administração Financeira, no momento em que vocês quiserem.  
 
Forte abraço,  
 
Prof. LG 
 
EMAIL RECEBIDO DO AL9:  
From: AL9  
 To: PROF2  
 Sent: Friday, October 14, 2005 8:21 AM  
 Subject: Socorro!!!preciso de ajuda no trabalho  
 
 Estou com boa parte do trabalho pronto, mas há algo que não  
 consigo definir com clareza e isso está me deixando deverás  
 perturbado. Tenho certeza que falta pouco para tal compreensão mas preciso de uma palavra, 
uma luz.  A questão é: o que distingue uma perspectiva da outra? Qual a  
 pergunta que devo me fazer para a definição de tais perspectivas?  
 Estou confuso, não consigo mais distinguir uma da outra e tenho  
 impressão de que quanto mais leio mais confuso fico.  
 Veja só: na página 56 do livro Mapas Estratégicos do Norton e Kaplan  
sobre o BSC com o tema reabastecimeto no solo e tendo isso como objetivo na perspectiva 
interna: reabastecimento rápido no solo  
 na perspectiva do cliente: serviço pontual, preço baixo, atrair e  
 reter mais clientes na perspectiva de aprendizado: cargo estratégico - despachante 
operacional, sistemas estratégicos - programação da tripulação, alinhamento da tripulação de 
solo.  
 na perspectiva financeira: aumento da receita, lucro e retorno sobre o ativo e menos aviões  
 dúvidas com relação a essa distribuição:  
 porque atrair e reter mais clientes está na perspectiva do cliente?  
 acaso é esta a perspectiva de um cliente?  
 porque menos aviões está na perspectiva financeira?  
ainda nesta mesma página os indicadores ali expostos são para mim,  
Metas e não indicadores.Por quê? O autor errou? Certamente que não. Mas onde estou 
errando?  
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  O BSC é para mim de fundamental importância, já que farei a  
 monografia em cima exatamente deste tema, por isso gostaria de fazer mais que apenas um 
trabalho a mais, quero realmente aprender. (ÓTIMA ESCOLHA!)  
 Ainda, terias condições de uma conversa virtual? tens msn, ou  
 poderíamos usar uma sala de aula para sanar tais dúvidas...se for  
 possível, ótimo, se não, tudo bem! a resposta via e-mail será o  
 suficiente.  
  Muito obrigado G!  
  Abraços!  
  AL9.  
 
_____________ 
Pág  4 
PROF2 escreveu em 09/09/05 10:06:26 Entusiasmadíssimo com a criatividade e dedicação da 
Equipe 3:  
 
AL4, AL2 e AL13, que elaborou com esmero e competência a Edição 03 do Boletim do 
CEAPE, fico ansioso para ver como se sairão os próximos Editores do Boletim. O desafio é 
enormíssimo: igualar ou superar o Boletim anterior. Torcemos por vocês, mas não vai ser 
fácil! 
 
AL11 escreveu em 05/09/05 21:49:08 -  Para não deixar o assunto morrer.....  
Sugestão: Aula presencial em um barzinho (leia-se buteco ou similar) na próxima semana, 
humm...que tal na Nova Olaria - Lima e Silva, nas mesinhas do centro, a tardinha, Happy 
Hour??!! Ou não....Estamos abertos a negociação!!  
Enquete: que dia fica melhor para você??  
 
a) terça  
b) quarta  
c) quinta  
 
 
AL10 respondeu em 06/09/05 14:27:52 -  estou fazendo trabalho no interior do Estado. 
Quinta-feira devo estar em POA, assim, meu voto é para quinta-feira. 
PROF2 escreveu em 04/09/05 22:10:02 - Sugestão: visitem o link "Notícia" da disciplina 
Administração Financeira na Era Digital. Há notícias atuais sobre: sinopse da Reforma da 
Administração Pública no Brasil, nos últimos 70 anos; corrupção e economia, na ótica do 
Banco Mundial; investimentos públicos no Brasil: orçado X realizado; planejamento 
tributário X sonegação fiscal; a verdadeira história do Real; a ênfase no curto prazo; sugestões 
de mudanças no Código de Processo Penal; avanço de empresas brasileiras no mundo; 
persistência da desigualdade econômica e social no Brasil; ....  
 
AL6 escreveu em 02/09/05 14:19:27 -  Olá Pessoal!! Estamos pensando em um encontro na 
segunda após a aula no Cavanhas na Lima e Silva, 373. A princípio vai eu, a J. e o AL9. Nos 
encontramos lá!! 
AL11 respondeu em 02/09/05 18:53:55 -Tá...e aí colegas, colegos e profis??? Quem mais se 
habilita a participar do nosso bat encontro??  
Pensem bem....olha que uma interação "ao vivo" sempre rende um conhecimento extra, além 
é claro, de poder usufruir da companhia sempre agradável de pessoas interessantes e 
charmosas como nós.... 
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AL8escreveu em 01/09/05 16:44:33 - Com relação ao boletim da equipe 2, penso que foi 
abordado um asunto - corrupção na política e economia, que á ao mesmo tempo antigo e 
atual, e em cuja discussão poderíamos nos extender por dias. Falando em economia e crise 
política, volto a afirmar o que disse na aula: acredito que a economia brasileira vem há alguns 
anos buscando uma estabilidade, e hoje alcançamos uma certa solidez que nos permite manter 
a situação relativamente calma face às agitações políticas. Desde que se iniciaram as 
denúncias, especula-se sobre o que aconteceria com a economia se o Ministro Palocci fosse 
atingido e, quando isso aconteceu, o que vimos foram apenas poucas oscilações, como a do 
dólar. Frente à colocação do grupo, não acredito que a mudança do Ministro traria mudanaças 
muito significativas a curto prazo, uma vez que certamente mudaria a pessoa, mas não a 
política econômica do Governo.  
Como já disse, se aeconomia estivesse mais instável, talvez tivéssemos resultados mais 
catastróficos...  
Já quando se levantou a questão da responsabilidade dos políticos na condução e futuro da 
nação, não cabe dúvidas sobre isso. Os políticos foram eleitos, são "empregados do povo", e 
não seres detentores da verdade. Acho que tem muita gente que não se deu conta de que nossa 
função é servir a comunidade, nosso cliente é o povo, mas infelizmente a política 
(politicagem) é muitas vezes um mundo que corrompe. Por isso é que acredito na 
profissionalização do setor público, como uma forma de melhorar a conduta, assim 
poderemos usar a política cada vez menos para politicagem e vantagens pessoais. 
Pág 5 
PROF2 escreveu em 29/08/05 11:54:35 - Na Disciplina Geral do CEAPE, em Vídeo-aulas, 
estão disponíveis os 5 vídeos gravados pelo NAVI no Curso GESTÃO DE TORRES NA 
ERA DIGITAL, no mês de julho/2005. A organização do Curso contou com a ativa 
participação da M., da J., da M., do P.F. e do J.A. Os vídeos contém palestras da Profa. M., 
sobre Gestão da Qualidade Total, da Profa. Léa da Cruz Fagundes, sobre Desenvolvimento do 
Ser Humano, e do Prof. K., sobre Desenvolvimento dos Municípios. Há também vídeo com as 
manifestações dos Gestores de Torres (50 participantes, incluindo Prefeito, Vice, os 10 
Secretários, os 25 Gerentes Municipais, funcionários e 10 lideranças comunitárias). 
AL8 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Que interessante, assim quem não foi pode saber um 
pouco mais do que aconteceu por lá... 
PROF2 escreveu em 29/08/05 09:28:41 -  Hoje é segunda-feira! Preparem questões e 
contribuições para a Aula Interativa, que ocorrerá das 20h às 21h30min.  
Desafio: cada aluno preparar uma manifestação relacionada com tópico de cada disciplina!  
Até à noite! 
AL11 respondeu em 05/09/05 18:06:46 -  Prof., eu e a M. queremos saber só uma coisinha: 
QUAL É O TÓPICO?????? 
Suporte NAVi – E.C.S. escreveu em 25/08/05 17:21:02 -Olá, pessoal! Venho avisar que o e-
mail do aluno J.G.F. (atuarial@hotnet.net ) sempre retorna. Acredito que o senhor não esteja 
recebendo as mensagens enviada pelo NAVi. Informe outro endereço de e-mail ou se há erro 
nesse.  
Atenciosamente.  
Equipe NAVi  
Elisa C.S.  
 
PROF2 escreveu em 22/08/05 15:50:26 -  Vocês já podem ler o Boletim Semanal CEAPE 
01/2005, em "Leituras Recomendadas" no ACERVO da Disiplina Geral do CEAPE e da 
disciplina Administração Financeira na Era Digital. Os editores do Boletim 01, P.F., M.e M., 
noticiam a criação da Super-Secretaria da Receita Federal. Trata-se de fato atual e relevante. 
Fundiram-se, há uma semana, a Receita Federal e a Receita Previdenciária. Para refletir sobre 
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as potencialidades da interligação em rede, sobre estrutura organizacional, sobre 
Administração Tributária: leia o Boletim e compartilha tua análise na Aula Interativa e nos 
Fóruns. 
AL11 escreveu em 21/08/05 19:37:48 -  Podem disponibilizar uma agenda geral para o 2 
módulo? com todos os trabalhos de todas as disciplinas?  
Grata, 
Pág 6 
TUTOR5 escreveu em 21/08/05 18:59:47 - "É na medida em que se vive num meio sobre o 
qual é possível agir, no qual é possível, com os outros,  discutir, decidir, realizar, avaliar... que 
são criadas as condições mais favoráveis ao aprendizado."  
Josette Jolibert, 1994  
 
TUTOR5 escreveu em 15/08/05 18:09:23 -  Nossa primeira aula interativa do módulo II será 
hoje das 20 as 21:30hs. Será uma apresentação geral dos professores, uma incursão rápida nos 
conteúdos, nos modos de funcionar das disciplinas etc.  
TUTOR5 escreveu em 14/08/05 22:19:22 -  Desejo que a esperança e o ideário de um mundo 
mais justo, fraterno e igualitário faça parte do cotidiano e luta diária de cada um de vocês.  
Que o conhecimento adquirido e as vivências contribuam para a transformação das condições 
de vida dos sujeitos sociais e para a superação das desigualdades sociais.  
 
AL11 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Olha a F. aparecendo aí gente!!!  
Gostei!! Espero que este teu depoimento realmente se realize....Em tempos  
como os que estamos vivenciando, com tanto descaso com o povo e suas necessidades, com 
tanto descrédito em relação a coisa pública, não podemos esquecer de exercitar a nossa 
esperança!  
 
PROF2 escreveu em 26/07/05 15:18:52 -  Vocês são ótimos!  
Algo mudará para melhor na Gestão Pública da mais bela praia gaúcha. E vocês terão 
contribuído para isso.  
Buscamos apoiar a implementação concreta de métodos gerenciais modernos e eficazes, 
estimulando a ampliação da participação da comunidade na Gestão Pública e contribuindo 
para a tomada de consciência dos Gestores em relação às suas 
responsabilidades/possibilidades na construção do desenvolvimento e da melhoria da 
qualidade de vida. Estamos fazendo a nossa parte. Concretamente!  
Abraços. 
AL11 escreveu em 26/07/05 11:22:41 -  Lendo a aula de ontem (que não participei, pois 
estava sem acesso a  
internet em casa e não aguentei ficar no trabalho até as 19:30h, pois  
estava muito, muito frio...) verifiquei uma "singela" manifestação sobre a minha pessoa - algo 
sobre desequilibrio, ou coisa do  
gênero.....hummm......D E S E Q U I L I B R A a aula???!!!!  
E U ?????  
 
Estão querendo dizer que eu bagunço a aula, é??  
Informo a vocês que: isso acontece desde de criança, sempre vinha um recadinho da 
professora na caderneta (putz, sou do tempo da caderneta) relatando este mesmo probleminha.  
Então, como diria o Seu Gino (plagiando o Zagalo): vocês vão ter que me engolir!!!!  
 
Abraços  
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PROF2 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Olá, J.:  
Foi uma referência elogiosa.  
Para Piaget, a desequilibração provoca a evolução.  
Consegues fazer pensar, instigas o auto-questionamento.  
Isto é muito positivo.  
Continue nos desequilibrando. A partir da desequilibração ocorre a equilibração majorante, 
isto é o desenvolvimento. 
 
Pág 7 
AL11 escreveu em 12/07/05 19:37:25 - Alguma novidade sobre o curso da próxima semana? 
PROF2 respondeu em 05/09/05 18:06:46 Olá, J. e colegas:  
 
Vou enviar para vocês hoje o Programa.  
Há espaço para cada um de vocês poder fazer uma breve apresentação ou explanação, a partir 
dos excelentes trabalhos que vocês elaboraram no CEAPE. Além disto, vocês atuarão na 
Coordenação do desenvolvimento das atividades do Curso, junto comigo.  
 
O Curso vai ocorrer na segunda e na sexta, das 8h30min às 18h30min, e de terça à quinta, das 
13h às 19h.  
 
É conveniente nos deslocarmos para Torres no domingo à tarde. Poderemos retornar na sexta 
à noite ou no sábado. Preciso saber se algum dos CEAPEANOS pretende ir de carro. Eu vou 
de carro e tenho algumas vagas. Havendo necessidade adicional de transporte, obteremos com 
a Prefeitura.  
 
Vai ser um Curso ótimo! 
AL6 escreveu em 11/07/05 09:45:48 Eu só consigo visualizar os meus documentos no 
portfólio, dos demais colegas apresenta em branco. 
PROF2 respondeu em 05/09/05 18:06:46 Estou solicitando ao NAVI que faça a gentileza de 
solucionar e de entrar em contato contigo, M. 
AL6 escreveu em 25/06/05 17:52:41 -  Quem tiver MSN messenger e quiser divulgar, o faça. 
O meu é martinaperes@hotmail.com.  
PROF3 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Pessoal, o uso do MSN é bastante interessante, 
entretanto, vocês podem e devem utilizar todos os recursos disponíveis aqui mesmo. Por que 
o MSN se é possível entrarem na sala da Aula Interativa ou neste Fórum para fazer a mesma 
coisa?  
AL6 respondeu em 05/09/05 18:06:46 -  Acredito que o MSN, poderá ser utilizado para 
questões particulares e troca de idéias, além das ferramentas das aulas interativas e os fóruns. 
PROF2 escreveu em 25/06/05 11:03:46 - É ótimo vocês estarem usando este Fórum para 
interagir sobre as Atividades propostas.  
AL6 escreveu em 01/06/05 18:15:23 -  Duas coisas: Não consegui acessar o vídeo da aula 6 
de Finanças. E na agenda geral que foi remetida não consta o Trabalho de PEP sobre as 
analises de índices em equipe pra 15/06.  
AL10 respondeu em 05/09/05 18:06:46 -  cara colega, eu consegui acessar normalmente a 
aula 6. Ari. 
Pág 8  
AL6 escreveu em 24/05/05 12:06:52 - Analisando os resultados, pude perceber que a 
organização poderia se beneficiar com os programas de qualidade, mesmo as simples ações 
como campanhas preventivas de saúde, que não exigem grandes gastos, ginastica laboral, 
acompanhamento psicológico loaboral ou caixas de sugestões. Com os dados obtive, pode 
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concluir que o objetivo maior é oferecer uma melhor vida para seus colaboradores e ao 
mesmo tempo motivá-los na realização de suas tarefas; criando melhores condições de 
trabalho, propicia-se polidez no mercado, redução no absenteísmo, retenção de talentos e 
consequentemente boa prestação de serviços.  
AL6 escreveu em 24/05/05 12:02:28 - Segue abaixo o as questões do questionário que 
apliquei aqui no DETRAN, sobre QVT.  
1) Sua Categoria Funcional  nível do cargo que ocupa:  
( ) Nível Médio ( ) Nível Superior  
 
2) Ocupa cargo de Chefia ou Coordenação  
( ) Sim ( ) Não  
 
3) Seu tempo de serviço:  
a) No DETRAN/RS:  
( ) Menos de 1 ano ( ) de 1 a 5 anos ( ) mais de 5 anos  
b) No serviço público:  
( ) Menos de 5 anos ( ) de 5 a 10 anos ( ) mais de 10 anos  
 
4) Seu sexo:  
( ) Masculino ( ) Feminino  
 
5) Sua idade:  
( ) 18 a 30 anos ( ) 31 a 40 anos ( ) mais de 40 anos  
 
Através da escala abaixo, identifique o seu grau de satisfação de acordo com os fatores 
exposto:  
 
Grau Insatisfeito Pouco  
Satisfeito Satisfeito Bastante Satisfeito Não opina  
 
Valor  
1 2 3 4 5  
 
BLOCO 1 Posicionamento sobre Qualidade de Vida no Trabalho  
 De acordo com a sua percepção, qual o nível de satisfação com a qualidade de vida global no 
DETRAN/RS?  
 
Variável Insatisfeito Pouco  
Satisfeito Satisfeito Bastante Satisfeito Não opina  
Qualidade de Vida no Trabalho  
1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
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BLOCO 2 Condições de Trabalho  
 E com as condições do trabalho e sua organização  
 
 
Variável Insatisfeito Pouco  
Satisfeito Satisfeito Bastante Satisfeito Não opina  
Limpeza e Organização 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Segurança 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Ritmo de Trabalho 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Métodos de trabalho 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Saúde Ocupacional 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
 
BLOCO 3 Moral  
 Qual o grau de satisfação em relação às condições e ações psicossociais no trabalho, nos 
aspectos:  
 
 
Variável Insatisfeito Pouco  
Satisfeito Satisfeito Bastante Satisfeito Não opina  
Da sua identificação pessoal nas tarefas que desempenha 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
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Relações Interpessoais 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Reconhecimento/ Feedback por parte dos superiores e colegas 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Orientação para desempenhar as atividades e tomar decisões 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
 
 
BLOCO 4 Compensação  
 Quanto às compensações, remuneração, qual o seu grau de satisfação referente a:  
 
 
Variável Insatisfeito Pouco  
Satisfeito Satisfeito Bastante Satisfeito Não opina  
Salários em relação com os demais servidores da Autarquia (eqüidade interna) 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Salário na sua função em relação a outros órgãos (eqüidade externa) 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Benefícios oferecidos pela Autarquia e/ou Estado 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
 
BLOCO 5 Participação  
 A sua satisfação quanto aos incentivos e aproveitamento da suas participação pela Autarquia, 
nos aspectos de:  
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Variável Insatisfeito Pouco  
Satisfeito Satisfeito Bastante Satisfeito Não opina  
Criatividade 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Expressão Pessoal 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Repercussão de Idéias Dadas  
1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Programas de Participação  
1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Capacitação e Treinamento realizados  
1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
 
 
BLOCO 6 Comunicação  
 Quanto à eficácia da comunicação, em relação aos:  
 
 
Variável Insatisfeito Pouco  
Satisfeito Satisfeito Bastante Satisfeito Não opina  
Conhecimento das metas 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Fluxo das Informações (Cima para Baixo e Vice-versa) 1  
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( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Fluxo de Informações (no mesmo nível)  
1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Veículos formais de comunicação (Intranet, Circulares,...) 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
 
BLOCO 7 Imagem da Autarquia  
 Quanto à Imagem da empresa e você:  
 
 
Variável Insatisfeito Pouco  
Satisfeito Satisfeito Bastante Satisfeito Não opina  
Sua identificação com Empresa 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Imagem Interna do DETRAN/RS 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Imagem Externa da Autarquia 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Responsabilidade Comunitária do Órgão 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
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BLOCO 8 Relação Chefe-Subordinado  
 Satisfação em relação à Chefia, referente ao:  
 
 
Variável Insatisfeito Pouco  
Satisfeito Satisfeito Bastante Satisfeito Não opina  
Apoio sócio-emocional 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Orientação técnica no desempenho das tarefas 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
Igualdade no tratamento no setor 1  
( ) 2  
( ) 3  
( ) 4  
( ) 5  
( )  
 
 
9) O que mais lhe aborrece na Autarquia? 
_______________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________  
 
10) O que mais lhe dá prazer na 
Autarquia?______________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________  
 
PROF2 escreveu em 23/05/05 21:39:45 - A SAÚDE DO TRF:  
Na Aula Interativa de 23 de maio a M. propôs um desafio a todos os participantes do CEAPE: 
contribuírem na construção de soluções para o problema decorrente do elevado número de 
DOENÇAS associadas com o trabalho, de que são vítimas os funcionários do TRF. O debate 
está transcrito a seguir. Ficam todos instados a contribuir com idéias para apoiar a M. a 
recuperar a "Saúde do TRF":  
20:47:07) AL2 fala: Sabem Hoje tivemos uma reunião para descobrir um jeito de minimizar 
as licenças médicas no òrgão inteiro. Os gastos estão astronômicos. As pessoas insatisfeitas, e 
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o pior, elas não falam isso, o corpo fala por elas. Acabam somatizando, os casos estão ficando 
graves.  
(20:47:41) PROF3 fala: E o resultado da reunião, M.?  
(20:48:09) PROF3 fala: As lideranças não pensaram em pesquisar o que está deixando as 
pessoas infelizes?  
(20:50:19) PROF2 fala: Para ajudar na análise de clima organizacional e doenças relacionadas 
com o trabalho: VISÃO DE CONJUNTO / INTERDEPENDÊNCIA / TOTALIDADE: Como 
a compreensão da interdependência  a visão da unidade  é uma dimensão essencial da 
complexidade cognitiva, segue-se que ela favorece a aprendizagem. É por essa razão que o 
descanso do espírito na simplicidade  ou na contemplação  sempre foi um acompanhamento 
essencial dos aprendizados humanos mais elevados. O recolhimento do espírito nos permite 
recordar as partes de nossas experiências que extraímos por erro de interdependência, 
interligar os conhecimentos e os seres que tendemos a separar por razões práticas. (Pierre 
Levy) Precisamos ter sempre presente que cada indivíduo é uma TOTALIDADE de 
expectativas, desejos, necessidades; ao mesmo tempo há total INTERDEPENDÊNCIA em 
relação aos colegas e à organização: somos seres sociais; precisamos efetuar trocas 
incessantemente. A organização precisa dar-se conta da dimensão humana do trabalhador e 
não vê-lo apenas como uma máquina programável!  
(20:51:11) AL2 fala: Sobre aprendizagem neste mundo complexo... fui visitar a Global Tech 
sábado. Esperem... O resultado da reunião foi que estamos numa enrrascada. O Por quê? 
Nossa situação é singular . Primeiro: vi que n Nosso órgão não tem receitas, só despesas, e 
despeeesas. No ano que passou gastamos mais de um milhão na saúde (doenças, internações, 
atestados, fisioterapias, psiquiatrias)...  
(20:52:44) AL9 fala: na verdade todos estamos ficando doentes. a infelidade redunda na 
doença. Aqui chegamos a ponto de termos vergonha de ficarmos doentes. Já me deparei com 
muitos casos em que o colega não deveria vir trabalhar, mas veio para não ser taxado de "um 
daqueles que dá atestado para não vir trabalhar" Essa sensação de desconfiança é horrível, 
além disso aquela sensação de todos nos olhos como preguiçosos, marajás, etc.... tudo são 
fontes de infelicidade, insatisfação,...  
(20:53:38) TUTOR5 fala: acredito necessário encontrar uma forma de previnir doenças com 
stress...  
(20:54:00) PROF2 fala: Sugiro que se examine a aplicabilidade da recomendação do Pierre 
Levy a situações de patologia organizacional, como a descrita pela M. e pelo AL9: "tanto em 
escala individual como no nível coletivo, cultivemos a coordenação (a unidade), a diversidade 
(a multiplicidade) e a força durável (a evolução) de nossos atos cognitivos. Nesse caminho de 
aprendizagem, avançaremos no rumo certo quando visarmos o conhecimento intuitivo de 
nossa própria natureza. Com toda a simplicidade."  
(20:54:28) AL2 fala: Nosso sociólogo começo este trabalho. Eu estou apavorada. Quanto 
mais estudo o que estamos aprendendo aqui, mais vejo que não conseguimos aplicar nada lá. 
Eu falei para as colegas que precisamos criar URGENTE alguma solução estratégica.  
 
20:55:45) AL9 fala: que legal M., este teu entusiasmo!!!  
(20:55:50) PROF3 fala: Excelente, M.. O diagnóstico de nossa situaçao é o primeiro passo na 
formulação de uma estratégia!!!  
(20:55:55) AL2 fala: Penso que preciso de ajuda desse grupo de aula e da Universidade para 
esse caso concreto.  
(20:56:19) AL9 fala: M.:e a reação dos colegas?  
(20:56:29) AL1 fala: Onde trabalhas?  
(20:56:48) PROF3 fala: Vamos, então, examinar/analisar o caso concreto. Temos a propsota 
da M.. O que acham?  
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(20:57:22) AL1 fala: Eu concordo.  
(20:58:08) AL9 fala: Acho ótima a idéia M., desde que seja feito aqui nas aulas. Não por má 
vontade, mas por absoluta falta de tempo. trabalhos...  
(20:58:32) AL2 fala: A minha Diretora falou admirada! Mas muita coisa não se sabe aqui 
nesta empresa! E... pensei comigo, há muito tempo que não se sabe. Se não tomarmos uma 
posição penso que no ano que vem o problema duplicará. Estou preocupada.  
(20:58:51) PROF2 fala reservadamente para TUTOR5: Copia e cola a mensagem que te 
mandei, se quiseres.  
(20:59:09) TUTOR5 fala: É conveniente construir de forma participativa uma dinâmica de 
grupo, de caráter permanente, com avaliações periódicas do nível de satisfação dos 
funcionários em relação ao ambiente do trabalho, tipo Equipes de Aprimoramento Contínuo, 
que pudessem diagnosticar tempestivamente os problemas potenciais e sugerir soluções.  
(20:59:41) AL2 fala: AL9 tu perguntas sobre quais colegas. Os poucos que estavam na 
reunião? ou todos os mil do prédio inteiro?  
(20:59:46) AL4 fala: Acho bom, Profa. M., eu imagino que devamos começar pela coleta de 
dados(nº de pessoas afastadas, tipo de doenças, nº de dias de afastamento etc), para um 
diagnóstico da situação  
(20:59:52) AL9 fala: Talvez nos tenha dito onde trabalhas M., mas nãome lembro,podes nos 
dizer!  
(21:00:06) AL9 fala: aqueles que escutaram a tua sugestão...  
(21:00:22) PROF2 fala: Podes referir sucintamente os dados solicitados pela M., M.?  
(21:01:13) AL1 fala: Poderiamos começar fazendo um questionário para os teus colegas.  
(21:01:27) AL2 fala: Pois eu falei numa das aulas passadas sobre o estudo de clima. O 
Sociólogo falou sexta-feira que tentou fazer, mas que os servidores se fecham na hora de 
assumir uma posição e que fica difícil para nosso setor (RH) tomar as dores por eles ( os que 
sofrem calados)  
(21:02:27) AL2 fala: AL9 Trabalho do Tribunal Federal, melhor não espalhar senão serei 
crucificada. Acho.  
(21:02:41) AL2 fala: Esperem.  
(21:03:06) PROF3 fala: Existe algum levantamento estatístico do Serviço de Saúde da casa?  
(21:03:39) AL4 fala: Como o Prof. G. sempre diz, M., estamos em ambiente acadêmico.  
(21:06:10) AL2 fala: Não sei dizer o número porque a Secretaria Médica disse hoje que são 
dados sigilosos, os problemas são: depressão, síndrome bipolar, LER/DORT, loucura, dores, 
problemas nos joelhos, problemas de bursite nos braços por carrecar o peso dos processos) 
dentro de tudo isso, por trás, está a falta de reconhecimento, motivação. As pessoas estão 
tristes porque viram que o trabalho não lhes dá satisfação. Não sei se dá para começar com 
isso que falei.  
(21:06:37) AL4 fala: Tem ginástica laboral no teu serviço M.?  
(21:07:14) AL2 fala: O levantamento estatístico está com a secretaria médica, Penso que a 
Direção maior não quer ou não deixa que se saiba disso. Eu acho errado, porém... o que será?  
(21:08:27) PROF3 fala: A ginástica laboral foi implantada no TJ/RS, em 1998, em 
departamentos mais críticos em relação a LER, e trouxe melhoras significativas. É UM BOM 
COMEÇO...  
(21:09:00) AL2 fala: Desde 98 que se fala em Ginástica laboral, porém, ainda não vi. 
Estranho isso, eu sou curiosa, estou sempre atenta, e... dizem que fazem mas nunca vi isso.  
(21:10:11) PROF2 fala: Há várias empresas, na área privada, com programas de ginástica 
laboral implementados e bem sucedidos.  
(21:10:23) AL2 fala: As secretarias críticas são: a de Recursos e a de Informações 
processuais, por lá passam em média 60.000 processos ou mais.  
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(21:11:44) PROF2 fala: Creio que tens a identificação da causa maior: desmotivação, falta de 
reconhecimento, falta de consciência da importância das atividades. Um programa de 
valorização do servidor, acompanhado pela divulgação sistemática de Indicadores de 
Desempenho dos vários setores não poderia contribuir?  
(21:11:58) AL4 fala: Porque esses dados têm que ser sigilosos, esse tipo de obstáculo 
desanima, é aquele clichê "a informação é poder" poder de quê?  
(21:12:04) PROF3 fala: O setor de RH pode fazer solicitação/sugestão a Secretaria médica 
para implementar a ginástica laboral. eu mesma já participei do processo e posso dizer que, 
além de exercitar/alongar a musculatura e melhorar a postura, é um momento de relaxamento 
e integração com os colegas que participam.  
(21:13:58) PROF3 fala: O funcionário se sente "valorizado" porque a organização 
 está "preocupada" com o seu bem-estar, implementando um projeto desses. 
 A integração no momento da ginástica é muito importante. São 15 minutos diários em  
que o grupo pára de trabalhar para tratar de seu corpo e mente.  
(21:13:59) AL2 fala: O trabalho de ginástica laboral, olha pessoal,  
não sei dizer se isso está sendo aplicado. Mas a Caixa disse , hoje, que estão com três polos no 
estado. 
 Isso é recente, pretendem implantas em 25 agências, e estão tendo sucesso. Juro que não sei 
porque 
 não está a todo vapor em nosso Tribunal. Professor G. eu tenho certeza que poderiam 
contribuir.  
(21:15:03) PROF2 fala: Concordo com a necessidade de assegurar maior  
acessibilidade às informações. Cientes da gravidade, as pessoas tenderão a contribuir com as 
 propostas voltadas a aprimorar as condições de trabalho.  
(21:15:07) AL4 fala: Acho que ajuda na depressão, também. É esse tipo de caso que eu  
me refiro: como convencer as lideranças?  
(21:15:38) PROF3 fala: M., a experiência do TJ/RS foi ampliada para o Foro Central,  
para os estenotipistas que têm um trabalho estressante e fatigante...  
(21:15:39) AL2 fala: Eu não entendo porque o setor de RH não faz isso. Olha tudo isso que  
estou falando, está ficando mais vivo em minha mente, e aflorou, despertou mais depois que 
iniciei este curso.  
(21:16:30) PROF2 fala: Creio que o Setor em que a M. atua pode elaborar uma proposta 
 de Projeto (ou de Programa). Que nome poderia ser dado ao mesmo?  
(21:16:51) PROF3 fala: Que bom, M., que - de forma muito simples - participamos  
disso tudo! M., as lideranças também são levadas a mudar de opinião, principalmente quando 
se 
 vêem frente a frente com dados e indicadores.  
(21:17:10) PROF2 fala: Seria um Projeto (empreendimento único com início e término 
 bem definidos) ou um Programa (atividade permanentente)?  
(21:17:57) PROF3 fala: Programa, pois deve ser uma atividade permanente, sem fim!!!  
(21:18:53) AL2 fala: Professor G., temos um problema: os cubículos=gabinetes de 
 desembargadores, lá é uma caso à parte, são 27, todos independentes, autônomos, não ligam 
para RH.  
O que podemos fazer para convencê-los dessa necessidade de valorizar o subalterno (servo-
servidor)?  
(21:19:04) AL4 fala: A ginástica tinha que ser um programa, nós tivemos uma "palhinha"  
lá no Tribunal no ano passado e agora o que se está buscando é instrutores internos para dar 
continuidade  
ao programa.  
(21:19:10) PROF2 fala: Teremos, na próxima semana, na APED, a Criação de Conhecimento 
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 Organizacional; logo após, a Gestão de Projetos. Creio que poderíamos ir trabalhando juntos 
na Aula Interativa 
 recebendo informações da M. e contribuindo na construção da proposta de solução para o 
grave problema  
por que passa o Tribunal.  
(21:20:07) PROF2 fala: M.: qual é o poder de articulação da entidades de classe dos 
servidores? 
 A entidade poderia ser co-promotora da proposta.  
(21:22:00) PROF2 fala: M. pergunta: O que podemos fazer para convencê-los dessa  
necessidade de valorizar o subalterno (servo-servidor)? Início de resposta: Fazer com que se 
conscientizem  
sobre a gravidade da situação, a partir de um diagnóstico objetivo, com a quantificação dos 
problemas ocorridos.  
(21:22:06) PROF3 fala: De uma forma complementar teremos na PEP metas e indicadores: 
 a estatística como instrumento de gestão e a qualidade total na gestão pública que trarão 
elementos para subsidiar 
 a proposta a ser desenvolvida na aula interativa a respeito do problema da M..  
(21:22:15) AL2 fala: Temos um paralelo: por um lado a tecnologia avançada, informática a 
todo vapor, 
e do outro esse problemão que citei, não é um contra-tudo? O sindicato? Eu poderia levar o 
problema até eles>  
(21:23:27) AL2 fala: Isso mesmo foi o que sugeri hoje para a psicóloga. Precisamos montar 
dados  
e fazer um dossiê.  
(21:23:43) PROF2 fala: É conveniente discutires com o Sindicato e ver qual a receptividade 
deles  
para respaldarem a formalização da proposta de um Programa de Qualidade de Vida no 
Trabalho (precisamos  
encontrar um nome melhor).  
(21:24:02) AL1 fala: Programa de revitalização do funcionário público  
(21:24:28) AL4 fala: Não pode ser Ginástica Laboral mesmo?  
(21:25:18) PROF2 fala: Creio que a Ginástica Laboral deva ser uma das atividades do 
Programa. Mas há mais a se fazer.  
(21:25:44) AL9 fala: ou simplesmente: Programa: Vida!  
(21:26:08) PROF3 fala: No TJ/RS, chama-se Ginástica Laboral mesmo!!  
(21:26:50) AL2 fala: A semana da Saúde, todos os anos faz o programa de "busca da 
qualidade  
de vida no trabalho". Quantos servidores vão? Uns 20 ou 30. O pessoas da judiciária só vai 
 quando o assunto trata de: O Novo Código Civil, Os princípios constitucionais, etc...  
(21:27:26) PROF2 fala: Vamos pensar um pouco mais sobre o nome e a amplitude do 
Programa. Deveria compreender 
 Ginástica Laboral, Valorização do Servidor, Qualidade de Vida no Trabalho. Precisa incluir a 
monitoração e a divulgação das atividades  
desenvolvidas pelos servidores.  
(21:27:35) AL4 fala: Por isso a ginástica Laboral é bom, ela vai ao encontro do trabalhador, 
ele faz a ginástica do lado da  
sua mesa  
(21:27:46) AL1 fala: Caros colegas tenho que sair, então boa noite a todos.  
(21:28:14) PROF3 fala: Um Programa que pretenda abranger questões múltiplas de qualidade 
de vida no  
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trabalho precisa inicialmente ouvir todas as pessoas da organização.  
(21:28:20) AL2 fala: è mesmo M., só ginástica laboral não vai adiantar. O caso requer perícia, 
astúcia e mais 
 alguma ginástica mental.  
(21:28:27) AL1 fala: Programa Todos Juntos.  
(21:28:38) PROF2 fala: Os "servo-servidores" que não atuam junto aos Desembargadores são 
vistos como burocratas 
 ineficientes. Desvaloriza-se a atividade por eles desempenhada. Atribui-se-lhes atividades 
mecânicas de movimentação processual. Tudo isto 
 tem que ser enfrentado.  
(21:30:04) AL4 fala: Concordo com a Profa. M., a proposta da ginástica seria emergencial 
devido a situação grave e também  
serveria para abrir o caminho para outras discussões.  
(21:30:16) PROF2 fala: Sugiro darmos continuidade ao longo da semana na coleta de 
sugestões para apoiar a M.. Vou 
 transcrever esta parte final da Aula Interativa no FÓRUM DA DISCIPLINA GERAL DO 
CEAPE. Ao longo da semana podemos lá registrar as  
contribuições individuais na solução deste Caso. Sejamos solidários! OK?  
(21:30:38) PROF3 fala: A questão é muito mais complexa do que simples levantamento de 
problemas, necessidades. A  
ginástica laboral deve, sim, fazer parte de uma estratégia de valorização do servidor público, o 
que não inviabiliza um programa específico de 
 ginástica.  
(21:30:41) AL9 fala: Ok!  
(21:32:01) AL9 fala: Concordo com a M.. As poesias escritas nos ônibus de Porto Alegre, são 
um exemplo de algo simples 
 e que encanta, ´da um novo ar ao ambiente...  
(21:32:11) AL4 fala: Além de fazer parte de uma estratégia, ela é mais acessível para 
implantação, do que as outras mudanças 
 necessárias.  
 
AL11 escreveu em 10/05/05 10:48:37 - Gostaria de deixar aqui o meu depoimento sobre a 
aula de ontem a noite: achei realmente muito boa, mais "humana", mais produtiva, o  
aproveitamento foi bem melhor, acho que podemos repetir a experiência sempre que for 
possível para os professores.  
PROF2 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Agradecemos pelo teu feedbak, J.. Repetiremos 
outras vezes, comunicando previamente. Vocês também podem contribuir pautando  
os temas de maior interesse, para tornarmos ainda mais proveitosa a Aula Interativa. 
Obrigado. 
PROF3 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - J., a idéia da interatividade complementada por 
aulas on-line com vídeo procura-nos dar elementos  
AL6 escreveu em 03/05/05 13:16:15 -  Ontem caiu a conexão, e não consegui mais entrar, 
corri para a casa e ainda pude assistir mais um pedaço do Fórum. Uma questão discutida 
 ontem é se o nosso Estado atual é mais intervencionista ou neoliberalista. Concordo com 
Dep. Freire, que é um neoliberalismo adequado a 
 realidade brasileira, pois liberal de todo seria impossível e até desastroso para um povo 
dependente do Estado e tão necessitado de ícones  
no Governo. 
PROF2 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - Na tua opinião, Martina, a superação da gravíssima 
disparidade social existente no Brasil, com poucos muito ricos e muitíssimos muito  
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pobres, demanda um Estado mais intervencionista ou menos intervencionista? 
 
Pág 9  
TUTOR5 escreveu em 28/04/05 23:30:18 -ou e-mail fefaG.@via-rs.net  
 
AL6 escreveu em 27/04/05 18:47:09 - Não entendi o artigo de PEP sobre a LRF para entrega 
dia 09/05. Tenho que pegar os orçamentos das gestões e comparar? Não consegui  
entrar nos demais Fóruns, não sei se tem um horário fixo para o acesso. 
TUTOR3 respondeu em 05/09/05 18:06:46 -Martina, a atividade proposta na disciplina 
OPERACIONALIZAÇÃO DA LRF é: Trace um paralelo entre o que a LRF estabelece e o 
que 
 realmente está ocorrendo. Para melhor objetivar a atividade, escolha um Município ou Estado 
e analise duas ou três administrações.  
Publique esse material em seu Portfólio, enviando ao NAVi seu arquivo, aos cuidados de 
Elisa ou Daniel.  
O prazo para esta atividade é 09 de maio.  
É necessário sim analisar os relatórios (publicados) de duas administrações de um mesmo 
Município ou Estado ou, se preferir, relatórios do mesmo ano de dois Municípios ou Estados 
diferentes. O importante é verificar se o que existe no reloatório foi realmente executado - o 
que foi planejado foi executado.  
Quanto à outra dúvida, os Fóruns estão abertos 24 horas/dia. Não é preciso acessar em 
horários determinados. Apenas a aula interativa é agendada.  
Abs,  
Patrícia 
AL11 escreveu em 27/04/05 13:43:06 -  Bem, então fazem parte da minha equipe a F.e a E. 
Teremos que nos organizar meninas...  
Sobre as atividades individuais propostas pelo prof G., não entedi bem, pode explicar melhor, 
é para citar os eventos relevantes e discorrer sobre o assunto, tipo, uma experiência minha 
profissional e ... 
PROF2 respondeu em 05/09/05 18:06:46 - OLá J. e demais colegas de estudo. A Atividade 
Individual consistente na elaboração da Linha do Tempo tem por objetivos ampliar o 
conhecimento recíproco e estimular a reflexão sobre nossa estreita relação com as 
organizações. Delas dependemos para nasecer, para estudar, para adquirir alimentos, para 
investir, para termos atendidadas nossas necessidades coletivas públicas e para muito mais. 
Pede-se a cada um que liste em ordem cronológica pelo menos 5 eventos que considerar 
relevantes para as Organizações e para a Administração Pública e pelo menos 5 eventos da 
história de vida de cada um, relativos à formação e à atuação profissional. Vamos, após, 
comparar a diversidade de percepções e as eventuais semelhanças existentes entre os 
participantes do CEAPE. Sabemos desde logo que todos têm algo em comum: a atuação na ou 
o interesse pela Administração Pública. Bom trabalho! 
TUTOR5 escreveu em 26/04/05 23:41:17 -  Por gentileza, caso alguém não tiver recebido e-
mail contendo as instruções e os subsídios para elaborar o Estudo de Caso do Módulo 1 do 
CEAPE, bem como a planilha com os dados dos componentes de sua Equipe, comuniquem-
me neste Fórum ou para o e-mail G.@via-rs.net.  
AL5 escreveu em 24/04/05 16:59:52 -  Saudações a todos. Neste primeiro contato, aproveito 
para fazer minha apresentação, como foi sugerido anteriormente. Como já puderam ver, meu 
nome é Paulo Ricardo. Sou formado em Administração pela UFGRS (1995). Meu trabalho de 
conclusão foi "Comparação de Métodos de Análise Econômico-Finaceira" aplicados à 
empresas rurais. Para fazer este trabalho, fui estagiário voluntário em turno integral no setor 
de administração rural da EMATER/RS, nos anos de 1994 e 1995. depois de formado, segui 
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trabalhando com análise financeira de agronegócios e como perito contábil. Em 1998 
ingressei no PPGA, onde tive o prazer de conhecer, entre outros, os professores G. e K.. 
Infelizmente, tive que me afastar do curso naquela oportunidade, guardando um imenso pesar 
pela interrupção e saudosas lembranças. Depois disto, voltei a trabalhar como perito contábil 
em causas trabalhistas, administrei um provedor de conteúdo para Internet e, em 2001, 
ingressei na Justiça 
 Federal (Caxias do Sul), onde estou até hoje. Dentro da JF, em abril de 2002 foi criado o 
Juizado Especial Federal, onde atuo, no setor de cálculos, elaborando sistemas em Excel, VB, 
PERL e agora também em C++ e PHP.  
Agradeço a atenção e coloco-me a disposição de todos no que julgarem que eu possa ajudar. 
 
Pág 10 
AL5 escreveu em 24/04/05 16:54:49 -  Saudações a todos. Neste primeiro contato, aproveito 
para fazer minha aprezentação, como foi sugerido anteriormente. Como já pideram ver, meu 
nome é P.R.. Sou formado em Administração pea UFGRS (1995). Meu trabalho de conclusão 
foi "Comparação de Métodos de Análises Econômico-Finaceiras" aplicados à empresas rurais. 
Para fazer este trabalho, fu estagiário voluntário em turno integral no setor de administração 
rural da EMATER/RS, nos anos de 1994 e 1995. depois de formado, segui trabalhando com 
análise financeira de agronegócios e como perito contábil. Em 1998 ingressei no PPGA, onde 
tive o prazer de conhecer, entre outros, os professores G. e K.. Infelizmente, tive que me 
afastar do curso naquela oportunidade, guardando um imenso pesar pela interrupção e 
saudosas lembranças, Depois disto, voltei a trabalhar como perito contábil em causas 
trabalhistas, administrei um provedor de conteúdo para Internet e, em 2001, ingressei na 
Justiça 
 Federal (Caxias do Sul), onde estou até hoje. Dentro da JF, em abril de 2002 foi criado o 
Juizado Especial Federal, e neste atuo no setor de cálculos, elaborando sistemas em Excel, 
VB, e agora também em C++ e PHP.  
Agradeço a atenção e coloco-me a disposição de todos no que julgarem que eu possa ajudar.  
PROF2 escreveu em 18/04/05 21:54:32 - Martina: o PORTFÓLIO é o espaço para publicares 
os arquivos produzidos ou pesquisados por ti. Podes fazê-lo remetendo o arquivo para o 
navi@ea.ufrgs.br, por e-mail, que o arquivo será publicado no teu Portfólio, com acesso 
assegurado aos demais participantes do Curso. 
AL6 escreveu em 18/04/05 18:05:10 -  Poderia enviar uma matéria que achei interessante para 
o grupo? Como posso fazer? 
PROF2 escreveu em 17/04/05 22:46:18 - Relembrando: a AULA INTERATIVA será comum 
a todas as disciplinas e ocorrerá no ambiente da "Disciplina Geral do CEAPE", nas segundas-
feiras, das 7h30min às 9h30min e das 19h30min às 21h30min.  
A Aula Interativa constitui um espaço privilegiado para debater a Aula da semana de cada 
disciplina com o conjunto de alunos, tutores e professores. Participe ativamente! 
TUTOR3 escreveu em 16/04/05 20:46:20 - Olá, Pessoal!  
Sou a Patrícia, tutora da disciplina Políticas e Estratégias Públicas. Já percebi que encontrarei 
aqui colegas da mesma área, pois também sou formada em Administração (UFRGS).  
Bom, espero que este seja realmente um canal de troca de conhecimentos e experiências, e 
que juntos superaremos estes primeiros obstáculos de "adaptação ao desconhecido" e 
construiremos um grupo que interaja e coopere para alcançarmos nossas metas.  
Estou à disposição de todos vocês para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Não se 
preocupem pois o principal objetivo é o aprendizado!  
Abraços 
 
11 



 229

AL3 escreveu em 14/04/05 23:14:57 -  olá, pessoal. Já entrei nos outros foruns de cada 
disciplina e apenas nesta página vi, final mente, alguém se apresentando ou questionando. É 
claro, que todos devem estar ainda se ambientando nesse novo universo. Acho que vai ser um 
desafio para todos nós, mas juntos conseguiremos chegar até o final. Para mim, será um 
desafio maior ainda, pois não costumo usar a internet como meio de comunicação. Não 
gostava nem de dizer qual era o meu email porque não o lia quase nunca. Ms, espero, além de 
aprender coisas novas, também aprender a lidar com esta nova tecnologia que é a Internet e 
por mim pouco utilizada.  
AL11 escreveu em 14/04/05 19:49:03 -  Olá colegas, professores, bolsistas e demais!  
Achei boa a idéia da M.... da apresentação e fiquei feliz em ver que não sou a única que não é 
formada na área de administração, portanto, não serei o único peixe fora d'agua...bem, sou 
formada pela UFRGS em Comunicação Social - Relações Públicas e a minha experiência 
profissional é praticamente toda na área pública, atualmente trabalho no GRAC - Gabinete de 
Reforma Agrária (governo do estado), antes, trabalhei na Infraero, etc, e comecei trabalhando 
como estagiária na UFRGS mesmo....então, depois de uma longa trajetória trabalhando nesta 
área, resolvi estudar um pouquinho, espero aprender muitas coisas novas, com a ajuda de 
vocês é claro!!  
 
PROF2 escreveu em 14/04/05 00:51:00 Olá, colegas de estudo!  
 
Vou compartilhar com vocês resposta à questionamento que me foi formulado pela J., 
reforçando as orientações já transmitidas pela Profa. M.:  
 
Neste primeiro Módulo farás 4 disciplinas simultaneamente. Já estão disponíveis textos (no 
link "Conteúdos") e vídeo-aulas relativas às quatro disciplinas. Recomenda-se nesta primeira 
semana assistir pelo menos uma (preferencialmente duas) vídeo-aulas, ler em profundidade os 
textos relativos a duas aulas, em relação a cada uma das 4 disciplinas.  
 
É fundamental registrar no FÓRUM de cada disciplina, em relação à cada Aula: tópicos que 
julgas mais relevantes, opiniões pessoais sobre os temas em análise, contribuições com 
indicação de leituras complementares, relato de experiências profissionais inerentes aos temas 
objeto de estudo. O Fórum é um espaço privilegiado para o compartilhamento e para o debate 
entre os alunos, promovendo a articulação entre modelos teóricos e a realidade. Valorizar-se-á 
sobremaneira as contribuições de cada um. A interação é fundamental.  
 
Nas segundas-feiras, das 7h30min às 9h30min e das 19h30min às 21h30min, faremos em 
conjunto, na AULA INTERATIVA desta Disciplina Geral do CEAPE, uma análise dos temas 
e da produção dos alunos ao longo da semana.  
 
Também comentaremos o teor dos DESAFIOS, atividades a serem solucionadas pelos alunos 
com aplicação dos conceitos em estudo a situações concretas da Administração Pública.  
Por gentileza, esperamos ser acionados caso haja qualquer espécie de dificuldade. Conte com 
nossa solidariedade ativa nesta fase de adaptação. Bom Curso! 
AL6 escreveu em 13/04/05 18:34:46 -  Olá ! Esta primeira semana está sendo meio 
complicada, mas com o tempo nos adaptaremos. Espero trocar muito conhecimento, 
principalmente dos outros Órgãos e/ou áreas. Trabalho no DETRAN, sou recém formada em 
Administração pela PUCRS e espero contribuir com todos. Obrigada 
AL7 escreveu em 12/04/05 22:54:56 - Olá pessoal,  
Oh! Terei colegas do TRE.  
Estou entusiamada com o curso, afinal vai ser algo completamente diferente.  
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Espero que esta fase de adaptação seja breve. Ainda estou tentando visualizar a estruturação 
do curso. Nada que o tempo não resolva...  
Nos falamos,  
Fabiana SH 
 
 
12 
PROF3 escreveu em 12/04/05 22:22:06 -  Prosseguindo nas informações, vocês terão nestes 
três meses as quatro disciplinas simultaneamente. Assim, é importante que dediquem uma 
parte de seu tempo ao estudo dos conteúdos disponibilizados em cada uma delas.  
A participação neste Fórum Geral e nos Fóruns de cada disciplina será avaliada de forma 
global pelos professores.  
Sejam bem-vindos e um ótimo estudo a todos nós!! 
PROF3 escreveu em 12/04/05 22:18:28 -  Caros participantes do CEAPE:  
 
Estamos iniciando este curso com a expectativa de que teremos um espaço de grande troca de 
experiências e construção de conhecimento.  
O primeiro módulo do curso é composto por 4 disciplinas, como está definido na página de 
entrada. Cada professor desenvolverá a sua disciplina de forma autônoma, mas tendo 
atividades conjuntas propostas a vocês, serão desafios a serem enfrentados em grupos ou 
individualmente.  
O grande desafio - e a grande vantagem - da educação a distância é chegarmos às metas 
propostas com um ganho significativo de conhecimento e interação.  
Os conteúdos de cada disciplina já estão disponíveis (10 textos e 10 vídeo-aulas), compondo 
10 aulas. Cada um deles deve ser estudado, analisado, facultando a reflexão sobre as idéias e 
conceitos ali trazidos, que serão discutidas nas Aulas Interativas.  
As Aulas Interativas ocorrerão às segundas-feiras, em dois horários: das 7h30min às 9h30min 
e das 19h30min às 21h30min.  
O importante será cada um planejar seu estudo de forma a cumprir com os objetivos de 
aprendizagem propostos no curso. 
AL4 escreveu em 12/04/05 21:42:03 -  Caros Professores, Colegas, Tutores, Bolsistas e todo o 
povo que irá ler essa mensagem,  
Em primeiro lugar quero me apresentar: meu nome é M. (ou Mari), trabalho no Tribunal 
Eleitoral e já faz algum tempo que estou longe do mundo acadêmico, pois me formei em 
Agronomia (UFRGS) em 81. Nesse meio tempo já fiz alguns cursos mas nenhum com essa 
extensão.  
Então, estou insegura - entre outras coisas - quanto ao plano de estudo. Já andei passeando 
pelas disciplinas, mas gostaria de um cronograma, orientação sobre frequência, avaliações, 
leituras necessárias etc.  
Como será computada a carga horária das disciplinas?  
Para encerrar, quero registrar o meu entusiasmo em fazer esse curso e espero corresponder às 
expectativas desse desafio de aprendizagem.  
Um abraço,  
Mari  
 
 
PROF2 escreveu em 12/04/05 15:55:36 - Olá, participante do CEAPE:  
 
Este Fórum destina-se a apoiar os alunos na superação de eventuais dúvidas quanto ao 
funcionamento do Curso. Caso queiras esclarecer questões administrativas (requisitos para 
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certificação, freqüência mínima nos Fóruns e nas Aulas Interativas, cronograma, ...) ou 
questões técnicas (senha, funcionamento dos recursos da Plataforma NAVI, instruções para 
remeter ou baixar arquivos, ...) utilize este Fórum.  
 
Também vamos debater neste Fórum geral do CEAPE os desafios e as potencialidades da 
Educação a Distância. Podes relatar experiências anteriores e destacar os aspectos que 
consideras mais relevantes para o êxito de um Curso a Distância.  
Tenho uma convicção: interação é fundamental - INTERAJA!  
Desejo-te um excelente Curso!  
 
Prof. Luís G.  
 
AL11 respondeu em 05/09/05 18:06:46 -  Prezado professor,  
 
Sobre o andamento do curso: como é a distância, fomos nós que decidimos como proceder, ou 
existe um critério adotado, explicando...é disponibilizado o material de uma disciplina, depois 
de outra e assim por diante, ou, todo material do módulo fica disponível e nós escolhemos o 
que fazer primeiro? Se for desta forma, o que sugerem? Dar andamento a todas ao mesmo 
tempo, ou se dedicar a uma disciplina por vez?  
Grata 
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AULA INTERATIVA DO MÊS DE MAIO DE 2005 
 
02 DE MAIO 
   
(02:41:26) PROF2 fala: Parabéns pelas contribuições ocorridas em abril! Novos DESAFIOS 
em maio: além das Atividades Individuais e em Equipe, e do registro semanal dos tópicos 
mais importantes da Aula da semana no Fórum da disciplina, em cada semana de maio 
escolha pelo menos uma mensagem postada por colega no Fórum para responder / comentar / 
complementar! Ao desejar-lhes um ótimo mês de maio de 2005, permitam-me parabenizar os 
alunos a seguir relacionados pelas importantes participações efetuadas na última semana de 
abril no Fórum da disciplina ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ERA DIGITAL: FSSH; 
JHT; JA; MPS; MPV; MAO; PFCP; PRSC. Acompanhei com interesse e entusiasmo cada 
contribuição. Agora precisamos que se intensifique a interação ENTRE OS ALUNOS. Para 
que tal se concretize, solicito que cada um escolha pelo menos uma mensagem de outro 
colega para comentar, complementando-a. Nesta primeira semana de maio, além de fazer o 
registro semanal destacando o(s) tópico(s) da “Aula 4” que julgares mais importante, escolha 
mensagem ou resposta à mensagem de um colega, clique em “Responder” e posicione-se 
sobre o teor da mensagem comentada, contribuindo com a adição de algum elemento novo 
sobre o tema. Boa interação! Assunto é o que não falta! 
  (02:46:17) PROF2fala: No âmbito da APED os temas preferenciais para análise na Aula 
Interativa de hoje são: A transição para a Era Digital e Concepções econômicas do Estado 
(revisão); e Modelos de Administração Pública (tema novo). 
  (07:31:48) PROF3 fala: Bom-dia a todos. 
  (07:32:05) AL5 fala: bom dia... 
  (07:34:16) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (07:34:25) PROF3 fala: Nesta primeira aula Interativa do mês de maio, conforme conteúdo 
do capítulo 3 da PEP: Interesses, conflito e poder na gestão pública, seria nteressante que 
fossem discutidas as fontes de poder e a visão de novos "modos" de administrar no século 21. 
  (07:34:38) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (07:34:48) AL7 fala: Bom Dia!  
  (07:35:10) PROF3 fala: Vocês identificam nas instituições/órgãos em que atuam essas 
fontes? Ou elas ão aparecem? 
  (07:36:02) AL7 fala: Profs gostAL10a de saber como podemos fazer para utilizar a 
bibliotaca? E onde poderia encontrar normas técnica para a confecção de artigo? 
  (07:38:58) PROF3 fala: Salientando o que o prof. G. trouxe nesta manhã, a importância de 
vocês analisar e contribuírem as contribuições dos colegas! O que estamos propondo no 
CEAPE é a construção de conceitos, de conhecimento em cooperação. Cooperação entre 
alunos e professores, entre alunos, entre alunos e tutoras, entre professores, entre professores e 
tutoras, ou seja, uma rede permanente de difusão do que cada um de nós construiu em termos 
de experiências, sentidos e conhecimentos.  
  (07:41:49) AL3 fala: Bom dia a todos. Em relação a pergunta da prf. M., ao lermos o texto é 
difícil não assorciarmos com o que acontece em nossas instituições. Principalmente as 
questões de poder e autoridade. 
  (07:42:28) PROF3 fala: F., em ACERVO de cada disciplina, existem as sugestões de 
bibliografia a ser consultada para complementação do texto-base que foi desenvolvido por 
cada professor. Quanto a norma técnicas para artigo, segue a ABNT, em relação a citações, e 
mantém a formatação já divulgada para a APED (entrelinhas 1,5, fonte Times 12) para todas 
as demais. 
  (07:42:32) AL5 fala: É relativamente fácil encontrar as fontes de poder dentro do 
judiciário... A fonte do poder é a autoridade formal.  
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  (07:44:21) PROF3 fala: Sim, P. e M.. Mas, existem novas propostas de gerenciamento, 
como Qualidade Total e Gerência Participativa, que "forçam" essa fonte de poder. Como está 
ocorrendo em relação às propostas de TIs? 
  (07:44:24) AL7 fala: Em órgãos públicos devido a estrutura bem formada é fácil identificar 
quem detem a autoridade. 
  (07:44:28) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (07:45:19) AL9 fala: Bom dia a todos e perdoe-me pelo atraso mas estava esperando a todos 
em sala errada... 
  (07:45:39) PROF3 fala: Quem faz parte dos processos de decisão? As comissões são 
meramente opinativas? 
  (07:47:36) AL3 fala: Dentro do órgão em que atuo tentaram implantar a qualidade da mesma 
forma que nas empresas privadas, aferindo índices e que foi rejeitada por todos. Gerência 
participativa é algo que não conhecemos, principalmente pelo que foi dito pelo P., o juiz é o 
poder máximo.  
  (07:48:31) AL3 fala: As comissões geralmente são pessoas indicadas pela Administração, 
logo, vão concordar com tudo que ela lhe propõe. 
  (07:49:49) PROF3 fala: No Judiciário, a informatização pretende levar a justiça ao cidadão 
de forma mais eficaz, isto é, em tempo e com utilidade. Não há espaço, pelo que vejo, para as 
considerações técnicas de uma burocracia profissional? O magistrado não é um administrador 
e não "ouve" quem o é?  
  (07:50:00) AL5 fala: Uma coisa que chamou minha atenção foi a formação de grupos de 
interesse com base no poder compensatório... No judiciário, os juízes definem o diretor de 
secretAL10a e os supervisores, que formam o seu "staff". Estes, por sua vez, submetem-se aos 
interesses dos Juízes (metas definidas) e exercem seu poder sobre os subordinados... Enquanto 
os Juízes utilizam mais o poder compensatório, os supervisores exercem o controle através do 
poder condigno...  
  (07:50:18) AL7 fala: No Tribunal existem iniciativas para que haja maior participação, mas 
nos cartórios tudo é repassado para o juiz. 
  (07:51:31) AL9 fala: P.e iriam; é uma pena, mas sabemos que os juízes tem a tendência de 
usar do seu poder de decisão num processo, e nessa esfera ele de fato o tem, confundindo com 
a outra esfera de atuação que é quando ele é administrador. 
  (07:52:11) AL9 fala: desculpe M.errei teu nome...P.e M.: 
  (07:52:12) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (07:52:32) PROF3 fala: Na realidade, então, teríamos - como na empresa privada - o juiz 
(diretor de departamento) com amplos poderes para estabelecer metas sem consultar seu 
Escrivão (gerente) e este - por sua vez - sem consultar seus subordinados (chão de fábrica)? 
  (07:53:04) AL7 fala: Acredito que é uma questão pessoal, existem juízes que tendem a atuar 
também como administradores. 
  (07:54:24) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (07:54:51) AL3 fala: Exatamente isso. O juiz decide, chama o diretor de SecretAL10a e lhe 
comunica o que de ve ser feito e este repassa ao supervisor que tem de transmitir aos seus 
servidores diretos. Concordando ou não você tem de fazer o que foi determinado. 
  (07:55:01) PROF3 fala: E o que vocês diriam do processo de formulação de políticas e 
estratégias dentro do Poder Judiciário? Como acontece? Vocês podem perceber esse 
processo? 
  (07:56:21) AL3 fala: Muitas vezes isso acarreta diferença de procedimentos entre 
SecretAL10as. Porque cada uma é presidida por um juiz que tem seu entendimento pessoal 
sobre o que pode ou não ser feito. 
  (07:56:34) AL5 fala: A TI permeia o judiciário, ao meu ver, em dois sentidos: De cima para 
baixo, através de iniciativas do Tribunal Regional, como a implantação do Sistema de 
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Acompanhamento Processual (SIAPRO), processo eletrônico (E-Proc) em que o processo é 
iniciado e movimentado inteiramente em meio eletrônico; e de baixo para cima, através de 
iniciativas isoladas de funcionários e/ou grupos de funcionários. Há um prêmio estabelecido 
dentro do programa de qualidade para as iniciativas que propiciem melhorias no trabalho. Na 
última edição, os treze trabalhos inscritos eram ligados à TI, e o ganhador foi um projeto de 
Santo Ângelo, que consiste na automação de despachos....  
  (07:58:48) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (07:59:17) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (07:59:40) PROF3 fala: P., um sistema de acompanhamento processual (e o TJ/RS também 
está implantando o seu - Themis) certamente está na esfera de decisão do magistrado, mas o 
"como" será desenvolvido está na esfera de PODER do analista de sistemas, do progrmador, 
do técnico...Temos então uma rede de poder, não achas? 
  (07:59:43) AL7 fala: Independente da instituição em que se esteja atuando se obedeve uma 
hierarquia e o chão de fábrica não tem poder de opinião. Seria viável que todos os níveis 
pudessem interferir nas estratégias da organização? 
  (07:59:44) AL3 fala: Infelizmente no judiciário nada é comunicada abertamente. Tudo é 
feito de forma hierarquizada e chega a nós de forma fragmentada. 
  (08:00:52) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (08:00:56) PROF3 fala: A M. trouxe um dado muito importante: o cubiculismo existente nas 
áreas da atuação do Judiciário. como são tratados - se é que são - dentro da tua instituição? 
  (08:01:44) SYSTEM fala: AL6 
  (08:01:44) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (08:01:50) SYSTEM fala: TUTOR5 sai da sala. 
  (08:01:50) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (08:01:50) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (08:01:50) SYSTEM fala: PROF2 da sala. 
  (08:01:56) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (08:02:03) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (08:03:43) AL7 fala: Acredito que setores multifuncionais e o estabelecimento de metas de 
forma aberta é uma característica de empresas privadas, nas quais os colaboradores tem bem 
claro os objetivos a serem alcançados. 
  (08:03:46) AL5 fala para PROF3: M., basicamente, sim... as metas são definidas pelo 
Tribunal... quanto à elas,, os juízes acabam por terem de se subordinar também... A pressão 
que existe, e a partir da qual a TI ganha espaço no judiciário é entre as metas quantitativas que 
advém da pressão da sociedade (Os processos têm que ser mais rápidos) e as metas 
qualitativas que vêm também do próprio Tribunal, dos Juízes e de nós mesmos, que a decisão 
deve ser a mais justa possível, e isso implica em uma análise mais aprofundada, que leva 
tempo. Então para atenuar essas duas metas até certo ponto conflitantes, o caminho é a 
automação de parte da análise, e de rotinas processuais simples, como a elaboração de 
cálculos e despachos, controles de prazo, etc...  
  (08:03:51) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (08:03:52) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (08:04:26) AL9 fala: Na minha área existe uma espécie de tomada de posse para se obter e 
rete o poder. Há como que uma insegurança em relação a distribuição da informação. 
Felizmente o fluxo de informações já melhorou bastante, principalmente por causa da 
informatização, mas o vício ainda persiste... 
  (08:05:12) AL3 fala: F., viável acho que seria. Se houvesse interesse em se ter uma gestão 
paticipativa as opiniões de quem executa realmente o serviço deveriam ser levadas em conta 
na hora de ser elaborado o planejamento estratégico de uma organização. 
  (08:05:16) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
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  (08:05:22) AL6 fala: No meu Órgão, o cubiculismo é muito forte, principalmente, após os 
gestores focarem no reestruturação dos processos e acabou individualizando as operações e 
segmentado as informações e dados.  
  (08:06:00) PROF3 fala: As propostas de gestão pela Qualidade tratam da participação de 
todos os envolvidos nos processos como forma de se chegar ao melhor resultado, isto é, que 
traga satisfação a todos os envolvidos. A fragmentação dos processos impedem a visão do 
conjunto, sistêmica, comprovadamente fazendo com que sejam despendidos esforços sem 
atingir os resultados esperados. Se o processo de formulação de políticas, como diz 
Mintzberg, é um processo aberto de influências, onde a negociação entre interesses é a sua 
base, não seria necessário romper as paredes de cada cubículo para a construção conjunta de 
projetos mais eficazes para a Justiça? 
  (08:09:20) PROF2 fala: Em relação à pergunta da F., sobre ser viável a participação de todos 
os funcionários na definição das metas e estratégias organizacionais, precisamos ter presente 
que passa a ser cada vez mais imprescindível o COMPROMETIMENTO. O 
Comprometimendo do funcionário com algo imposto é mais difícil de ocorrer. Se há 
imposição, há cumprimento de ordens. Se há diálogo e construção coletiva, pode haver 
comprometimento! 
  (08:10:26) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (08:10:26) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (08:10:26) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (08:10:33) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (08:10:39) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (08:10:51) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (08:12:07) AL5 fala: Agora está havendo uma crise entre grupos de interesse. De um lado há 
parte do poder estabelecido, diretores, supervisores, que procuram reter o máximo de 
informação, (como os descritos na pag. 6) e dificultam o processo de automação por 
perceberem que o seu poder se esvai neste processo, e outros que anseiam em melhorar o 
andamento processual, que têm seu poder baseado na qualificação (conhecimento e 
experiência) e não temem a mudança...  
  (08:13:33) AL9 fala: quando há uma abertura no sentido de dar opiniões ou prêmios às 
melhores iniciativas já vejo como uma boa abertura, porém creio ser fundamental o feed back 
de todas as opiniões dadas. O que ganhou o prêmio recebeu o seu feed back, mas e o restante? 
fica se perguntando se por acaso receberam, leram o que foi escrito, etc... a comunicação aí é 
fundamental até mesmo para que haja mais o comprometimento citado pelo prof.G. 
  (08:13:47) PROF2 fala: A análise, até este momento, está bastante centrada no Judiciário. 
Fui escrivão judicial em Sapucaia do Sul de 1982 a 1986. Pelo relato de vocês, parece-me que 
é mais fácil informatizar preservando funções, informatizar para fazer com o micro e com a 
rede a mesma coisa que se fazia antes, do que reestruturar. A estratificação de poder e funções 
persiste.  
  (08:15:14) AL5 fala: O comprometimento está surgindo por meio de iniciativas como o 
programa de qualidade, um atalho entre os funcionários da base e a administração. Pelo 
caninho formal, torna-se muito difícil uma iniciativa prosperar.  
  (08:15:54) AL6 fala: Comunicação, comprometimento, cooperação e reconhecimento são 
palavras chaves para uma gestão participativa. 
  (08:16:08) AL5 fala: Com certeza, G., a informatização não pode tocar na estrutura, na 
estratificação... se tocar, causa grandes aborrecimentos...  
  (08:17:59) PROF3 fala: Também sou servidora do Judiciário (TJ/RS) e faço uma proposta? 
pensemos numa situação hipotética, como seria para integrar a necessidade de informatizar os 
procedimentos, de utilizar o conhecimento na área da tecnologia, e preservar o espaço de cada 
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indivíduo na organização (seu reconhecimento como colaborador, seu valor humano e 
social)? 
  ............................ 
  (08:19:28) PROF3 fala: Falei em preservar o espaço porque é natural ao ser humano (faz 
parte das necessidades intrínsecas) ser reconhecido e ter uma lugar "ao sol". 
  (08:19:36) PROF2 fala: Vocês lêem sobre as estratégias gerenciais nas empresas do Setor 
privado. Há medidas concretas para diminuir a verticalização, os diretores reúnem-se 
assiduamente com todos os funcionários, busca-se construir Espírito de Equipe, confere-se 
poder à linha de frente, espera-se de cada um o máximo de criatividade para construir 
soluções que atendam às demandas específicas do cliente, .... O que pode e o que não pode ser 
aplicado na Administração Pública? Quais as semelhanças e as diferenças entre ambos? Em 
que medida a eficácia pode ser obtida por meio de estratégias semelhantes no Público e no 
Privado? 
  (08:20:02) AL5 fala: À medida que são feitas mudanças, o poder migra dos supervisores 
para quem está fazendo a informatização, quem passa a definir limites de produção, 
estabelecer metas alcançáveis e dizer aos juízes o que é possível ou não é quem detém o 
conhecimento e quem, por conta própria se propõe a fazer algo. A partir deste momento cria-
se o conflito: O sujeito é uma ameaça ao mesmo tempo em que pode ser uma solução...  
  (08:20:06) PROF2 fala: Olá, Luiz Eduardo! 
  (08:20:47) AL6 fala: Referente ao modelo proposto por Tapscott, haveria um governo 
inteligado, horizontalmente, para uma efetividade na satisfação das necessidades do cidadão. 
Não vejo o bom uso dessa ferramenta nas esferas onde trabalhei, mas creio de importante 
utilidade dos gestores para ampliar o atendimento do Estado ao cidadão;  
  (08:20:57) PROF3 fala: Então, deveria haver limites ao poder do "técnico", do profissional? 
  (08:23:27) AL3 fala: Em primeiro lugar acho que tem que ouvir quem executa o serviço 
efetivamente. Pelo menos a pessoa se estimula a dar sua opinião e sabe que vai ser ouvido. 
Depois, dar retorno às indagações. Dentro da nossa Intranet existe um espaço desburocratizar 
- onde se pode fazer sugestões de melhorias nos procedimentos, mas não existe o fed beck. Só 
diz que vai encaminhar para o órgão x responsável em ver se aquilo é ou não possível, mas 
não retorna com resposta concreta enm para aqueles que fizerama sugestão. 
  (08:23:41) AL6 fala: Para implantação de qualquer medida é necessário dar continuidade a 
esse processo, até para não haver perca de credibilidade por parte dos funcionários. Ou a 
Direção é composta por servidores ou é necessário diretrizes fortes que por si só, dêem 
continuidade a esses projetos, sem interrupção. 
  (08:24:29) PROF2 fala: Vocês não acham que parte dos problemas da Administração 
Pública seria minimizada ou superada se houvesse FOCO NA MISSÃO e fossem utilizadas 
METAS e INDICADORES DE DESEMPENHO? 
  (08:25:46) PROF3 fala: M., essa falta de feedback faz parte da cultura "de cima para baixo", 
em que as sugestões, idéias, são meras obrigações, ou "faz-de-conta" que estão participando... 
Não há preocupação real com o colaborador... 
  (08:26:01) PROF2 fala: Proponho uma Enquete on line aqui na Aula Interativa: sugiro que 
cada um informe agora qual é a MISSÃO do órgão em que atua! 
  (08:26:17) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (08:27:00) PROF3 fala: Vamos lá, pessoal! Quem é o primeiro a dizer a sua MISSÃO? 
  (08:27:29) AL5 fala: Vejo que nas empresas privadas, as chefias e os próprios funcionários 
dependem do sucesso da organização: se a empresa fracassar, perdem o emprego. Isso é um 
grande pré-requisito para a obtenção do comprometimento (O auto-interesse consciente). 
Outro aspecto é a qualificação dos gerentes na iniciativa privada. Um gerente desqualificado 
não dura muito tempo, e a qualificação, torna o gerente uma pessoa mais segura quanto à sua 
posição. Isso também colabora para que adote uma postura mais democrática. No setor 
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público, não há o interesse direto no sucesso da organização, há a visão que "o trabalho fica, 
nós passamos", ou seja, o trabalho é eterno e nós estamos de passagem pelo órgão. Então 
fazemos nossa parte (o mínimo aceitável) e fim.... As chefias são estabelecidas de acordo com 
interesses específicos da sua chefia imediata... A qualificação não é pré-requisito, o que torna 
os chefes inseguros para abrirem o processo democrático... A ordem é manter o Status a 
qualquer preço... É difícil mudar essa estrutura sem quebrá-la....  
  (08:27:31) AL3 fala: Como eu já citei antes, metas e indicadores de desempenho não foram 
bem-vindos no Tribunal. As pessoas se revoltaram porque estão cobrando produtividade ao 
invés de usar esses índices para melhorar os procedimentos adotados.  
  (08:27:31) AL9 fala: M.: pra mim eis aí um grave problema, porque poucos são os 
premiados muitos são os que dão opiniões e não recebem um retorno sequer. Isso desestimula 
muito mais do que ajuda. Pior ainda se por acaso se vê algum tipo de beneficiamento em 
detrimento de política 
  (08:27:44) AL6 fala: MISSÃO: Gerenciar e promover ações que possibilitem um trânsito 
seguro. 
  (08:29:14) PROF3 fala: Muito bem, M.!!! 
  (08:29:26) AL9 fala: prof. G.: pra mim são dois fatores fundamentais a Missão e a 
comunicação quando se trata de administrar pessoas. A missão dá o horizonte a que todos 
deverão chegar a comunicação torna isso claro 
  (08:29:32) PROF3 fala: Vamos aguardar os outros... 
  (08:29:55) PROF3 fala: E aí, J., qual é a MISSÃO? 
  (08:30:52) PROF3 fala reservadamente para PROF2: Hoje, temos a abertura do Fórum da 
Liberdade. 
  (08:31:01) AL6 fala: Mais do que missão, os objetivos devem ser claros e divulgados, para 
que todos possam centrar seus projetos e metas para um único foco. 
  (08:31:51) PROF3 fala: O site do Terra vai transmitir a abertura com os "presidenciáveis" 
com a palavra. 
  (08:31:55) AL14 fala: MISSÃO: Desenvolver a eficácia, a eficiência e a economicidade na 
gestão pública municipal 
  (08:32:11) AL5 fala: Concordo com a M., a definição de metas aparece como um fator de 
pressão, de exigência de produtividade e não como um processo de evolução. Isso se deve à 
falta de comunicação e de entendimento sobre os reais objetivos. Na última semana do mês 
ficamos sabendo como estamos em relação às metas... se estamos bem, a semana á tranqüila, 
se estamos atrasados, é uma correria para cumpri-las. Continuamos a ter uma postura reativa...  
  (08:32:13) PROF3  fala: Muito bom, L E! 
  (08:32:14) AL9 fala: Missão: fiscalizar o devido pagamento do ICMS no trânsito de 
mercadorias 
  (08:33:17) PROF3 fala: Muito bem, J.! 
  (08:33:54) AL3 fala: A nossa missão é "Garantir justiça, prestando à sociedade atendimento 
jurisdicional ágil, efetivo e com qualidade" 
  (08:34:13) PROF3  fala: Legal, M.!! 
  (08:35:28) PROF3 fala: Pessoal, não existiria aí uma falha básica: o que significa o erra? O 
que significa não atingir as metas? 
  (08:36:06) AL9 fala: P. e M.: isso não se parece com "Tempos de modernos" de Chaplin? 
revestidos com um novo cenário? 
  (08:37:05) PROF2 fala: Explanada a Missão do DETRAN (M.), da Fiscalização do ICMS 
(J.A.), da Justiça Federal (M.), e da Eloo Tecnologia e Informação Ltda (L. E.), pergunto a 
cada um de vocês: em que medida há convergência dos esforços de todos os funcionários para 
o cumprimento da Missão? Como se mede o atingimento da Missão?  
  (08:37:26) AL9 fala: Não entendi a pergunta profa. M. 
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  (08:37:49) AL5 fala: Sim J.. nosso trabalho não é muito diferente das linhas de montagem do 
Henry Ford...  
  (08:38:44) PROF3 fala: Quando temos metas a serem atingidas e não as alcançamos, algo 
ocorreu!!! Esta é a questão MAIS IMPORTANTE: POR QUÊ? 
  (08:39:34) PROF3 fala: Assim, J., a frustração e a correria acontecem quando as metas não 
são atingidas porque estamos preocupados somente com os NÚMEROS, e não EM COMO 
ATINGI-LOS. 
  (08:39:34) AL1 fala: Sim, com incentivo. 
  (08:39:43) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (08:40:14) AL6 fala: No DETRAN, não há planejamento, metas ou indicadores. Na gestão 
anterior foi iniciado um processo de planejamento estratégico com todos os servidores, mas 
não mudança da Direção não se deu continuidade, frustando os servidores, apenas se trocou o 
slogan. 
  (08:40:16) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (08:40:17) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (08:40:24) PROF2 fala: De um lado a simultaneidade entre o uso dos mais avançados 
recursos tecnológicos e a preservação do ambiente "linha de produção". De outro a 
morosidade e a resistência ao Controle Externo do Judiciário. Como evoluir?  
  (08:40:52) AL3 fala: Sei que temos que informar de vez em quando os relatórios de quantas 
sessões ocorreram, os gabinetes tem metas a atingir de julgar um número x de processos, às 
vezes temos que estimar o número de pessoas que atendemos externamente.  
  (08:41:35) AL6 fala: Estamos aqui "apagando incendios", como o próprio Diretor diz. 
  (08:42:27) PROF3 fala: O Controle Externo do Judiciário foi possível porque existem falhas 
e deficiências que deram margem à proposta. Como reverter política e administrativamente, é 
a grande questão. 
  (08:42:47) AL5 fala: A missão é subjetiva demais.... A M. definiu bem a missão atual da 
Justiça... na minha ótica, seria melhor definida como "... o mais ágil possível, o mais efetivo 
possível e de maior qualidade possível, na ótica dos usuários". ... As palavras são vazias de 
significado real, palpável e de fácil entendimento.... O que é "qualidade" para mim, é 
diferente para a M. e pode ser diferente para cada um dos outros servidores.... Cada um pode 
ter um entendimento diferente, o que nos torna um monte de baratas tontas, correndo cada um 
para um lado, porque a missão da Justiça não está clara para a coletividade, embora pareça 
clara para cada um....  
  (08:42:56) PROF3 fala: Essa reversão está na linha da "evolução" questionada pelo Prof. G.? 
  (08:44:14) AL9 fala: prof. G.: aqui há um desvio claro da missão com certa freqüência. um 
exemplo num dos setores principais:tínhamos um número xis de funcionários para atender um 
determinado número de caminhões em trânsito. Hoje temos menos da metade do pessoal e 
mais que dobrou o número de caminhões em trânsito. Na época cAL10mbávamos as notas 
fiscais apresentadas pelos caminhoneiros e assim era feita parte da fiscalização, hoje fica 
impossível tal procedimento e acabou por acontecer um desvio da missão. há momentos em 
que vejo claramente que a nossa missão, na prática, é cAL10mbar nota fiscal e não fiscalizar 
o devido pagamento do ICMS no trânsito. 
  (08:44:30) AL5 fala reservadamente para PROF3: Sim, M., mas aqui, quando as metas não 
são atigidas, a questão é: "Quem é o culpado?"... 
  (08:44:51) PROF2 fala: Vemos até nas empresas privadas a procupação crescente com o 
"Balanço Social", com o desenvolvimento de ações voltadas à satisfação de necessidades 
coletivas. Esta preocupação costuma ser acompanhada por melhoria na receita e nos lucros. 
Na esfera privada o desenvolvimento de tais ações continua acompanhado pela preocupação 
em agregar valor para o acionista, em remunerar o capital que foi alocado pelos sócios para 
viabilizar o desenvolvimento das atividades. E no Serviço Público? 
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  (08:45:12) PROF3 fala: P., não te parece que a MISSÃO seja: prestar a tutela jurisdicional a 
todos e a cada um de forma útil e célere? 
  (08:45:34) AL14 fala: Nas atividades que desenvolvo em minha empresa, e também como 
servidor público, muito além de institucionalizarmos auditorias adequadas e eficientes, 
medidas de mensuração de missões são definidas especificamente por sistemas de controles 
internos atuantes, e que tragam em seu complexo a essêncìa não so de fiscalização como de 
orientação e instrução, nas entidades pública especificamente, que vislumbramos a falta e 
despreparo para sua aferição e efetivamente sua operacionalização. 
  (08:46:08) PROF3 fala reservadamente para AL5: Essa busca de "culpados" está no cerne do 
problema de vocês! 
  (08:48:59) AL6 fala: Acredito que não podemos tratar o setor público com ferramentas e 
teorias aplicadas no setor privado, sem sua devida adequação, pois desde o funcionalismo, 
política e tecnologia é diferente. Implantar um sistema de informações gerenciais, que numa 
empresa privada não levAL10a um ano, no público talvez levasse uma ou duas gestões, pois o 
público, a forma de aquisição são diferentes, até a implantação dependeria da liberação da 
PROCERGS, algo não admitível. 
  (08:49:24) AL5 fala reservadamente para PROF3: com certeza... e é parte inerente do nosso 
trabalho... procuramos os culpados nos processos e acabamos por transferir essa culpabilidade 
para a esfera administrativa também....  
  (08:50:08) PROF2 fala: A principal fonte de financiamento da Administração Pública é a 
receita tributária. Cada um de nós conhece bem (no bolso) como se financia o Serviço 
Público. Temos que construir e passar a exigir INDICADORES que meçam a contribuição 
efetiva de cada órgão público para o desenvolvimento social, confrontando o desempenho 
com o recurso público utilizado. Com isto as soluções de continuidade seriam evitadas, os 
servidores públicos teriam sua auto-estima resgatada, viabilizar-se-ia controle social sobre o 
desempenho da Administração Pública, aprimorar-se-ia o processo democrático de escolha 
dos governantes, privilegiando os mais competentes, reforçar-se-ia a meritocracia e a busca 
do aprimoramento profissional. Viajei? 
  (08:50:42) AL1 fala: Acho que o setor Público deve sim ser tratado como uma empresa 
privada 
  (08:52:30) AL6 fala: Ideal, seria, mas seria viável na nossa atual conjuntura. 
  (08:52:31) PROF3 fala reservadamente para PROF2: G.: Vou sugerir: Hoje à noite, temos a 
abertura do Fórum da Liberdade, que ocorrerá na PUCRS. Estarão presentes alguns 
"presidenciáveis", como Roberto Freire, Cesar Maia. Será transmitido pelo site do Terra. O 
que vocês acham de, na Aula Interativa da noite, comparecermos "virtualmente" ao Fórum 
para "ver e ouvir" aqueles que querem ser nossos administradores? OK? 
  (08:53:51) PROF2 fala reservadamente para PROF3: Legal, M. O pessoal pode abrir duas 
J.las e a gente faz o debate sobre os pronunciamentos na Aula Interativa. Vai ser legal. 
  (08:54:07) PROF3 fala: A questão de atingirmos metas e indicadores faz parte de nossa vida: 
desde o colégio, precisamos atingir notas suficientes para sermos aprovados.  
  (08:54:13) AL1 fala: Tudo bem, os indicadores servem para demonstrar como é usado os 
recursos, com isso a população terá mais acesso. Como fazer com que os indicadores passem 
a fazer parte de nossas vidas? Já que só se publica o que é obrigatorio. 
  (08:54:27) PROF3 fala: Pessoal: Hoje à noite, temos a abertura do Fórum da Liberdade, que 
ocorrerá na PUCRS. Estarão presentes alguns "presidenciáveis", como Roberto Freire, Cesar 
Maia. Será transmitido pelo site do Terra. O que vocês acham de, na Aula Interativa da noite, 
comparecermos "virtualmente" ao Fórum para "ver e ouvir" aqueles que querem ser nossos 
administradores?  
  (08:54:58) AL3  fala: Quando fiz o meu TCC fiz um levantamento do nível de 
escolAL10dade das pessoas que atuam no atendimento ao público externo. Todos têm nível 
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superior completo. Existia uma vontade grande que fossem oferecidos cursos de 
parfeiçoamento para área. Existe um comprometimento pelas pessoas. Recentemente foi 
oferecido um curso de pós-graduação para os servidores com bolsa custeada pelo Tribunal. 
Um grande números de servidores se inscreveu e na hora de divulgar a lista: somente os DAS 
que tem dinheiro para pagar um curso foram escolhidos. Dá para exigir comprometimento dos 
servidores? Os escolhidos foram divididos politicamente entre a direção que sai e que está 
entrando. 
  (08:55:47) AL1 fala: Sim 
  (08:56:02) AL9 fala: M., sou do pensamento de que sempre devemos buscar a perfeição, o 
ideal ainda que pareça impossível. 
  (08:56:48) AL5 fala para PROF3: Seria bom ouvir o que eles têm a dizer.  
  (08:56:52) AL9 fala: M.: infelizmente, as histórias se parecem muito umas com as outras... 
  (08:57:20) PROF2 fala: O P.F. já compartilhou um relato preocupante: foi instruído a não 
dovulgar Indicadores por ele elaborados até que passassem as eleições. Creio que não se pode 
esperar dos Administradores Públicos a publicação de Indicadores de Desempenho imparciais 
e úteis para a análise. A Sociedade, por meio de ONGs como a Transparência Brasil, e as 
Universidades devem aprofundar, qualificar e divulgar mais amplamente as análises sobre 
Gastos Públicos X Desempenho dos órgãos públicos. 
  (08:58:27) PROF3 fala: Na aula da noite, poderemos abrir duas J.las e comentar aqui na 
Aula Interativa o que os "presidenciáveis" estão trazendo como propostas e posições. 
  (08:58:59) AL1 fala: Existe a possibilidade de fazermos alguma coisa, podemos começar por 
nós. 
  (08:59:32) AL6 fala: Mas como transpassar a barreira do interesse político para o interesse 
público, já que eles não gostAL10am da publicação desses indicadores.  
  (08:59:42) AL9 fala: a que hora será esta transmissão profa M.? 
  (08:59:49) PROF3 fala: O Prof. K. faz um trabalho conceituadíssimo de análise de 
desempenho dos municípios do RS, uma forma de a Universidade participar da transparência 
da gestão pública. 
  (09:01:20) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (09:01:32) AL1 fala: Como podemos publicar ? 
  (09:01:37) AL5 fala para PROF2: Neste processo, incluiria os sindicatos de servidores... a 
informação útil está com os servidores, mas é preciso um canal para que ela chegue á 
Sociedade sem o temor de se sofrer retaliações pela divulgação.  
  (09:02:05) PROF3 fala: Pessoal: o horário de início do Painel com César Maia - Geraldo 
Alckmin - Roberto Freire - Ricardo Murphy (debatedor) é 19h50min. 
  (09:02:37) PROF2 fala: Está programada para as 19h50min a transmissão do Painel sobre 
"O futuro do trabalho", com a participação do César Maia, do Geraldo Alckmin, do Roberto 
Freire e do Ricardo Lopez Murphy. 
  (09:03:11) AL1 fala: O sindicato aqui não é atuante. 
  (09:03:14) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (09:03:19) PROF3 fala: Segundo a divulgação do Fórum: "O Futuro do Trabalho talvez seja 
uma das coisas que todos nós gostaríamos de saber. Que direção tomará, quais tecnologias 
serão mais utilizadas e como devemos nos preparar. Para estas questões, estaremos contando 
com a participação do Governador do Estado de São P., Geraldo Alckmin, o Prefeito do Rio 
J.iro, César Maia e o Sr. Ricardo Murphy que foi candidato a Presidência da Argentina. Os 
palestrantes estarão fazendo análises sobre a conjuntura nacional e mundial, e como políticos, 
interpretarão as atitudes dos governos e sindicatos."  
  (09:04:31) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (09:04:51) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
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  (09:05:02) PROF2 fala: Concordo com o P.R., os Sindicatos dos Servidores também são 
uma entidade do Terceiro Setor (uma ONG) e, como as demais, pode desenvolver e publicar 
análises sobre Gastos X Retorno do Setor Público. Isto passará a acontecer, até em razão dos 
limites da LRF. 
  (09:05:32) AL5 fala: Quanto á manipulação da informação, esta sempre existirá... Ainda 
mais acentuada quando se analisa o desempenho do Executivo. Neste ponto, acredito que as 
Universidades são as instituições mais capacitadas para analisar as informações.  
  (09:05:35) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (09:05:59) AL6 fala: E livre para a publicação. 
  (09:07:17) AL6 fala: A sugestão do P.F. de se fazer a LRF em historia em quadrinhos, pode 
ser utilizada para a explicação de como interpretar os indicadores, outro problema que poderia 
ocorrer com a publicação, o entendimento. 
  (09:07:26) AL1 fala: Sim, eu pretendo publicar, somente estou esperando terminar. 
  (09:07:31) PROF2 fala: P.F.: sindicato, universidade, Associações de Bairros, CDL, etc... É 
neste grupo de possibilidades que vamos ter que dar início ao processo de ampliação da 
transparência do Setor Público. Sem dúvida, a Universidade é quem dispõe de maior liberdade 
e preparo para alavancar este processo. 
  (09:08:22) AL1 fala: Podemos então começar. 
  (09:08:31) PROF2 fala: O P.F. e Equipe podem utilizar a História em Quadrinhos como 
parte do Objeto de Aprendizagem.  
  (09:08:31) AL6 fala: Vamos lá. 
  (09:09:40) AL1 fala: Sim, o que eu pretendia era explicar a Lei, de forma simples. 
  (09:09:40) PROF3 fala: Todas as iniciativas - como a do P.- vêm contribuir para o processo 
de flexibilização das estruturas rígidas das organizações públicas. A história em quadrinho - 
como Objeto de aprendizagem - é uma idéia muito boa!!! 
  (09:10:55) AL9 fala: boa idéia, P.!!é claro que gostAL10a de ver o trabalho depois de 
pronto. 
  (09:11:23) AL1 fala: Opa, vou precisar de todos vocês. 
  (09:11:28) PROF3 fala: Outro objeto, DE OUTRA eQUIPE, poderia ser a DIVULGAÇÃO 
da História em Quadrinho, porque também é problema para as instituições públicas - 
principalemnte o Judiciário - a comunicação (o COMO?) com a sociedade. 
  (09:12:29) PROF2 fala: Carlos Matus, responsável pela concepção do Planejamento 
Estratégico Situacional, afirmou que alguém só domina verdadeiramente um assunto se 
consegue explicá-lo em 5 minutos a uma criança. É disto que se precisa em relação à LRF e à 
relação Gasto Público X Retorno para a Sociedade. Vai ser sensacional o trabalho do P.F. e 
Equipe. Podem contar com a colaboração de todos nós, aqui e nos Fóruns.  
  (09:13:49) AL6 fala: No caso dos indicadores, a coleta dos dados, seria acessível? 
  (09:15:21) PROF2 fala: Vou compartilhar um site que vale a pena visitar: 
http://www.divida-auditoriacidada.org.br/ Trata-se de site mantido pela UNAFISCO Sindical 
com o apoio de dezenas de outras ONGs e Universidades, com excelentes e aprofundadas 
análises sobre a origem e a composição da dívida pública no Brasil. 
  (09:16:17) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (09:17:57) AL9 fala: G.: É esse mesmo o nome do saite? divida-auditoriacidada? 
  (09:18:22) PROF2 fala: É pertinente a preocupação da M. Já temos muitos dispositivos 
legais assegurando acesso de qualquer cidadão a informações públicas. Temos o Poder 
Legislativo com poder de fiscalizar o Executivo e de requisitar informações. Creio que há 
suporte jurídico-institucional suficiente. É mudarmos nossa mentalidade e nos organizarmos. 
  (09:18:58) PROF2 fala: O site é esse mesmo, J.A.: http://www.divida-auditoriacidada.org.br/ 
  (09:19:15) AL9 fala: atitude! é só o que falta. 
  (09:19:15) AL9 fala: atitude! é só o que falta. 
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  (09:19:29) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (09:19:40) AL9 fala: obrigado Prof.G.! 
  (09:20:16) AL6 fala: Atitude e união de esforços. 
  (09:21:06) PROF3 fala: Tens razão, M., quando reforças: união de esforços. Ninguém faz 
"administração" sozinho! 
  (09:21:11) AL9 fala: uma pergunta, para a próxima segunda-feira o tema a ser preparado 
será a aula 04 de cada disciplina? 
  (09:21:23) PROF2 fala: No site referido podem ser consultados: Estudo sobre o Risco-
Brasil, análise de Contratos da Dívida, Relatório da Comissão Mista do Congresso para a 
Auditoria da Dívida Externa, ... Eles questionam: "Em primeiro lugar é preciso abrir essa 
"caixa preta da dívida" e tomar conhecimento da verdade... As perguntas que todo cidadão 
brasileiro deve fazer diante do quadro atual, são: - Como e por que chegamos a este ponto? - 
De onde veio toda essa dívida pública? - Quem contraiu tantos empréstimos? - Onde foram 
aplicados os recursos? - O que o povo lucrou com esse endividamento?  
  (09:21:57) PROF3 fala: Se é que houve lucro?... 
  (09:22:23) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (09:22:40) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (09:23:07) AL6 fala: E qto de juros pagamos dessa dívida? 
  (09:23:25) PROF2 fala: Correto A.: para a próxima semana: ler e assistir as vídeo-aulas 
relativas a Aula 4 de cada uma das 4 disciplinas; anotar no Fórum de cada disciplina a síntese 
destacando os coneceitos mais importantes da Aula 4; comentar mensagem dos colegas no 
Fórum de cada disciplina; discutir na Interativa da semana que vem os conteúdos e as 
interações da semana. 
  (09:24:31) PROF2 fala: Retificando a mensagem anterior: PROGRAMAÇÃO PARA ESTA 
SEMANA: ler e assistir as vídeo-aulas relativas a Aula 4 de cada uma das 4 disciplinas; 
anotar no Fórum de cada disciplina a síntese destacando os coneceitos mais importantes da 
Aula 4; comentar mensagem dos colegas no Fórum de cada disciplina; discutir na Interativa 
da semana que vem os conteúdos e as interações da semana.  
  (09:24:42) AL5 fala: Não seria possível criarmos um portal de análise de desempenho da 
Adm pública para facilitar o acesso às várias iniciativas, e disponibilizar este portal para o 
Terra, UOL etc... tem tanta informação inútil nestes grandes portais que qualaquer iniciativa 
destas eles provavelmente irão apoiar...  
  (09:25:45) PROF2 fala: Muito boa idéia, P.R. 
  (09:25:47) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (09:27:10) AL5 fala: Ótimo... semana que vem, darei as primeiras notícias deste portal, 
qualquer colaboração é bem vinda...  
  (09:27:30) AL1 fala: O que precisas? 
  (09:27:54) PROF3 fala: Excelente, P.! Estamos aqui para colaborar com o portal! 
  (09:29:25) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (09:29:44) PROF3 fala: Das Disciplinas, como disse o Prof. G., as aulas 4: PEP As 
organizações e a análise do processo de políticas públicas; e Operacionalização da LRF_ 
Audiências Públicas. Tragam suas opiniões para os fóruns e comentem as dos colegas. 
Somente assim poderemos fazer uma interação horizontal, como prática já de nossas 
atividades profissionais.  
  (09:30:18) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (09:30:30) AL9 fala: P., não sei até onde poderei ajudar, mas no que me for possível, farei 
com satisfação 
  (09:30:46) PROF3 fala: Até a noite, quando teremos uma viagem ao Fórum da Liberdade. 
  (09:30:51) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (09:30:55) AL6 fala: Eu também, P. 
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  (09:31:10) AL6 fala: Até. 
  (09:31:26) AL14 fala: Como dispositivo legal de disponibilização de informações, temos a 
Lei n. 9.755/98, que trata da disponibilização das contas públicas por meio da internet, 
entretanto, não é efetivamente utilizado - pois, o cidadão não sabe e não possui o acesso 
adequado, inclusive não teria o entendimento técnico de tantas informações contábeis, por 
outro lado a maioria dos municípios gaúchos que tenho conhecimento e dos demais estados 
brasileiros, não publicam estas informações em todas as suas definições, portanto, temos que 
nos deparam com esses instrumentos de publicidade pública não adequados.. Qual seria a 
solução?? pois neste caso não existe penalidade, o poder coercitivo não existe. 
  (09:31:42) AL7 fala: Estou com uma dúvida operacional, congelou a aula interativa hoje, só 
voltou a funcionar depois que sai e entrei novamente. Não apareci o posicionamento ne 
ninguém. 
  (09:32:42) PROF2 fala: Reflexão final, para pensar criticamente, , extraída do site referido: 
"Impérios e Vítimas - Assim são os impérios, instalam sangue sugas vorazes, no flanco dos 
países subjugados, e gota a gota, dólar a dolar, sugam-lhes o ouro, o trabalho, a cultura, a 
vida. Impõem sobre eles pesados tributos, exigindo o cumprimento inflexível de leis, metas e 
acordos unilaterais. Com esses e outros mecanismos, arquitetam, por anos e décadas a fio, 
saques históricos e programados Depois, não satisfeitos ainda com a extorsão. Enviam os 
abutres do FMI e de outros organismos, com pastas e roupas pretas, expressão grave e felina, 
para triturar e raspar até o último dos ossos, toda a carniça que possam encontrar. Quando a 
vítima entra em agonia, ocupam confortavelmente seus tronos, assistindo de cima as 
turbulências e convulsões das turbas famintas, cegas e insubordinadas que, aos gritos de 
revolta, vão tomando ruas e praças. Do alto de suas mansões, ao abrigo de contas bancárias 
fabulosas, contemplam indiferentes e a uma segura distância o espetáculo da fome e da 
miséria, do medo e da morte, isentando-se de toda responsabilidade sobre o crime. Com 
olhares de águia assassina, põem-se logo a sobrevoar todo o planeta, degustando com apetite 
insaciável as riquezas e os juros da próxima vítima. (Pe. Alfredo J. Gonçalves Brasília/DF, 21 
de Dezembro de 2001 Em solidAL10edade com o povo argentino"  
  (09:33:12) AL5 fala: Links, imagens jpg, artigos que possam encontrar em jornais, revistas, 
outros sites, qualquer coisa que julguem relvante, curioso (a curiosidade é um fator motivador 
importante)... etc... links para órgãos públicos,... para programas de qualidade de órgãos 
púvlicos..enfim... tudo o que encontrarem....  
  (09:35:10) AL6 fala: mandamos pra onde? 
  (09:35:15) AL7 fala: Tentarei acessar, mas terei que fazer minhas participações pela manhã 
já que chego em POA depois da 20:30. 
  (09:35:29) PROF2 fala: Até às 19h30min. Tenham todos um ótimo dia. 
  (09:37:11) AL5 fala: bom dia a todos.  
  (09:37:19) AL1 fala: Boa dia  
  (09:37:22) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (09:37:35) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (09:37:37) AL7 fala: Até pessoal. 
  (09:38:01) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (09:38:17) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (09:39:52) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (09:41:12) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (09:41:20) AL5 fala: uma pesquisa rápida sobre sites sobre "administração Pública" 
indicadores... resultou em 70500 respostas....  
  (09:42:25) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (09:43:45) AL9 fala: inté a noite pessoal!!!! 
  (09:43:52) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
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  (09:46:00) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (09:51:37) SYSTEM fala: AL14 sai da sala. 
  (09:51:38) SYSTEM fala: AL14 entra na sala. 
  (09:55:01) AL2 fala: Agora vou ficar aqui lendo o que os colegas discutiram para 
enriquecer. 
  (09:56:04) AL2 fala: Acho que terei que trocar meu computador, ficou muito lento para as 
aulas. 
  (09:59:22) AL14 fala: esta travando este chat.... vou sair...  
  (09:59:35) SYSTEM fala: AL14 sai da sala. 
  (10:06:08) AL2 fala: Professora M. Li o diálogo. Com a nova proposta de colocar 
administradores na justiça, o magistrado buscou informações em livros e até no Sebrae de 
como poderia, ele, fazer esse papel, porque não quer entregar a administração do seu espaço, 
jamais quererá perder esse PODER. O que poderíamos fazer para mudar essa mentalidade? 
Nó temos um plano estratégico para colocar em prática desde 2001, não está sendo possível 
porque existem muitas barreira formadas pelo poder e pela autoridade, se legítima ou não é 
feito uso com prazer. 
  (10:19:45) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (11:28:24) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (12:03:41) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (15:07:38) SYSTEM fala: AL14 entra na sala. 
  (16:26:21) SYSTEM fala: AL14 sai da sala. 
  (16:57:05) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (16:59:53) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
  (18:53:00) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (18:53:45) AL11 fala: Já tem alguém aí?? 
  (18:54:00) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (19:00:02) AL11 fala: Já vi que não.... 
  (19:00:08) AL11 fala: Já vi que não.... 
  (19:00:14) AL11 fala: Já vi que não.... 
  (19:00:23) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (19:00:52) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (19:05:15) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:06:57) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:08:24) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:15:14) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:17:22) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:19:24) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:20:00) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (19:20:19) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:20:35) AL11 fala: Oi M.!! 
  (19:20:45) AL6 fala: Olá J., estamos só nos aqui!!  
  (19:20:54) AL6 fala: Da onde vc é? 
  (19:21:48) AL11 fala: Sou de POA, moro e trablho aqui, no GRAC - Gabinete Reforma 
Agrária e Cooperativismo (estado) e você? 
  (19:23:35) AL6 fala: Tb, trabalho no DETRAN 
  (19:25:54) AL11 fala: Que bom, uma colega de POA, podemos combinar de conversar ao 
vivo!! NÃO FIZ (a linha do tempo??) e você entendeu o trabalho de PEP (a avaliação)? É 
para fazer em equipe, é a mesma equipe que já foi definida? E é sobre outro municipio ou é 
sobre Torres também?? 
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  (19:26:57) AL6 fala: Claro!!!Não a tarefa individual sobre LRF fazer um paralelo. Não sei 
aonde conseguir os dados, é muita tabela e informação. 
  (19:32:24) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (19:32:24) AL11 fala: De qual trabalho vc está falando? O estudo de caso?Mas tem outro, de 
avaliação (se é que você viu que já tem um trabalho de avaliação) de PEP: ´também é sobre 
um municipio! Então, é outro municipio, ou é sobre Torres também??  
  (19:32:36) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (19:33:26) AL11 fala: Oi M.! 
  (19:33:41) PROF3 fala: Boa-noite, meninas! 
  (19:34:12) AL3 fala: oi, boa noite a todos!!  
  (19:34:13) AL6 fala: Olá, estamos discutindo a relação.  
  (19:34:18) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (19:34:46) PROF3 fala: Pelo jeito, vocês estão um pouco atrapalhadas com as atividades 
solicitadas, ou estou enganada? 
  (19:35:11) AL11 fala: Sim, prof, eu estou!! 
  (19:35:15) AL6 fala: Estou totalmente perdida da atividade indivdual sobre a LRF, não sei 
por onde começar. 
  (19:35:32) AL4 fala: Boa noite! 
  (19:35:36) PROF3 fala: Calma, M. tudo tem jeito!!! 
  (19:35:39) AL6 fala: Sem falar no de equipe. 
  (19:35:42) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (19:35:44) PROF3 fala: Boa-noite, M. 
  (19:35:58) AL11 fala: Oi M!! 
  (19:36:39) PROF3 fala: Para começar, vocês precisam contatar com os colegas de Equipe e 
começar a discutir, nos Fóruns das disciplinas as atividades que devem fazer.  
  (19:37:14) AL4 fala: Oi gurias, tb queria esclarecer melhor os trabalhos 
  (19:37:40) AL6 fala: Mas e o individual? Quem me socorrerá? 
  (19:38:25) PROF3 fala: Todos nós, M... 
  (19:38:26) AL4 fala: Qual o formato da atividade - trace um paralelo entre a LRF e a 
realidade? 
  (19:39:17) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (19:39:24) AL2 fala: Prof. vejo que eu também estou com o mesmo problema. Não sei por 
onde começar. Como vamos discutir no fórum sobre os trabalhos de grupo. Não vai dar muita 
confusão?  
  (19:39:40) AL11 fala: Professora, hoje vi que tem um trab de PEP, uma avaliação! Este faz 
parte do estudo de caso também ou é OUTRO trabalho?? OUTRO municipio?? OUTRA 
equipe?? 
  (19:39:52) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (19:40:48) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (19:41:05) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (19:41:42) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:42:04) AL11 fala: Oi P.! 
  (19:42:19) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (19:42:33) AL1 fala: boa noite 
  (19:42:38) AL2 fala: Profa. M., eu não estou dando vencimento dos trabalhos. Sinceramente 
está além do físico, sinto que humanamente impossível vencer. Estou com dor de cabeça, com 
tontura.. Cansaço, cansaço. O meu trabalho diário exige muito. Preciso pensar mais! 
  (19:42:58) AL6 fala: P., temos que discutir o nosso trabalho em equipe pra segunda. 
  (19:42:59) PROF3 fala: A relação da LRF e a realidade já foi debatida em alguns pontos 
aqui na Aula Interativa e nos fóruns. É preciso que vocês elenquem os pontos que julgam 
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mais importantes - dois ou três - e analisem o que está escrito no relatório publicado pelo 
Poder (Estadual ou Municipal, como quiserem), em determinado ano e o que vocês percebem 
da realidade. É um exercício de percepção e análise com base em dados. 
  (19:43:55) PROF3 fala: As equipes para todos os trabalhos são as mesmas, oK? 
  (19:44:45) AL11 fala: Por exemplo, prof.!! Cite um exemplo na prática, que possamos nos 
guiar ao menos sobre este trab.! 
  (19:44:55) PROF3 fala: A comunicação entre os integrantes dos grupos também pode ser 
aqui neste ambiente de Aula Interativa, desde que vocês combinem dia e hora para que todos 
do grupo possam participar. 
  (19:45:06) AL2 fala: A lei de responsabilidade fiscal deveria ter existido de todo e sempre. 
Eu não entendo como o gestor público exerce o poder pela vontade política? Prof. isso basta 
para que faça gastos desordenados? 
  (19:45:10) AL1 fala: Desculpe o atraso, O SecretAL10o de Segurança do Estado estava aqui 
assinando um convênio com a prefeitura, para a colocação de câmeras de segurança. 
  (19:45:41) AL4 fala: Profa. M., o resultado desta análise é para o fórum ou para o portifólio? 
e eu estou falando do que foi pedido na disciplina da LRF, é essa mesma atividade que estás 
falando?  
  (19:46:51) PROF3 fala: J., falou-se - por exemplo - das despesas com pessoal em percentual 
determinado em lei. É isso que se verifica?  
  (19:47:14) AL2 fala: Olha essa sugestão da professora está ótima, fez lembrar dos antigos 
fonogramas em que as pessoas marcavam hora para conversar (por telefone) através de 
mensagens... lembram? 
  (19:47:45) PROF3 fala: É isso mesmo, M. Para haver um diálogo, é preciso - no mínimo - 
haver dois... 
  (19:48:27) AL1 fala para AL6: Já estou com os dados para o trabalho de Políticas e 
Estratégias Públicas 
  (19:49:00) PROF3 fala: Sim, M. A análise será colocada no Portfólio de cada um - via 
NAVi. Vocês - como o Prof. G. já explicou - precisam enviar ao NAVi para que seja 
publicado em seu portfólio. 
  (19:49:41) AL11 fala: Ah, entendi, tipo a lei determina que x% deve ser gasto em pagamento 
de pessoal, e na prática é gasto realmente isto, ou não??  
  (19:50:46) AL2 fala: Eu gostAL10a de fiscalizar as contas públicas, porém, não sei fazer 
isso. 
  (19:50:48) PROF3 fala: Os dados pedidos na tabela da PEP são encontrados facilmente no 
site da SecretAL10a da Fazenda e da FEE, da EA/UFRGS, além de sites próprios dos 
municípios. 
  (19:51:25) AL1 fala para AL6: Sim, os dados da Prefeitura . Só queria saber se os dados de 
despesas são do ano de 2003 ou 2004? 
  (19:51:55) PROF3 fala: J., é isso mesmo. Você percebe que - na prática - isso não acontece, 
então, a análise com base em dados será justificada, não ficando no "achômetro"! 
  (19:52:54) PROF3 fala: P., os dados que vocês utilizarão podem ser de 2003 ou 2004. O 
importante é que tu digas a queal período tu te referes. 
  (19:53:23) AL11 fala: Certo Prof, entendi um trabalho, pelo menos! Obrigado!! 
  (19:53:36) AL1 fala: ok, obrigado 
  (19:55:03) PROF3 fala: Em relação aos objetos de aprendizagem, da APED, está entendido? 
  (19:55:18) AL1 fala: O trabalho da Professora M. para o dia 15/06 
  (19:56:02) PROF3 fala: Sim, P. Tenho a impressão que os da APED têm prazo mais curto. 
  (19:56:27) AL11 fala: Eu não entendi o Objeto de aprendizagem, pode explicar um pouco 
mais.. 
  (19:56:35) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
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  (19:56:40) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (19:57:16) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (19:57:22) AL1 fala: vamos para o terra 
  (19:57:28) AL5 fala: boa noite... 
  (19:57:31) PROF3 fala: A revista sobre a LRF será um objeto de aprendizagem... 
  (19:57:41) AL9 fala: Boa noite a todos!!! 
  (19:57:54) AL6 fala: Boa noite, J! 
  (19:57:55) PROF3 fala: Boa-noite, P., J., bem-vindos! 
  (19:58:30) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (19:58:37) AL9 fala reservadamente para PROF3: Boa noite Profa.M! 
  (19:59:11) AL1 fala: Vou pegar um foco da LRF e vou fazer um teste para a história 
  (19:59:53) AL2 fala: 
 
05 DE MAIO 
 
Voltar   
  (10:35:36) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (10:35:50) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:26:56) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (19:27:23) AL3 fala: oi, P.. estás ai? 
  (19:29:48) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (19:32:20) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:32:32) AL6 fala: olá  
  (19:32:39) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (19:33:31) AL3 fala: Vocês já consersaram de manhâ? Eu só li o teu email à tarde. Desculpa 
por não ter entrado para conversar. 
  (19:34:48) AL6 fala: não, eu fui ver já eram 10h e ontem não vi trabalhar, estou sem micro 
em casa  
  (19:36:01) AL6 fala: Primeiro temos q defenir a empresa 
  (19:36:20) AL6 fala: Já conseguiu fazer o trabalho de PEP? 
  (19:36:56) AL3 fala: Acho que o P.desistiu de nos esperar. Vamos começar enquanto ele não 
volta. Ele disse que ia repassar o que ele já tinha feito do trabalho. Eu não vi se veio anexo. 
Em relação à empresa pode ser o Detran. Mas não sei como vamos compartilhar esses dados.  
  (19:37:45) AL3 fala: Ainda nem comecei o da LRF.  
  (19:38:37) AL6 fala: Ele mandou o trabalho do dia 15/06 
  (19:38:37) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:38:46) AL6 fala: de PEP q é o mesmo grupo 
  (19:39:10) AL6 fala: Olá P. 
  (19:39:51) AL3 fala: P., te damos um bolo mas não foi intencional.  
  (19:39:51) AL1 fala: Oi eu estava na outra aula. 
  (19:41:13) AL3 fala: Que tal nos programarmos por datas de entrega de trabalho?  
  (19:41:48) AL6 fala: Mas antes desse de PEP dia 30/05, 06/06 de adm digital e 13/06 o 
estudo de caso de Torres, ufa 
  (19:42:05) AL1 fala: Ok, Pesquisei para ver como era uma Matriz de Analise, não achei 
quase nada.  
  (19:43:03) AL6 fala: Pensei que era aqule modelo em anexo? 
  (19:43:07) AL1 fala: Eu já entreguei o individual do dia 30/05 artigo Adm.era digital 
  (19:43:34) AL6 fala: tem o de PEP tb 
  (19:43:48) AL3 fala: Nossa, que eficiência. Eu estou toda enrolada para fazer os do dia 09. 
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  (19:44:37) AL3 fala: Pessoal, vamos começar a decidir o que vamos fazer. Qual a primeira 
data de entrega de trabalho? 
  (19:45:06) AL6 fala: 09/05 - Matriz de Análise de Órgãos - Adm Digital 
  (19:45:36) AL1 fala: O mais urgente é o do dia 9 de adm, uma matriz de analise pelo que vi, 
é falar sobre uma administração, fazendo comparação. Poderiamos começar escolhendo a 
administração 
  (19:46:10) AL6 fala: temos DETRAN, Prefeitura de Gramado, e? 
  (19:46:28) AL3 fala: TRF 
  (19:46:53) AL6 fala: DETRAN, Pref. Gramado ou TRF?  
  (19:47:15) AL3 fala: A M. sugeriu o Detran por ser um órgão pequeno e novo. Concordei.  
  (19:47:57) AL1 fala: Vocês escolhem, a administração que escolhermos, a pessoa que 
trabalha nesta administração faz um esboço de como é , os outros escrevem o que acharem. 
  (19:48:13) AL6 fala: É uma autarquia criada aos moldes da gestão gerencial... 
  (19:48:50) AL1 fala: Vamos começar as metas são? 
  (19:49:05) AL6 fala: a) Descrever a realidade vigente hoje no órgão analisado 
  (19:49:24) AL1 fala: Sim 
  (19:49:36) AL6 fala: Acho melhor começar pela b) identificar a preponderância de atributos 
da Era Ind. ou da Era Digital 
  (19:50:02) AL1 fala: Também acho 
  (19:50:30) AL3 fala: A M. faz a parte da realidade vigente e identifica as preponderâncias de 
atributos da ED eEI e nos repassa, nós complementamos dentro da realidade exposta e 
sugerimos aprimoramentos 
  (19:50:30) AL6 fala: Metas: confusas, impostas e conflitantes - EInd. 
  (19:50:58) AL1 fala: Postura Profissional? 
  (19:51:05) AL6 fala: Postura Profissional Proatividade, somos poucos mas lutamos e 
vestimos a camiseta EDig. 
  (19:51:25) AL1 fala: Pode continuar 
  (19:51:38) AL6 fala: Ind. Desempenho - não há 
  (19:51:54) AL6 fala: ou não conheço 
  (19:52:31) AL1 fala: então era indústrial 
  (19:52:52) AL6 fala: Existe estatísitca, pq como não há metas pré-estabelecidas de atingir tal 
indice 
  (19:53:17) AL6 fala: foco: na organização, só apagando incendio 
  (19:53:27) AL1 fala: Vocês estão dando conta de todos os trabalhos e mais as inserções no 
fórum? 
  (19:53:38) AL6 fala: NÂOOOOO 
  (19:54:05) AL1 fala: Estou ficando preocupado 
  (19:54:16) AL6 fala: falta coisas pra falar nos fóruns, as vezes tem o que comentar, as vezes 
não. Ta virando obrigação 
  (19:54:28) AL3 fala: Estou tentando. Mas já tive que tirar duas folgas, aliás as últimas que 
tinha para fazer esses trabalhos do dia 09/05 
  (19:54:45) AL6 fala: Será q é contabilizado os fóruns? 
  (19:55:08) AL1 fala: Sim 
  (19:55:22) AL6 fala: Pra mim é horrível só uso no serviço, tem que ser de noite e dia de 
semana 
  (19:55:31) AL3 fala: M., explica melhor o foco "apagar incêndios" 
  (19:56:13) AL1 fala: só resolvem os problemas mais recentes 
  (19:56:19) AL6 fala: só resolvendo os problemas q aparecem, sem planejamento, objetivos, 
um foco comum do órgão, cada um se defende como pode 
  (19:56:58) AL1 fala: Não tem um objetivo? 
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  (19:57:10) AL6 fala: Gestão dos recursos ? 
  (19:58:09) AL6 fala: Um central não, apenas projetos q vão surgindo com o momento, 
eventos, problemas... 
  (19:59:00) AL1 fala: Dificil 
  (19:59:17) AL6 fala: Não entendi o gestão de recursos? 
  (20:00:22) AL1 fala: Tens autonomia para decidir sobre tecn.capacitação 
  (20:01:16) AL6 fala: tendo recursos, tenho 
  (20:02:06) AL6 fala: Autonomia no setor público é meio defícil, mas no órgão se tem verba 
é facilmente adquirido 
  (20:02:15) AL1 fala: É acessivel os cursos de capacitação,  
  (20:03:26) AL1 fala: Estrutura Organizacional 
  (20:04:04) AL6 fala: são. Antes do Decreto 43... do Governador era fácil, estou fazendo dois 
cursos pago com verba da União e um direto do Estado. 
  (20:04:26) AL6 fala: totalmente segmentada pela três Diretorias, E. Ind 
  (20:05:08) AL1 fala: integração entre os subsistemas 
  (20:05:24) AL6 fala: Interação, depende da área, algumas participam outras se isolam, nem 
sei quem trbalha lá, quem é o coordenador... + E. Ind. 
  (20:06:05) AL1 fala: cubiculismo 
  (20:06:25) AL6 fala: Planejamento - é participativo, uma comissão composta só por 
servidores, mas esbarra com interesses políticos q sobrepõe esse planejamento, mas E. Dig 
  (20:07:22) AL1 fala: Papel deve ser de comandante? 
  (20:07:33) AL6 fala: Gerência: Catalisadora, serve como comunicação entre as áreas. E. 
Dig. 
  (20:07:44) AL3 fala: No item gestão dos recursos, não tem a ver com autonomia do órgão 
em relação ao Estado, Município? De onde vem a verba para prover tecnologia, capacitação, 
etc. 
  (20:08:24) AL6 fala: se é isso, nenhuma autonimia, apesar de ser uma autarquia 
  (20:09:41) AL6 fala: Método gerencial - direção para a gerência é participativa, mas da 
gerências com o chão de fábrica é impositivo 
  (20:10:34) AL6 fala: A verdade da org. é definida pela chefia Ed. Ind. 
  (20:11:04) AL1 fala: Não entendi esta parte 
  (20:11:43) AL6 fala: Natureza dos funcionários é uma postura proativa, e no método 
gerencial é participativa no geral, só algumas áreas impõe coisas  
  (20:12:08) AL6 fala: Item da Verdade da Org. - é definida pelas chefias 
  (20:12:31) AL6 fala: Comunicação - Ordens e Instruções - E. Ind. 
  (20:12:52) AL6 fala: Fluxo da Informação vertical - Era Ind. 
  (20:13:40) AL6 fala: Acesso dos funcionários as inf. contidas nos sistemas é livre e 
estimulado (consulta) para evitar fraudes - Era Digital 
  (20:14:34) AL6 fala: Capacitação dos Funcionários - matriz permanente de capacitação 
continuada, com a incorporação do domínio das novas tecnologias - Era Digital 
  (20:14:38) AL1 fala: Não entendi o estimulado para evitar fraudes 
  (20:15:20) AL6 fala: só consulta para evitar fraudes 
  (20:15:40) AL6 fala: funcionários especialistas - Era Ind. 
  (20:15:59) AL1 fala: eu tinha entendido outra coisa 
  (20:16:11) AL6 fala: Relações Interpessoais - Individualismo/grupismo - era Ind. 
  (20:16:52) AL6 fala: Desenvolvimento das ações - trabalho em equipe mas setorial 
  (20:17:37) AL1 fala: Eu estava analisando , e acho que o problema é as gerencias 
intermediAL10as 
  (20:17:55) AL6 fala: autonomia para agir: Tolhida, condicionada à previa autorização e 
delimitação de abrangência, por parte da Chefia. E Ind. 
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  (20:18:02) AL3 fala: M. me explica a divisão hierárquica do Detran. 
  (20:18:47) AL6 fala: é dividido em três diretorias: Presidência, Diretor Adm Financeiro e 
Técnico 
  (20:19:20) AL6 fala: Não era assim, não sou petista, mas na época do PT era mais 
participativo, essa gestão é mais focada no processo 
  (20:20:08) AL1 fala: burocrata 
  (20:20:27) AL3 fala: Mas dentro destas áreas tem chefias diretas, ccs 
  (20:20:39) AL6 fala: Pode ser pois cada área puxa pro seu lado, mas a Direção não tem 
muito pulso. 
  (20:21:00) AL6 fala: São poucos os CCs, são mais contratadas e tercerizados 
  (20:21:09) AL1 fala: Por que é politico? 
  (20:21:34) AL6 fala: Após as Diretorias tem as gerências e assessorias e as coordenadorias, 
mando o organograma por e-mail para vcs.  
  (20:21:55) AL6 fala: totalmente, P. 
  (20:23:07) AL1 fala: O que vocês estam achando, eu estou gostando do trabalho 
  (20:23:26) AL6 fala: vou continuar 
  (20:23:47) AL6 fala: sistema de avaliação de desempenho - apenas cumpre-se as normas 
  (20:24:11) AL6 fala: Olhar da org. Voltado pra dentro e sobre fortes repressões de fora 
  (20:24:22) AL1 fala: Pensei em analisarmos até o fim, e amanhã discutir de novo. 
  (20:24:47) AL6 fala: tá legal 
  (20:25:03) AL6 fala: relação co ambiente - conflituoso 
  (20:25:47) AL6 fala: é melhor que faço essa escolha dos itens e mando pra vcs, aí fica mais 
fácil discutir amanhã 
  (20:26:11) AL1 fala: Será que não é pela chefia ? 
  (20:27:07) AL6 fala: o que pela chefia? 
  (20:27:18) AL1 fala: Eu vou ler tudo de novo, e vou escrever o que acho.  
  (20:27:28) AL1 fala: O conflito 
  (20:28:05) AL6 fala: ambiente interno ou externo? 
  (20:28:43) AL6 fala: Mandei os dados sobre o DETRAN e Org. 
  (20:28:54) AL1 fala: Relação com ambiente - conflituoso 
  (20:29:21) AL6 fala: ambiente externo o que me referia, interno é harmonioso 
  (20:29:41) AL1 fala: ok 
  (20:30:39) AL1 fala: Interação? 
  (20:30:44) AL6 fala: continuo o faço separado e mando? 
  (20:31:13) AL1 fala: Se puderes prefiro que continue 
  (20:31:34) AL6 fala: falta pouco 
  (20:32:21) AL6 fala: interação com entidades econômicas e prof. - inexiste 
  (20:33:17) AL6 fala: Interação com instituições de pesquisa e Universidade - tem convênio 
para cursos voltados pro trânsito, Era Digital 
  (20:33:23) AL1 fala: Como funciona com os CRVAs? 
  (20:34:02) AL6 fala: Percepção do Tempo - Voltada para o passado ou imediatismo, com 
atenção exclusiva ao curto przo. E Digital 
  (20:34:43) AL6 fala: São tercerizados que se credenciam e prestam serviços pelo DETRAN - 
tem algumas explicações no material que mandei pra vcs 
  (20:34:59) AL1 fala: era industrial 
  (20:35:36) AL1 fala: O relacionamento é pouco? 
  (20:35:37) AL6 fala: diagnose dos problemas grupais - não há - E Ind. 
  (20:36:04) AL1 fala: Percepção do tempo era ... 
  (20:36:27) AL6 fala: falei, pro passado ou imediatismo, era ind. 
  (20:36:52) AL6 fala: reflexão no curso da ação - individual - Era Ind. 
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  (20:37:18) AL6 fala: armazenamento do conhecimento - manuais e regulamentos, qdo há. 
Era Ind. 
  (20:38:02) AL6 fala: Agente de criação do conhecimento org. - Esta sendo estimulado 
començando, mas ainda é individual - Era Ind. 
  (20:38:46) AL6 fala: Mudança Org. Concebida a participação efetiva das gerências, mas 
primeiro lugar o interesse político. Era Dig/Ind 
  (20:38:57) AL6 fala: Acabou 
  (20:40:15) AL1 fala: Ok, amanhã aqui é feriado, estou livre, vou escrever o que acho do 
Detran. Confrontamos amanhã em que horário? 
  (20:40:30) AL6 fala: por mim qq horário 
  (20:41:14) AL1 fala: Podem escolher. Somente não as 8:00hs 
  (20:41:18) AL3 fala: à noite para mim é melhor.  
  (20:41:35) AL3 fala: 18hs 
  (20:41:54) AL1 fala: Pode ser, aqui 
  (20:42:05) AL6 fala: então tá 18 h aqui 
  (20:42:21) AL3 fala: tchau. até amanhâ 
  (20:42:24) AL6 fala: ou qualquer coisa por e-mail, 
  (20:42:34) AL6 fala: até  
  (20:42:40) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (20:42:45) AL1 fala: ok até amanhã 
  (20:42:56) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (20:43:06) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
 
06 DE MAIO 
 
Voltar   
  (17:37:39) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (17:53:22) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (17:53:32) AL6 fala: olá  
  (17:53:47) AL6 fala: Recebeu meu e-mail? 
  (18:02:52) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (18:03:54) AL3 fala: Sim. Estava dando uma revisada no que comentastes ontem e fiquei 
com algumas dúvidas.  
  (18:04:57) AL3 fala: Postura prof. Próativa - Se vocês tentam apagar incêndios não são 
próativos , porque ser proativo é antecipar-se as situações 
  (18:06:01) AL3 fala: No item indicadores de desempenho - Não sabe se existem, mas para 
que são feitas as estastísiticas, com que finalidade? 
  (18:09:19) AL6 fala: É realmente a postura é reatividade, e as estatísticas se faz para 
mensurar o volume de trbalho e ter subsídios para pedir recursos 
  (18:11:49) AL3 fala: Se é apenas com esta finalidade podemos classificá-la com era 
industrial, poiis abrange apenas parte dos subsistemas.  
  (18:12:56) AL6 fala: E o planejamento, tem q modificar, pois é mais impusitivo q 
participativo 
  (18:13:19) AL6 fala: Sim, é Era Industrial. 
  (18:14:57) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (18:17:38) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (18:17:55) AL3 fala: No item decisão das ações - São em equipes setoriais mas um setor não 
tem a ver com o outro? 
  (18:18:06) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (18:18:26) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
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  (18:19:04) AL3 fala: A conexão está rui. Estou entrando e saindo.  
  (18:20:32) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (18:23:24) AL3 fala: M., tu estás aí? 
  (18:24:44) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (18:25:32) AL6 fala: oi, qual item se refere? 
  (18:27:40) AL3 fala: No item desemvolvimento das ações 
  (18:29:22) AL6 fala: se a visão é dos setore é em equipe, as se for do todo é individual 
  (18:32:08) AL3 fala: As ações do teu setor não interferem em outros? 
  (18:32:26) AL6 fala: interferem, mas não interage 
  (18:35:17) AL3 fala: então vamos colocar que é misto.  
  (18:37:29) AL6 fala: ou que predominada a da E Industrial 
  (18:37:42) AL3 fala: Vocês tem missão, mas não tem visão nem planejamento estratégico 
  (18:38:33) AL6 fala: efetivo, não 
  (18:40:32) AL3 fala: Em qual das áreas tu atuas 
  (18:41:43) AL6 fala: Assessoria Jurídica 
  (18:44:09) AL3 fala: Bom. Tu já nos repassou a realidade da empresa, já levantamos as 
preponderâncias de atributos, vamos para os finalmente. Sugestões de melhorias. Tu como 
servidora tem alguma para fazer? 
  (18:49:18) AL6 fala: Foco no processo e nas pessoas, planejamento estratégico participativo, 
objetivo geral para todos se concentrarem numa só meta, reestruturação para minimzar as 
disfunções, impessoalidade... 
  (18:51:52) AL3 fala: vocês tem uma página na internet onde se pode ver serviços, imprimir 
guias de pagamentos etc 
  (18:52:32) AL6 fala: sim, www.detran.rs.gov.br 
  (18:53:43) AL3 fala: o item impessoalidade é porque esbarra no político? 
  (18:54:45) AL6 fala: exatamente 
  (18:58:01) AL6 fala: E o P. 
  (18:59:39) AL3 fala: M., como o P. não veio e não nos repassou o que ele fez, sugiro que 
peguemos os dados que nos enviastes para o item a, depois o item b retiramos daqui e as 
sugestões cada um faz as suas e remete para o outro olhar e vamos tentar reagrupá-las numa 
só. Se quirseres fico responsável pela digitação do texto das partes A e B e depois envio com 
as minhas sugestões, já que não tens computador em casa.  
  (19:01:02) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (19:03:40) AL6 fala: tudo bem, mas só poderei enviar na segunda, já utiliza esse q disse, não 
foge disso, mas complementarei 
  (19:08:44) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:11:38) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:11:49) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:13:46) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:14:20) AL1 fala: Desculpe me passei no Horário 
  (19:25:28) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:25:31) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:26:03) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:28:42) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:43:06) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
 
09 DE MAIO 
 
Voltar   
  (07:25:49) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
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  (07:26:08) PROF2 fala: Olá, bom dia!  
  (07:28:49) PROF2 fala: Como está o desenvolvimento da Atividade Individual Linha do 
Tempo? "&#61531; Linha do tempo: elaborar linha do tempo (tipo de arquivo e formato 
livres) consignando pelo menos: a) 5 eventos históricos que julgas relevantes para as 
organizações e para a Administração Pública e b) 5 eventos relevantes da tua história de vida, 
relacionados com a formação profissional, experiência em organizações e na Administração 
Pública. Prazo: até o dia 02.05.2005."  
  (07:29:24) PROF2 fala: E a Matriz de Análise? "&#61531; Elaborar, até 09.05.2005, Matriz 
de Análise de órgão da Administração Pública, utilizando como referencial o modelo teórico 
que apresenta atributos das organizações da Era Industrial e da Era Digital, inserido no final 
deste texto. Em relação a cada uma das características organizacionais contidas no modelo: a) 
descrever a realidade vigente hoje no órgão analisado; b) identificar a preponderância de 
atributos da Era Industrial ou da Era Digital; c) apontar sugestões de aprimoramento, se 
cabível."  
  (07:32:51) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (07:33:17) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (07:33:48) PROF3 fala: Bom-dia chuvoso a todos! 
  (07:35:59) AL9 fala reservadamente para PROF3: Bom dia Professora! Sou um amante da 
chuva... 
  (07:37:20) PROF3 fala: Como está o andamento das atividades para serem entrgues hoje?  
  (07:38:06) AL9 fala: G. estamos tendo dificuldades de comunicação entre os membros de 
minha equipe, mas com certeza conseguiremos ultrapassar tais dificuldades. Logo logo 
interagiremos com mais freqüência 
  (07:38:42) AL9 fala: Professora M., espero que a entrega saia com certeza 
  (07:38:49) PROF3 fala: Lembrem-se que vocês podem utilizar este espaço para discutirem 
os trabalhos das equipes. 
  (07:39:35) SYSTEM fala: TUTOR5 entra na sala. 
  (07:39:39) PROF3 fala: Às vezes, subestimamos nossa capacidade de enfrentar desafios, não 
é mesmo?  
  (07:39:52) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (07:40:15) AL9 fala: Profa. M: Sim, na semana passada tentei, porém houve problema no 
coputador de uma dos membros e no meu computador também estragou na hora em que 
deveria estar aqui, terminamos por não nos reunirmos. 
  (07:40:29) AL3 fala: Bom dia. 
  (07:40:40) AL9 fala: Bom dia M.!!!que tal essa chuvinha?!! 
  (07:42:29) AL3 fala: J., para quem ainda não precisou sair para trabalhar, está boa. 
  (07:43:10) AL9 fala: GostAL10a de uma ajudinha técnica: inseri comentários nos meus 
trabalhos, porém gostAL10a de enviar os trabalhos sem os comentários, como faço para 
excluir tais comentários. Não consegui fazer isso. O trabalho está em word. 
  (07:43:24) PROF3 fala: Bom-dia, M.! Para esquentar nossa reunião: "A LRF comemorou 5 
anos!" Algunms dizem que não há o que comemorar; outros, que estamos em meio a uma 
grande reformulação nos atos de gestão pública. Qual a avaliação vocês fazem destas 
posições? 
  (07:44:32) AL9 fala: a minha opinião é de que a LRF foi um dos grandes feitos da legislação 
brasileira, talvez o maior depois da constituição de 88. Não se trata apenas de uma lei, mas de 
uma mudança de postura, de cultura. 
  (07:45:10) AL9 fala: Uma forma nova de ver a avaliar a administração pública. 
  (07:46:08) PROF3 fala: Também achas, M.? 
  (07:49:36) AL3 fala: Prof. M., ia sugerir começarmos pelo texto as organizações e a análise 
do processo de políticas públicas. Mas como falaste na LRF, vamos a ela. Realmente houve 
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muitas notícias sobre o assunto, grandes cobranças, mas creio que como a mudança de 
padrões ainda é relativamente nova e nem todos compreendem o que realmente significa a 
LRF. 
  (07:51:57) AL9 fala: Há um autor da qual não recordo o nome que defende a idéia, ou tese, 
de que no futuro o mundo não será capitalista ou comunista, o mundo será dos 
administradores. Creio nisso não porque sou um, mas principalmente porque precisamos de 
administradores bem formados, com conhecimento técnico avançado. Não basta boa vontade, 
é preciso conhecimento, é preciso responsabilidade para administrar. Não creio no tempo de 
uma administração pública voltada para a emoção, como muitos administradores públicos já 
foram eleitos apenas embasados nesses patamares. Pra mim a LRF é como que um incentivo a 
se ter uma formação mais técnica, mais responsável, mais condizente com a nossa época que é 
mais complexa. 
  (07:52:47) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (07:54:29) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (07:54:31) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (07:54:49) PROF3 fala: Max Weber foi grande em sua teoria sobre a burocracia, a 
burocracia ideal, que tem o grande mérito de alcançar a eficiência da organização, tendo como 
substrato a previsibilidade de seu funcionamento em todos os seus procedimentos. Se 
pudéssemos comparar, essa previsibilidade também é uma das propostas da LRF quando 
define cada passo para atingimento dos objetivos propostos por cada programa/projeto. 
Entretanto, há que ter cuidado com as "disfunções da LRF", assim como da burocracia. Vocês 
conseguem perceber já alguma "disfunção"? 
  (07:55:31) AL3 fala: Uma das notícias que li fazia monção à data limite de entrega dos 
relatórios que seria naquele dias e grande parte dos municípios ainda não os havia enviado. 
Será que realmente está se cumpriindo o papel de fiscalização por parte do elencados na lei, 
ou será que estes municípios fazem parte daqueles que precisam apresentar somente os 
relatórios semestrais? 
  (07:57:05) AL1 fala: Bom dia a todos, li uma reportagem que 80% dos orgãos públicos não 
cuprem a LRF. 
  (07:57:07) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (07:57:13) PROF3 fala: Vocês acham que os relatórios são "papelada" que não servem como 
instrumento para haver fiscalização? 
  (07:57:41) PROF3 fala: P., são 80% dos órgãos públicos do BR?  
  (07:57:44) AL1 fala: Não acho, eles são precisos 
  (07:57:44) AL7 fala: Bom dia pessoal! Estou tendo dificuldade para entrar nos links por isso 
a demora. 
  (07:57:53) AL1 fala: Sim 
  (07:58:08) PROF3 fala: Bom-dia, F..  
  (07:59:08) AL1 fala: A fiscalização existe, o que falta é punição 
  (07:59:58) AL9 fala: como disse anteriormente a LRF não apenas uma lei, mas o início de 
uma mudança cultural e por ser mudança cultura sempre leva um determinado tempo para que 
se concretize, por isso creio ser absolutamente normal que haja atrasos, porém (Já foi dito em 
nossas aulas por um dos colegas) não há pessoal suficiente para uma fiscalização correta, 
eficaz. Uma das disfunções da LRF é a tão comentada comunicação incomunicável. Uma das 
funções mor da LRF é trazer ao povo as informações do que se faz, como se faz e quando se 
está fazendo, já vimos que poucas são as iniciativas que trazer um retorno satisfatória nesse 
sentido. 
  (08:00:55) PROF2 fala: Começaremos a avançar quando passarmos a compatibilizar o 
atendimento efetivo das regras e dos limites da LRF, eis que, como destaca o P.F. e, ainda 
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impera a certeza da impunidade, com o uso de Indicadores, como os publicados na semana 
passada sobre o Judiciário. 
  (08:01:48) AL1 fala: Concordo com J., é preciso mostrar a lei a população. 
  (08:03:22) PROF3 fala: Ao criar normas específicas evitando a geração de despesas sem a 
existência de receita correspondente que a suporte, a LRF trouxe o princípio básico de 
planejamento orçamentário para dentro da administração pública. Em 2000, segundo dados 
publicados, 141 municípios dos 497 do RS não atendiam à LRF. Em 2003, apenas 23.  
  (08:05:44) AL1 fala: Vou fazer uma pergunta, quem de vocês já foi a uma Prefeitura ver 
uma licitação? 
  (08:06:43) AL9 fala: Profa. M.: então está havendo um crescimento no sentido de 
ampliarmos a obediência a LRF e obtermos uma administração mais eficaz. será que seria 
hora de alguma punição? não seria muito cedo para tal procedimento? 
  (08:07:08) PROF3 fala: A questão da impunidade é bastante interessante. Se nossos fiscais 
(e quem são eles?) fossem eficientes e eficazes, seriam apontadas as irregulAL10dades nas 
auditorias. Uma vez apontadas, seriam submetidas a julgamento pelos TCEs, o que deveria ter 
como resultado a não-aceitação das contas dos administradores e a devida responsabilização. 
O que vemos acontecer? Falta de fiscalização? Falta de seriedade nos julgamentos pelos 
TCEs? Falta de informação da população que não controla aqueles que controlam os gestores 
públicos? 
  (08:07:10) AL9 fala: nunca P.F. 
  (08:07:30) AL1 fala: Acho que seria agora, já foi dado anistia em 2000 
  (08:09:32) PROF2 fala: P.: relata tua percepção sobre as licitações nas Prefeituras, por 
gentileza. 
  (08:13:28) AL7 fala: Qual a punição caso não seja atendia a LRF? Existe alguma? 
  (08:13:40) AL1 fala: Acho que falta uma fiscalização mais ampla nesta área, pois sou 
presidente da comissão de licitações e nunca vi (licitações grandes) nenhum membro da 
câmara de vereadores e da comunidade, pedir alguma coisa, indagar, sugerir, embargar.  
  (08:13:40) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (08:14:15) PROF3 fala: Os Indicadores apontados pelo Prof. G. a respeito do Poder 
Judiciário são o melhor instrumento de acompanhamento. Entretanto, esses Indicadores 
devem ser definidos dentro de um processo aberto e consciente de quem somos, qual o 
cenário atual e futuro, como atuamos, o que objetivamos, que resultados são esperados (como 
veremos na Aula 8 da PEP). Esses Indicadores bem divulgados seriam de grande utilidade. 
  (08:15:20) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (08:16:04) PROF3 fala: F., a punição por descumprimento da LRF é bem ampla, iniciando 
pela suspensão do repasse de verbas ao Município/Estado até a responsabilização civil e - 
talvez - penal do administrador/gestor. 
  (08:16:19) PROF3 fala: P., vocês utilizam o Pregão? 
  (08:17:10) PROF3 fala: A que tu atribuis, P., a inércia dos vereadores e membros da 
comunidade? 
  (08:17:58) AL1 fala: Como falou o Presidente Lula, no Brasil tem Leis que pegam outras 
não. É nossa obrigação fazer com que essa pegue. 
  (08:18:30) AL1 fala: Existe sim o pregão, mais ainda tem muitas carta convite. 
  (08:19:08) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (08:19:23) AL9 fala: Pra mim esta lei já pegou P., o que falta é ampliar a sua envergadura, 
torná-la mais conhecida, mais usada, em especial pelo povo. 
  (08:19:26) AL1 fala: A Falta de esclarecimento, a questão para mim é educacional. 
  (08:21:16) PROF3 fala: Dentro das minhas atividades no TJ, participei de um Pregão e achei 
bastante interessante a transparência e agilidade do processo. Todos os participantes têm 
oportunidades iguais de ofertar de um modo muito ágil e simples. 
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  (08:21:51) PROF3 fala: Essa falta de esclarecimento, P, não pode ser diminuída por ação da 
própria comissão de licitações? 
  (08:22:10) AL9 fala: concordo contigo P., a questão central está na educação, não só do 
povo mas principalmente dos legisladores que deveriam ser os principais fiscais  
  (08:22:35) AL3 fala: o presidente do TCE-SP falou num seminário que sua crítica à LRF era 
em relação ao art. 59 que prevê que se alerte os órgãos executores em determinadas situações. 
Caso ele se atenha literalmente ao termo alertar, nada fará, a não ser avisar do administrador 
daquilo que ele já sabe. Pois foi ele quem preparou e enviou os relatórios. 
  (08:22:58) AL1 fala: Sim, concordo, tento. 
  (08:23:55) AL5 fala: Estive procurando os demostrativos da prefeitura de Caxias do Sul... 
No site dela, nada.... então procurei no TCE.... haja complicação!! Começando pelo "código 
da unidade", imprescindível para a pesquisa.... até eu descobrir que rera 54000 ou 45000.... O 
sistema de pesquisa pode ser mais simples, para facilitar o acesso... 
  (08:24:45) PROF2 fala: Concordo com o P.F. Trata-se de questão cultural. A forma como se 
enxerga o Estado influencia nas nossas posturas diante dele. A visão do Estado paternalista e 
patrimonialista faz com que serjamos condescendentes com desvios. Os "favorecimentos", 
violando o princípio da impessoalidade, são tidos como decorrência de uma realidade 
histórica em que alguns se apoderam de instrumentos de Governo para se beneficiar e 
beneficiar aos seus. Falar em impessoalidade, eficiência, meritocracia, efetividade, eficácia 
quando estamos imersos em um mar de fisiologismo é complexo. A dificuldade de acesso às 
informações contribui para a perpetuação desse estado de coisas, no interesse de poucos. 
  (08:24:57) AL7 fala: P., conseguiste abrir os relatórios no TCE? 
  (08:25:13) AL1 fala: Mas ela é obrigada a ter demonstrado no site, nem o site da famurgs? 
  (08:26:37) PROF3 fala: M., certamente neste §1º do art. 59, temos uma perceptível 
"disfunção" da lei, uma vez que - constatada ultrapassagem dos limites de 90% do limite com 
pessoal - deveria entrar a responsabilização, de imediato.  
  (08:27:15) AL5 fala: depois de muito custo, sim.... mas não são todos os relatórios que 
abriram.. alguns só depois de duas ou três tentativas.... apareceram todos os erros possíveis no 
servidor... 403 (falta de permissão), 500(erro interno), e outros...  
  (08:27:50) PROF3 fala: "A condescendência com os desvios" de que fala o Prof. G. está 
expressa no art. 59, § 1, da LRF. 
  (08:28:58) AL3 fala: Isso, sem falar que na maioria dos relatórios existe somente as 
informações contábeis essenciais. Não existem notas que esclareçam de forma clara e simples 
o que está sendo apresentado para os leigos 
  (08:29:50) AL5 fala: Pode estar publicado no site, mas entre isso e ser fácil achá-los vai uma 
larga distãncia... o site é departamentalizado... e tem uma caixa de texto para pesquisa.... Indo 
pelos links, consegui apenas o orçamento de 2005... já na pesquisa, as repostas eram tantas 
que não achei nenhuma informação útil... foi procurar uma agulha nnum palheiro....  
  (08:30:47) PROF3 fala: E isso, P., que não és nenhum leigo... 
  (08:31:09) AL7 fala: É bem complicado a identificação dos dados nos relatórios.  
  (08:32:14) AL1 fala: Os indicadores de desempenho para mim é a saida. 
  (08:32:19) AL5 fala: Os demonstrativos, pelo que vi, seguem os modelos apresentados na 
OLRF, são bastante sintéticos.  
  (08:33:07) PROF2 fala: Nas sociedades por ações, com capital aberto, há Departamento de 
Relações com os Investidores e um conjunto de normas de "Governança Corporativa", com 
atuação voltada a prestar informações sobre o desempenho e as perspectivas da Companhia. 
Nós, como "acionistas" dos nossos Governos, merecemos informações mais claras e 
confiáveis. 



 258

  (08:34:46) PROF3 fala: P., existem em lei, os dados que obrigatóriamente devem constar 
nos relatórios Resumido de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal. Assim, parece-me que 
os administradores públicos estão-se atendo exatamente a eles.  
  (08:35:18) AL1 fala: Sim, nada mais e nada menos. 
  (08:35:45) PROF2 fala: Em um de nossos textos de aula escrevi: "Os vários modelos de 
Administração Pública foram concebidos para que o Estado, em seu permanente processo de 
readequação, consiga: a) buscar maior eqüidade social; b) apoiar a base empresAL10al para 
que esta alcance competitividade internacional; c) investir maciçamente na formação de 
recursos humanos e na difusão do progresso técnico; e d) garantir a sustentabilidade 
ambiental. " Pergunto: como estamos nos saindo em relação a tais desafios, nos âmbitos 
municipal, estadual e federal? Em que estamos obtendo maiores êxitos e quais nossas maiores 
dificuldades?  
  (08:35:58) PROF3 fala: Houve uma orientação pormenorizada (váris encontros, cursos, 
treinamentos, etc., etc.) para ensinar a compreender e PREENCHER esses relatórios. 
  (08:36:33) AL9 fala: Concordo contigo P.F., porém até mesmo os indicadores podem ser 
manipulados, portanto a fiscalização feita de perto pelos nossos legisladores e a população 
podem ajudar bastante a evitar esta manipulação. 
  (08:36:49) AL5 fala: Concordo com o G.. a Lei das S/As estabelece a publicação dos 
demonstrativos contábeis, com uma estrutura de contas e notas explicativas que permitem 
uma análise básica por qualquer pessoa... Não há comparação entre esses demonstrativos (que 
às vezes aparecem nos jornais) e estes da LRF que estou encontrando no TCE... 
  (08:37:19) PROF3 fala: A M. sugeriu, no início da aula, que pensássemos um pouco sobre 
"organizações e a análise dos processos de políticas públicas". O que gostAL10as de trazer 
para nós de tuas leituras, M?  
  (08:37:19) PROF3 fala: A M.sugeriu, no início da aula, que pensássemos um pouco sobre 
"organizações e a análise dos processos de políticas públicas". O que gostAL10as de trazer 
para nós de tuas leituras, M.?  
  (08:38:16) AL1 fala: Prof. estou preocupado com a parte ambiental. 
  (08:40:51) PROF2 fala: A preocupação crescente com a sustentatbilidade ambiental se fez 
acompanhar pela criação de inúmeros órgãos públicos incumbidos de normatizar, controlar, 
fiscalizar ações que possam provocar danos ao ambiente. Entretanto, tais órgãos, embora de 
recente constituição, denotam graves dificuldades operacionais. Há acúmulo de milhares de 
pedidos de licenciamento ambiental pendentes de análise.  
  (08:40:58) AL3 fala: Prfa. depois de ler o texto da aula, tentei complementar com outros 
texto sobre o assunto e até explanei alguma no fórum da disciplina. Interessante como os 
conflitos entre os poderes e a comunicação são elementos chaves tanto em práticas dentro das 
instituições como fora delas.  
  (08:42:31) AL3 fala: Em relação à pergunta do professor acho que nossa maior 
dificuldade´ainda é a busca de maior equidade social.  
  (08:43:22) PROF2 fala: Quando as esferas estadual e federal enfrentam dificuldades, como 
ocorre agora com o licenciamento e o controle ambiental, qual a alternativa usualmente 
adotada? MUNICIPALIZAR. Estamos nos encaminhando para isso na questão ambiental. 
Ocorre que o aparto técnico e tecnológico exigido por lei para o desenvolvimento de tais 
atividades é extremamente oneroso. Os Consóricos de Municípios poderão ser uma solução? 
  (08:44:09) AL5 fala: Acredito que a parte de conservação (dentro da sustentabilidade) 
ambiental é a que está mais adiantada... Os institutos IBAMA e FEPAM parecem-me efetivos 
nas suas atribuições. Cito o processo do IBAMA contra a produtora de um comercial para o 
cigarro DERBY (para apresentar imagens de todas as regiões do País, a produtora escolheu 
sobrevoar o Canion do Itaimbezinho de helicóptero... só que o eco do helicóptero nas paredes 
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do canion desestabilizou uma encosta... Os fiscais do IBAMA que acompanhavam as 
filmagens autuaram a produtora e a questão parou na JF aqui de Caxias....  
  (08:44:40) AL9 fala: Prof. G.: quanto a eqüidade social não vejo grandes conquistas, quanto 
ao apoio a base em presAL10al aí consigo ver um esforço, que considero benéfico para todos, 
no sentido de alcançarmos competitividade internacional; quanto a formação de recursos 
humanos e progresso técnico ainda vejo como muito tímido os incentivos nestas áreas. Noutro 
dia assisti no canal Senado a defesa de um senador dos nossos doutores que, segundo ele, 
estão todos sendo levados para fora do país por falta de incentivo aqui...por aí se vê que não 
há um estímulo condizente com a necessidade do país; e por último a sustentabilidade 
ambiental, vejo aqui uma preocupação sim por parte das autoridade porém é algo de extrema 
valia e que não podemos deixar de avaliar como algo a ser alvo de primeira grandeza e de 
suma importância para o futuro. 
  (08:46:35) PROF3 fala: Exatamente, M.. Foste muito perspicaz ao trazer para o Fórum a 
questão do elitismo político e econômico sempre presente no processo das políticas públicas. 
A questão de controle ambiental que está sendo discutida agora também passa por definições 
em que atuam as forças elitistas que discutimos. 
  (08:47:02) PROF2 fala: Também entendo, como a M., que a busca da eqüidade social é o 
desafio mais difícil de ser superado. O interessante é que nos industrializamos na metade do 
século passado, temos imensas reservas de recursos naturais, alcançamos uma extraordinária 
capacidade de produzir alimentos e bens de toda ordem, mas não conseguimos viabilizar que 
os benefícios daí decorrentes alcancem a maior parte da população. O que compete ao Estado 
na busca da eqüidade social?  
  (08:51:03) AL9 fala: não sei prof.G.. Macroeconomia é o meu ponto cego. Sinto falta de um 
conhecimento mais profícuo em termos de macroeconomia, pra mim tudo é muito confuso... 
  (08:51:14) PROF3 fala: Se o papel do Estado e da sociedade civil, as articulações de poder 
dentro dos grupos sociais e a tomada de decisão nas esferas de governo determinarão os 
programas, os projetos, as ações que levarão à eqüidade social, não seria necessário o 
administrador público ter a visão de futuro dentro da relação Estado / sociedade (estruturas de 
poder e regras de sua formação), do processo de formulação de políticas (estrutura de 
interesses dos atores) e do processo decisório no interior da organização (estrutura 
administrativa), os três níveis em que se desenvolve qualquer processo de política pública?  
  (08:51:38) PROF2 fala: Para reflexão e debate, associando com os temas que estamos 
debatendo hoje: ORGANIZAÇÕES: "construções humanas intencionais em que as pessoas e 
os grupos competem por outputs de seu interesse, sob condições de poder desigual" (Perrow, 
1977, apud Hall, 1994, p. 209). 
  (08:53:10) PROF2 fala: Ainda sobre o FUNCIONAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES: "os 
sistemas sociais complexos são grandemente influenciados por meros acasos, acidentes, sorte; 
que a maioria das decisões são muito ambíguas, as ordens de preferência são incoerentes e 
instáveis; os esforços no sentido da comunicação e do entendimento são freqüentemente 
ineficazes, os subsistemas têm conexões muito fracas e a maioria das tentativas de controle 
social são ineptas e imprevisíveis" (Perrow, 1977, apud Hall, 1994, p. 209). 
  (08:54:15) AL5 fala: A eqüidade social, para mim, é conseqüência do somatório de políticas 
adotadas... por isso, um objetivo indireto.... Melhorando o saneamento, o atendimento à saúde 
(aqui incluo as campanhas de vacinação, que no Brasil têm sido exemplar), educação, 
facilitando o acesso à Justiça (os juizados s~~ao iniciativas eficazes), as declarações de 
imposto por meio eletrônico ou por formulários smples, pelos correios, ou ainda por telefone, 
para os isentos, também são iniciativas que aumentam a sensação de eqüidade...  
  (08:56:25) PROF3 fala: P.R., é muito interessante o que disseste: SENSAÇÃO de eqüidade! 
Termos a sensação é muito importante, o sentimento de pertencer. de fazer parte e ser um dos 
membros de uma comunidade em igualdade. 



 260

  (08:57:55) PROF3 fala: Entretanto, essa SENSAÇÃO deveria corresponder a SER IGUAL, 
a TER AS MESMAS CONDIÇÕES DE... 
  (08:58:51) AL1 fala: Concordo com P.Ricardo, ser igual. 
  (08:59:12) AL3 fala: Acredito que o Administrador deve compreender o funcionamento das 
instituições para saber conduzi-las de forma mais eficiente. Porém, é preciso que este não olhe 
apenas para as instituições em si, mas também para os atores políticos e seus cenários de 
atuação.  
  (08:59:34) PROF2 fala: Em síntese: assegurando a TODOS acesso igualitário aos serviços 
públicos estar-se-ia contribuindo para a eqüidade social. A superação da distribuição injusta 
da renda viria como decorrência. Para isto, como destaca a M., importante reforçar o senso de 
comunidade. Temos tido avanços significativos, como aponta o P.Ricardo. Talvez a qualidade 
da educação pública seja o de que mais se necessitAL10a para melhorar a vida dos excluídos. 
  (09:00:48) AL5 fala: Sim, o fato de um aposentado, ou outro isento, telefonar para a receita 
só para dizer o número de seu CPF e que ainda está vivo, gera uma sensação de que o poder 
público está interessado nele, que é uma pessoa importante, merecedora de consideração. E 
considero isso um dos meios de para inbuir na sociedade a noção de cidadania...  
  (09:00:55) PROF3 fala: Todas essas ações que citaste, o somatório das políticas, devem 
trazer resultado efetivos de menor taxa de mortalidade, de evasão escolar, de saneamento 
básico, de acesso à justiça, de segurança, de alimentação, e aqui teríamos - como salientado 
pelo G. - a importância dos Indicadores serem conhecidos e acompanhados pela população, e 
não somente pelos técnicos da administração. 
  (09:03:00) PROF2 fala: A M. destaca a superação da endogenia: cada instituição pública não 
deve permanecer enclausurada; deve abrir-se para questionamentos externos e para o auto-
questionamento diante das transformações em curso. Há que se examinar as relações com as 
demais instituições, há que se examinar as modificações sociais, econômicaS e tecnológicas, 
há que se verificar as posturas dos diferentes atores políticos, para bem Administrar. 
  (09:04:16) PROF3 fala: Mesmo que eu fale com uma máquina que me diga: para pedir 
senha, digite...; para saber seu protocolo, digite...; para falar com um dos operadores, digite..., 
eu - aposentada - tenho certeza de que lá - o doutor do INSS - sabe que sou eu que estou aqui 
do outro lado querendo uma consulta. É a SENSAÇÃO de ser importante, até mesmo para 
uma máquina... 
  (09:04:56) AL5 fala: Bem, ter a sensação de que se pertence à sociedade, considero um pré-
requisito para as pessoas se conscientizarem que fazem parte, também, do processo político. E 
com isso exigirem e a partir da exigência, procurarem escolher melhor os governos, e exercer 
pressão sobre as instituições públicas... Enquanto persistiir a sensação de incluídos / 
excluídos, a sociedade permanecerá inerte.  
  (09:07:53) PROF2 fala: Nesta linha, tendo presente que formamos a comunidade dos 
participantes do CEAPE, cabe referir que estamos nos encaminhando para o final do encontro 
matinal. Podemos utilizar os 20 minutos restantes para: a) elaborar em conjunto a pauta dos 
temas para serem abordados na Aula Interativa de hoje à noite; b) discutirmos eventuais 
dificuldades em relação às Atividades Individuais e em Equipe; c) discutirmos possibilidades 
de aprimoramento do CEAPE - Módulo 1. 
  (09:09:09) PROF3 fala: Excelente, P., a consideração sobre persistir a sensação de 
incluídos/excluídos, queremos SER! Mas devemos ser com humanidade, como seres que têm 
carências e riquezas e que merecem a toda a atenção do Estado, que somente existe porque 
existimos. 
  (09:09:32) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (09:09:38) PROF3 fala reservadamente para PROF2: Terá vídeo? 
  (09:10:38) PROF3 fala reservadamente para PROF2: O M. está com a ponte safena (que fez 
há seis mesmes) obstruída em 90%!!! Parece que deverão fazer nova cirurgia... 
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  (09:11:06) AL9 fala: a) se a divergência de alunos for muito grande o tema pode ser o 
mesmo, a aula 04 de todas as matérias. b)O meu grupo ainda não começou efetivamente o 
trabalho em equipe, gostAL10a de saber dos demais.  
  (09:11:43) PROF3 fala: Em relação às atividades solicitadas, algum problema? 
  (09:12:13) AL9 fala: divergência talvez não fosse a palavra correta, se os alunos não serão 
os mesmos então... 
  (09:12:25) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (09:12:40) PROF2 fala reservadamente para PROF3: Posso ir para o NAVI. Haverá alguém 
lá? 
  (09:13:27) PROF3 fala reservadamente para PROF2: Melhor confirmarmos com o K., não 
é? Podes manter contato à tarde? 
  (09:14:25) PROF3 fala: Poderemos aprofundar mais o processo de análise das políticas, 
como base da discussão das aulas das outras disciplinas. O que acham? 
  (09:14:34) AL3 fala: Prof. em relação ao ao item c - aprimoramento do CEAPE - creio que 
em relaçao às aulas interativas, está sendo muito interessante para mim, este espaço, é o 
momento em que realmente vemos se estamos entendendo os textos dados. Também estou 
achando interessante porque pelo menos da minha parte, estou lendo mais, procurando 
complemento para os textos e daí se aumenta a visão em relação aos temas em discussão. Em 
relação ao fórum, confesso que ainda está difícil as duas participações, talvez, seja falta de 
organização da minha parte.  
  (09:15:18) PROF2 fala reservadamente para PROF3: Vamos nos encontrar na EA/UFRGS e 
participamos de lá, com ou sem vídeo. Daí podes me dar mais (e espero melhores) notícias 
sobre o Marco. Também poderemos aproveitar para, em conjunto, tentar ativar mais a 
participação do pessoal. Te encontro na EA. 
  (09:16:18) PROF3 fala: M., posso dizer que - em relação à participação no fórum - é preciso 
que façamos uma rotina de entrada. 
  (09:16:30) AL3 fala: Para mim é difícil entrar nas aulas da noite pois chego tarde em casa. 
Mas, se eu conseguir acho o tema das políticas públicas bem interessante.  
  (09:16:50) AL5 fala: Concordo com a M... Neste processo de romper-se o enclausuramento 
entre as instituições, está havendo uma grande integração entre os juizados previdenciários e 
os postos do INSS ( operacionalizando um convênio firmado entre o STJ e o MPAS - 
Ministério da Previdência).... Esse convênio foi a homologação e formalização de uma 
situação informal que estava se alastrando... Cada vez mais, temos "colegas" dentro do INSS 
e vice-versa... a comunicação é constante e com isso os processos estão se acelerando... Isso 
também ocorre com os recém criados juizados do SFH em relação à CEF.... Esse processo 
também está gerando um número maior de acordos em audiências.... semana passada, 
houveram dois... em comparação com o ano de 2003, em que ocorreu somente um... Cada vez 
mais, os procuradores do INSS olham mais a frente e vêem no que vai dar o processo, se 
apelarem... Acredito que haja uma Instrução da Procuradoria do INSS liberando-os da antiga 
prática de esgotarem todas as possibilidades de recurso antes de reconhecer as derrotas.  
  (09:17:18) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (09:17:21) AL9 fala: Pode ser Profa. M.! 
  (09:19:21) AL5 fala: Há divergências no grupo 5... ainda não chegamos ao consenso de que 
formamos o mesmo grupo!! :)  
  (09:20:11) AL7 fala: Eu e as meninas não começamos, mas estamos nos comunicando por 
email. 
  (09:21:03) PROF2 fala: Tens mantido contatos com quem, como sendo componentes do teu 
Grupo, P.Ricardo? 
  (09:21:15) PROF3 fala: A gente pode dar orientações - conselho não se dá, não é mesmo? - a 
respeito da dinâmica do CEAPE. Façam uma rotina de entrada nos fóruns: em tal dia, a tal 
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hora, entro em dois fóruns; em tal dia, a tal hora, entro nos outros dois. Em tal horário, assisto 
os vídeos e faço o exercício on-line. Ou seja, façam o "velho" HORÁRIO do colégio!! 
Lembram? 
  (09:21:49) AL9 fala reservadamente para PROF3: preferes ser chamada de Profa. M. ou M.? 
  (09:22:13) PROF2 fala: F. e demais colegas: sugiro utilizarem o Fórum da Disciplina Geral 
do CEAPE para fazerem as comunicações entre componentes de Grupos. Daí nós podemos 
acompanhar e apoiar as interações. 
  (09:22:17) AL3 fala: Bom, pessoal, até à noite, se der. No meu grupo não há problema. 
Conseguimos nos reunir, fizemos as tarefas realmente em grupo.  
  (09:22:31) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (09:22:43) PROF3 fala: J., podes me chamar como preferires, sem nenhum problema!! 
  (09:23:30) AL5 fala: O P.R., de Passo Fundo e a R., de Charqueadas... O P.R ficou surpreso 
com meu e-mail, e a R. ainda não respondeu...  
  (09:24:07) AL7 fala reservadamente para PROF3: Estou tendo problemas com o acesso a 
página, tenho dificuldade para abrir links como forum, acervo. Hoje a aula interativa demorou 
15 min de tentativas para conseguir entar e agora a pouco cai, aparacendo a mensagem acesso 
apenas para alunos cadastrados. Sai e fiz o acesso novamente e não entrou, só consegui entar 
agora pq entrei e histórico- sala de transmissão. 
  (09:25:51) AL9 fala: Na minha equipe apenas um me respondeu ao e-mail que mandei. 
  (09:26:07) AL5 fala: ok. O P.Rogério disse-me que tem aulas aos sábados.. isso explica 
porque nunca nos encontramos aqui, na segunda-feira, nem encontrei manifestações dele no 
fórum.. por isso mandei um e-mail...  
  (09:26:54) PROF3 fala reservadamente para AL7: F., não será problema na tua conexão 
Internet? 
  (09:26:56) AL9 fala: O J. Guilherme Fardin. 
  (09:27:39) PROF3 fala: Mas estás em contato com Fardin? 
  (09:27:44) AL7 fala reservadamente para PROF3: Mas algusn liks abrem, como conteúdos, 
apresentação. 
  (09:28:11) AL9 fala: sim. ele me informou que houve problema com o computador dele mas 
que será resolvida ainda esta semana. 
  (09:29:08) PROF3 fala reservadamente para AL7: Vou verificar com a equipe de suporte 
para verificar o que há com os links que estão com dificuldade de acesso e pedirei que entrem 
em contato contigo! 
  (09:29:09) AL9 fala: ótimo G.! Muito obrigado! na minha tentativa não obtive resposta. 
  (09:29:43) AL7 fala reservadamente para PROF3: OK, Obrigada. 
  (09:29:58) AL9 fala: Quanto ao CEAPE apenas gostAL10a de colocar que por vezes me 
sinto um pouco perdido, mas creio que se trate também da "novidade" que atuar em aulas 
virtuais. 
  (09:30:27) PROF3 fala: Perdido, como? 
  (09:30:54) AL9 fala: depois da definição do tipo: hoje discutiremos a aula "tal" já melhorou 
bastante... 
  (09:31:15) PROF2 fala: Estaremos, a M. e eu, participando da Aula Interativa da noite a 
partir da Escola de Administração da UFRGS. Talvez façamos a transmissão com vídeo, para 
nos aproximarmos textual e também visualmente do grupo. Vamos aos poucos nos 
encontrando com o Curso e uns com os outros. Abraços e até à noite. 
  (09:31:35) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (09:31:43) AL9 fala: até a noite G.! 
  (09:31:53) PROF3 fala: Abraços, até a noite a partir da EA/UFRGS. 
  (09:31:55) AL5 fala: até a noite.  
  (09:32:04) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
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  (09:32:10) AL9 fala: Até a noite!!! a todos!!! 
  (09:32:28) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (09:32:44) AL7 fala: Tenho entrado na sala e acompanhando os comentários dos colegas, 
tenho feitos poucos comentários já que tenho pouca experiência na Adm. Pública e acho 
desnecessário apenas enfetizar . 
  (09:34:50) AL7 fala: Mas ainda é uma experiência nova ter aula virtual, é preciso mais 
disciplina. 
  (09:35:20) AL9 fala: sem dúvida!  
  (09:35:44) AL9 fala: aliás, quem pensa que aula virtual é moleza, cai do cavalo. 
  (09:36:33) AL7 fala: Bom já to atrasada. Até a aula da noite. 
  (09:37:06) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (09:37:40) AL9 fala: tenha um bom dia F.! 
  (09:38:08) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (09:40:26) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (09:44:21) PROF2 fala: Interessantíssima a reflexão pessoal que o P.R. inseriu no 
Fórum, a respeito da superação do cubiculismo pela integração em rede. Reproduzo-a, 
sugerindo que cada um nele se inspire e compartilhe aqui, para debate na Aula 
Interativa da noite, a sua situação pessoal e a do seu órgão, quanto ao uso da Tecnologia 
de Informação para superar ou para reforçar o cubiculismo: "AL5 escreveu em 
09/05/05 00:51:53 Sobe a aula 4: Do cubiculismo à integração em rede: Esta aula foi 
bastante elucidativa... Revendo o que estou fazendo, chego a conclusão que não estou 
combatendo o cubiculismo, mas utlizando as novas tecnologias para criar meu próprio 
cubículo! Na página 5, há a descrição das vantagens listadas por Tapscott na adoção da 
integração em rede: 1) Indivíduos eficazes: Isto estou fazendo por conta e risco próprio... 
desenvolvo métodos de trabalho, que compartilho com os colegas. Esses métodos geram 
tempo livre, que utilizo em aquisição de novos conhecimentos (como este curso de 
especialização), que gerarão novos métodos... 2) Equipes de alto desempenho: Troco 
informações, presto e peço auxílio a outros colegas de outras varas, por IcQ, ma amioria 
das vezes (Considero o ICQ um canal informal de comunicação dentro da Justiça). Por 
esses dois tópicos, percebo que estou me especializando cada vez mais, e, com isso, 
criando meu próprio cubículo. Embora compartilhe os softwares que produzo, os 
colegas não entendem nada do que está escrito no código-fonte... e isso só reforça a 
imagem da computação como um "território inexpugável", do qual sou proprietário. 3) 
Governo Interligado em rede: Em contra-partida, a RENPAC, INTRANET e a 
INTERNET propiciam a utilização de sistemas de outros órgãos, como dos TRFs e do 
INSS (Inclusive o CNIS e é gerido pela CEF). Nesse aspecto, cada usuário procura ser 
autônomo e autosuficiente no acesso às informações de que precisa, criando, cada um, 
seu próprio nicho de conhecimento, e reforçando o cubiculismo. Quanto aos itens 4 e 5: 
A criação de uma interface do SIAPRO para a internet, permite o acompanhamento 
processual por parte dos usuários, a edição eletrônica de boletins e editais(são gerados 
no próprio siapro e enviados eletronicamente para a CORAG fazer a publicação no 
Diário Oficial), a elaboração eletrônica de RPV (Requisição de Pagamento de Pequeno 
valor), agiliza a fase de execução das ações e a comunicação entre as varas e o TRF. 
Nesse sistema, a atualização dos valores também é automática. Concluo que a migração 
de uma era para outra é um processo lento; embora a tecnologia se infiltre rapidamente 
nas rotinas de trabalho, com pouca resistência, a cultura dos cubículos, da 
especialização e da pirâmide do poder encontra formas de se adaptar. "  
  (09:44:48) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (10:22:54) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (10:25:07) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
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  (10:36:16) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (10:46:36) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
  (13:51:23) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (14:10:12) SYSTEM fala: AL8 entra na sala. 
  (14:31:08) SYSTEM fala: Fernanda G. entra na sala. 
  (14:32:17) SYSTEM fala: Fernanda G. sai da sala. 
  (14:33:35) SYSTEM fala: AL8 sai da sala. 
  (14:58:12) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (15:28:56) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (15:44:36) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (17:21:31) SYSTEM fala: AL8 entra na sala. 
  (17:23:46) SYSTEM fala: AL8 sai da sala. 
  (17:56:30) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (17:56:53) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (17:57:14) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (18:11:06) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (18:11:30) SYSTEM fala: AL13 entra na sala. 
  (18:12:02) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (18:16:25) PROF3 fala: Estou ouvindo. 
  (18:26:46) SYSTEM fala: AL13 sai da sala. 
  (18:49:46) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (19:12:08) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:23:07) SYSTEM fala: PROF1 entra na sala. 
  (19:23:17) AL1 fala: Estava lendo uma reportagem, que o Japão doará US$ 700 mil para 
consórcio de municipios( Rio Grande, Pelotas, Bagé, Santa MAL10a e Uruguaina). Os US$ 
700 mil são destinados à realização dos estudos e projetos que precisam ser encaminhados ao 
Bird. 
  (19:27:55) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (19:28:10) SYSTEM fala: AL13 entra na sala. 
  (19:29:25) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:29:25) SYSTEM fala: AL13 sai da sala. 
  (19:31:59) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (19:32:44) AL6 fala reservadamente para PROF3: Estava hoje conversando com a colega J., 
e gostaríamos de saber se as aulas não poderiam começar mais cedo, pois ambas assistem no 
trabalho, ficando complicado ficar até o fim nos obrigando a sair mais cedo da aula, devido o 
adiantar da hora. 
  (19:33:35) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (19:35:20) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:35:22) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (19:35:23) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:36:29) PROF3 fala: Boa-noite a todos. 
  (19:36:52) AL1 fala: Boa noite 
  (19:36:58) AL6 fala: Boa Noite! 
  (19:37:21) PROF3 fala: Estamos iniciando esta Aula Interativa transmitindo do NAVi. 
Gostaríamos de saber se vocês podem entrar em: Aula Interativa com vídeo. 
  (19:37:32) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:37:33) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:37:44) AL9 fala: Boa noite!  
  (19:38:06) AL9 fala: pode ser! é só sair e entrar na sala com vídeo? 
  (19:38:27) AL1 fala para AL6: Tudo bem, eu mandei também 
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  (19:38:32) PROF3 fala: É necessário sair da sala e entrar a outra, na mesma página, do lado 
esquerdo. 
  (19:38:40) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (19:38:44) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (19:39:09) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:39:13) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:39:43) PROF3 fala: Olá, J.! Conseguiste também acessar a sala com vídeo? 
  (19:39:56) AL9 fala: sim  
  (19:40:30) PROF3 fala: O professor K. está aqui também monitorando o equipamento. 
Vocês conseguem nos ouvir? 
  (19:40:38) AL9 fala: estou ouvindo vocês  
  (19:40:43) AL6 fala: Estou bem baixinho 
  (19:40:57) AL6 fala: Vendo, só o micro 
  (19:41:09) PROF3 fala: O professor G. está chegando...Vamos falar mais alto! 
  (19:41:16) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
 
10 DE MAIO 
Voltar   
  (08:09:07) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (08:09:32) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (08:09:39) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (08:09:49) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (16:53:11) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (16:53:22) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (17:37:23) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (17:37:35) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:07:24) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:08:12) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:53:47) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (20:07:45) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (20:07:56) AL3 fala: oi M. 
  (20:08:18) AL6 fala: olá  
  (20:08:36) AL3 fala: será que o P.nos esqueceu, de novo 
  (20:09:31) AL3 fala: Já escolheste o tema do trabalho individual da Era digital? 
  (20:11:35) AL6 fala: o P.fez governo eletrônico, eu pensei fazer a construção participativa 
do conhecimento da AP, mas se quiser esse tema pra equipe tudo bem 
  (20:11:38) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:12:03) AL1 fala: Boa noite 
  (20:12:18) AL3 fala: Eu pretendo fazer sobre o governo eletrônico, temos que ver o que tu e 
o que o P.escolheram pois não pode ser nenhum desses temas 
  (20:12:49) AL3 fala: boa noite, P. 
  (20:12:58) AL6 fala: Boa Noite! 
  (20:14:02) AL6 fala: Podem escolher 
  (20:14:04) AL1 fala: O que vocês estão falando é do trabalho de adm.era digital eu fiz sobre 
governo eletrônico, é muito interessante 
  (20:14:59) AL1 fala: O de Politicas Públicas estou escrevendo so burocracia e administração 
pública 
  (20:15:30) AL6 fala: É o proximo trabalho em equipe para entregar, creio q esse é o mais 
fácil que o projeto, pois podemos escolher. Não pode ser o mesmo q o individual 
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  (20:15:45) AL3 fala: Pro grupo eu até gosto mais da parte de planejamento estratégico ou 
interligação en rede e aproximação do GP com a comunidade 
  (20:15:57) AL6 fala: Eu tb pretendo fazer esse tema no de PEP 
  (20:16:45) AL3 fala: Eu também pretendo fazer esse no PEP e já facilita pq não precisamos 
ler mais de um tema.  
  (20:16:47) AL1 fala: Gostei da Interligação 
  (20:16:54) AL6 fala: Planjemanto, o outro acho meio complexo, subjetivo, sei lá 
  (20:17:17) AL6 fala: Esquece, li o errado 
  (20:17:50) AL6 fala: Então é o Interligação em rede e aproximação do Gestor Público com a 
Comunidade? 
  (20:18:08) AL3 fala: P., concordas com o tema - planejamento estratégico? 
  (20:18:47) AL6 fala: Pode ser o inteligação, por mim 
  (20:18:59) AL1 fala: Tenho que escolher entre Interligação e Planejamento? 
  (20:19:18) AL3 fala: M., é do planejamento que estou sugerindo, concordas? 
  (20:19:23) AL6 fala: ou outro... 
  (20:20:03) AL6 fala: concordo, mas não acha q o interligação tem um pouco a ver com 
governo eletrônico e ficAL10a mais fácil. 
  (20:20:08) AL1 fala: Estou perdido que matéria pertence? 
  (20:20:19) AL6 fala: Adm na Era Digital 
  (20:20:36) AL3 fala: P., podes sugerir o que mais gostas, estamos falando de nossas 
preferências, para escolhermos um tema do trabalho em grupo  
  (20:21:38) AL3 fala: Tanto faz, é que pro PEP vou fazer de planejamento estratégico, e no 
ad. na era digital vou fazer sobre governo eletrônico.  
  (20:22:14) AL1 fala: Tudo bem, é que estou olhando os trabalhos e temos que fazer um dos 
dois  
  (20:22:42) AL1 fala: E aquele de Torres? 
  (20:22:45) AL6 fala: Mais acho o artigo mais fácil q o projeto 
  (20:23:08) AL6 fala: É para o dia 15/06, pensei em fazermos em ordem, adiantando-os 
  (20:24:13) AL3 fala: O de Torres, vou ler com calma no fim de semana, ver os dados que 
nos mandaste e se der já mando alguma coisa, mas como ele é o mais distante, temos tempo.  
  (20:25:08) AL6 fala: é mais complexo. 
  (20:25:36) AL1 fala: Aquele que mandei é para o trabalho pEP, e os dados são de Gramado 
  (20:26:05) AL3 fala: Então estou muito confusa em relação aos trabalhos. 
  (20:26:18) AL6 fala: mas falta a análise desse q é para do dia 13/06 e o de Torres (Estudo de 
Caso) p/ 15/06 
  (20:27:35) AL3 fala: O mais próximo é da administração pública na era digital( em grupo)? 
  (20:27:36) AL1 fala: Eu achei que o de Torres seria para o final dos cursos 30/06 
  (20:28:13) AL1 fala: Que é para o dia 06/06 
  (20:30:10) AL6 fala: Adm. Dig, sobre os temas, tem q escolher 
  (20:30:39) AL1 fala: Estou lendo os temas 
  (20:30:49) AL3 fala: Sim. é para 06/06, mas este acho que é o mais fácil de todos. O 
problema é como vamos fazer? Cada um escreve alguma coisa sobre o tema e manda pros 
outros e depois alguém faz uma reunião de tudo? 
  (20:31:33) AL1 fala: Sim  
  (20:31:48) AL6 fala: tudo certo, quinta nos falamos, mas sobre o que? 
  (20:32:10) AL1 fala: Vamos escolher 
  (20:32:19) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (20:32:25) AL3 fala: Então vamos escolher o tema 
  (20:32:46) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (20:33:26) AL1 fala: Eu gostei da tema Eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública 
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  (20:34:27) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (20:35:37) AL3 fala: Pode ser outro? acho esse tema tão difícil. Muito subjetivo.  
  (20:35:57) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (20:36:02) AL1 fala: Tudo bem, então podem escolher. 
  (20:36:05) AL6 fala: concordo 
  (20:36:49) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (20:36:57) AL1 fala: Não se preocupe pois discutimos bastante sobre este tema nas aulas 
  (20:37:39) AL1 fala: Qualquer um para mim. 
  (20:38:09) AL6 fala: voto interligação 
  (20:39:00) AL1 fala: Pode ser 
  (20:40:11) AL6 fala: então ta, vou indo. 
  (20:41:12) AL1 fala: Sim, então até quinta feira, fim de semana vou enviar alguma coisa 
para vocês 
  (20:41:15) AL6 fala: decidem depois eu vejo 
  (20:41:23) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (20:44:16) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
 
12 DE MAIO 
 
Voltar   
  (08:09:07) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (08:09:32) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (08:09:39) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (08:09:49) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (16:53:11) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (16:53:22) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (17:37:23) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (17:37:35) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:07:24) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:08:12) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:53:47) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (20:07:45) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (20:07:56) AL3 fala: oi M. 
  (20:08:18) AL6 fala: olá  
  (20:08:36) AL3 fala: será que o P.nos esqueceu, de novo 
  (20:09:31) AL3 fala: Já escolheste o tema do trabalho individual da Era digital? 
  (20:11:35) AL6 fala: o P.fez governo eletrônico, eu pensei fazer a construção participativa 
do conhecimento da AP, mas se quiser esse tema pra equipe tudo bem 
  (20:11:38) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:12:03) AL1 fala: Boa noite 
  (20:12:18) AL3 fala: Eu pretendo fazer sobre o governo eletrônico, temos que ver o que tu e 
o que o P.escolheram pois não pode ser nenhum desses temas 
  (20:12:49) AL3 fala: boa noite, P. 
  (20:12:58) AL6 fala: Boa Noite! 
  (20:14:02) AL6 fala: Podem escolher 
  (20:14:04) AL1 fala: O que vocês estão falando é do trabalho de adm.era digital eu fiz sobre 
governo eletrônico, é muito interessante 
  (20:14:59) AL1 fala: O de Politicas Públicas estou escrevendo so burocracia e administração 
pública 
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  (20:15:30) AL6 fala: É o proximo trabalho em equipe para entregar, creio q esse é o mais 
fácil que o projeto, pois podemos escolher. Não pode ser o mesmo q o individual 
  (20:15:45) AL3 fala: Pro grupo eu até gosto mais da parte de planejamento estratégico ou 
interligação en rede e aproximação do GP com a comunudade 
  (20:15:57) AL6 fala: Eu tb pretendo fazer esse tema no de PEP 
  (20:16:45) AL3 fala: Eu também pretendo fazer esse no PEP e já facilita pq não precisamos 
ler mais de um tema.  
  (20:16:47) AL1 fala: Gostei da Interligação 
  (20:16:54) AL6 fala: Planjemanto, o outro acho meio complexo, subjetivo, sei lá 
  (20:17:17) AL6 fala: Esquece, li o errado 
  (20:17:50) AL6 fala: Então é o Interligação em rede e aproximação do Gestor Público com a 
Comunidade? 
  (20:18:08) AL3 fala:, concordas com o tema - planejamento estratégico? 
  (20:18:47) AL6 fala: Pode ser o inteligação, por mim 
  (20:18:59) AL1 fala: Tenho que escolher entre Interligação e Planejamento? 
  (20:19:18) AL3 fala: M., é do planejamento que estou sugerindo, concordas? 
  (20:19:23) AL6 fala: ou outro... 
  (20:20:03) AL6 fala: concordo, mas não acha q o interligação tem um pouco a ver com 
governo eletrônico e ficAL10a mais fácil. 
  (20:20:08) AL1 fala: Estou perdido que matéria pertence? 
  (20:20:19) AL6 fala: Adm na Era Digital 
  (20:20:36) AL3 fala: P., podes sugerir o que mais gostas, estamos falando de nossas 
preferências, para escolhermos um tema do trabalho em grupo  
  (20:21:38) AL3 fala: Tanto faz, é que pro PEP vou fazer de planejamento estratégico, e no 
ad. na era digital vou fazer sobre governo eletrônico.  
  (20:22:14) AL1 fala: Tudo bem, é que estou olhando os trabalhos e temos que fazer um dos 
dois  
  (20:22:42) AL1 fala: E aquele de Torres? 
  (20:22:45) AL6 fala: Mais acho o artigo mais fácil q o projeto 
  (20:23:08) AL6 fala: É para o dia 15/06, pensei em fazermos em ordem, adiantando-os 
  (20:24:13) AL3 fala: O de Torres, vou ler com calma no fim de semana, ver os dados que 
nos mandaste e se der já mando alguma coisa, mas como ele é o mais distante, temos tempo.  
  (20:25:08) AL6 fala: é mais complexo. 
  (20:25:36) AL1 fala: Aquele que mandei é para o trabalho PEP, e os dados são de Gramado 
  (20:26:05) AL3 fala: Então estou muito confusa em relação aos trabalhos. 
  (20:26:18) AL6 fala: mas falta a análise desse q é para do dia 13/06 e o de Torres (Estudo de 
Caso) p/ 15/06 
  (20:27:35) AL3 fala: O mais próximo é da administração pública na era digital( em grupo)? 
  (20:27:36) AL1 fala: Eu achei que o de Torres seria para o final dos cursos 30/06 
  (20:28:13) AL1 fala: Que é para o dia 06/06 
  (20:30:10) AL6 fala: Adm. Dig, sobre os temas, tem q escolher 
  (20:30:39) AL1 fala: Estou lendo os temas 
  (20:30:49) AL3 fala: Sim. é para 06/06, mas este acho que é o mais fácil de todos. O 
problema é como vamos fazer? Cada um escreve alguma coisa sobre o tema e manda pros 
outros e depois alguém faz uma reunião de tudo? 
  (20:31:33) AL1 fala: Sim  
  (20:31:48) AL6 fala: tudo certo, quinta nos falamos, mas sobre o que? 
  (20:32:10) AL1 fala: Vamos escolher 
  (20:32:19) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (20:32:25) AL3 fala: Então vamos escolher o tema 
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  (20:32:46) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (20:33:26) AL1 fala: Eu gostei da tema Eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública 
  (20:34:27) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (20:35:37) AL3 fala: Pode ser outro? acho esse tema tão difícil. Muito subjetivo.  
  (20:35:57) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (20:36:02) AL1 fala: Tudo bem, então podem escolher. 
  (20:36:05) AL6 fala: concordo 
  (20:36:49) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (20:36:57) AL1 fala: Não se preocupe pois discutimos bastante sobre este tema nas aulas 
  (20:37:39) AL1 fala: Qualquer um para mim. 
  (20:38:09) AL6 fala: voto interligação 
  (20:39:00) AL1 fala: Pode ser 
  (20:40:11) AL6 fala: então ta, vou indo. 
  (20:41:12) AL1 fala: Sim, então até quinta feira, fim de semana vou enviar alguma coisa 
para vocês 
  (20:41:15) AL6 fala: decidem depois eu vejo 
  (20:41:23) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (20:44:16) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
 
16 DE MAIO 
Voltar   
Voltar   
  (00:23:13) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (00:24:48) PROF2 fala: Bom dia a todos? Para começo de conversa, digo, de Aula, trago 
aqui o questionamento feito pelo J. A. no Fórum da disciplina Administração Pública na Era 
Digital: "AL9 escreveu em 14/05/05 05:16:21 EFICÁCIA ORGANIZACIONAL e o 
PENSAMENTO SISTÊMICO - Seria errado o pensamento de que o conceito de eficácia 
organizacional está estrita, diretamente e unicamente relacionado com a sua própria missão?" 
Qual é a tua opinião? 
  (00:51:09) PROF2 fala: Recado importante: favor conferir o recebimento do e-mail no qual 
transmiti a cada um a AGENADA GERAL DO CEAPE - Módulo 1. 
  (00:52:57) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (07:33:53) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (07:34:38) PROF3 fala: Bom-dia! 
  (07:35:01) SYSTEM fala: Fernanda G. entra na sala. 
  (07:35:58) Fernanda G. fala: Bom dia!  
  (07:38:47) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (07:40:13) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (07:41:12) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (07:42:02) PROF3 fala: Olá, M.. Já temos um questionamento do Prof. G.. O que dizes a 
isso? 
  (07:42:07) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (07:44:48) PROF3 fala: Temos, como exemplo, que a Gestão da Receita Pública tem por 
missão: garantir os meios financeiros para o funcionamento e os investimentos do Estado, ao 
menor custo, com a máxima justiça fiscal e com o maior grau possível de observância 
voluntária da lei por parte dos contribuintes. Como se poderia analisar a eficácia 
organizacional e o pensamento sistêmico dntro da missão da Gestão da Receita Pública? 
  (07:45:08) PROF2 fala reservadamente para PROF3: E aí? Vamos fazer Interativa com 
vídeo-aula hoje às 19h30min? 
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  (07:45:46) PROF3 fala reservadamente para PROF2: Precisaríamos ter a confirmação do 
K.... 
  (07:45:54) AL3 fala: Bom dia. Fui conferir o email sobre a agenda. Em relação ao 
questionamento, concordo com o J.. Um dos pilares da eficácia organizacional é a missão, 
mas não unicamente. 
  (07:46:20) PROF2 fala: Legal, M.. Esta era a resposta esperada! 
  (07:46:21) PROF3 fala: Poderias explicar um pouco mais, M.? 
  (07:47:26) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (07:48:40) PROF2 fala reservadamente para PROF3: Vamos acionar o K. e o NAVI. Nas 
duas semanas seguintes não poderei estar presente no NAVI porque terei evento no Campus 
Zona Norte da PUC, das 18h30min às 19h30min. Por isso, já que os clientes gostaram, 
pretendo estar no NAVI hoje. 
  (07:50:23) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (07:50:27) PROF3 fala reservadamente para PROF2: Ok. Mas é necessário acionar JÁ, para 
termos um OK. 
  (07:50:29) PROF2 fala: Cooperando na discussão sobre EFICÁCIA, relembremos o texto de 
Aula, ao citar Perrow: "a) as organizações não devem ser examinadas com noções 
preconcebidas acerca de qual seja a sua função, inclusive porque costumam estar presentes as 
funções manifestas ou explícitas e as funções latentes ou implícitas; b) como diferentes 
grupos têm diferentes participações, é ingênuo abordar as organizações tomando suas 
decisões e ações como resultantes de uma simples ordenação em torno de metas ou de 
pressões ambientais."  
  (07:51:05) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (07:51:57) AL3 fala: A eficácia organizacional também tem de levar em conta os cenários 
envolvidos e a realidade futura para traçar o seu planejamento estratégico. Dentro do 
planejamento estratégico temos que ter os objetivos, metas, cenários, além da missão. 
  (07:53:32) AL5 fala: bom dia 
  (07:53:32) AL5 fala: bom dia 
  (07:53:41) PROF2 fala: Olá! 
  (07:54:04) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (07:55:41) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (07:56:00) AL7 fala: Uma organização é um organismo complexo e portanto tem que 
observar e agir de forma eficiente em seus vários setores, independente da missão. 
  (07:57:18) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (07:57:25) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (07:57:51) AL9 fala: Bom dia a todos!!! e, desculpe-me o atraso... 
  (07:58:24) AL9 fala: deixe-me dar uma lida e já volto! 
  (07:58:59) PROF3 fala reservadamente para PROF2: G., na Agenda Geral está faltando uma 
atividade de Equipe da PEP. É para 15 de junho. Queres retificar ou eu mesma faço? 
  (08:00:32) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (08:00:52) AL1 fala: Bom dia  
  (08:01:18) PROF3 fala: Será que é "independente da missão", F.? Não é preciso haver um 
objetivo comum a todos, algo que os identifique como organização? Lembram que vocês 
trouxeram a missão de cada órgão em que vocês atuam? Ele não reúne todos em torno de um 
único ponto? 
  (08:01:27) PROF3 fala: Bom-dia, P.! 
  (08:02:48) AL9 fala: Concordo contigo F., a Missão é o horizonteou direção onde todos 
devem olhar, isso não implica deixar de lado todo o resto... 
  (08:04:39) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (08:04:41) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
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  (08:05:00) AL7 fala: Acho quer não fui clara ao expressar o que estava pensando. A missão 
é claro que deve ser identificada por todos, vou tentar dar um exemplo.Uma empresa ligada a 
área de informática não pode simplesmente desenvolver e manter atualizados setores lidados a 
seu objetivo fim, toda a organização tem que estar em sintonia. 
  (08:05:04) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (08:05:04) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (08:05:53) PROF2 fala reservadamente para PROF3: Podes complementar, M., enviando 
inclusive cópia do novo arquivo para o NAVI, eis que acabei de mandar e-mail para eles 
informando que tu e eu estaremos lá hoje, para a Aula Interativa, e pedindo que editem a 
Notícia sobre as Atividades, no ambiente(Disciplina Geral e CEAPE), colocando-a como 
Tabela e não como texto. 
  (08:06:05) PROF3 fala: Pessoal, poderíamos dizer, então, que, se é verdade que somente se 
gerencia aquilo que se pode mensurar e que se define o que é importante ser medido no 
processo de um serviço/produto para que corresponda não somente às expectativas da 
Administração e da comunidade, mas para que as supere, existe um amplo quadro de 
atividades a serem desenvolvidas para que uma orgaização seja eficaz? 
  (08:07:01) AL9 fala: G., quando li o texto de Perrow, entendi que as abordagens a qual se 
referia não estava falando da missão, mas de uma objetivo frio e estanque quem sabe, ao do 
tipo devemos baixar o custo a R$ ou termos um lucro de R$. Esta correta a minha 
interpretação. Se sim, o que escrevi sobre a missão não contradiz o que Perrow citou. 
  (08:07:09) PROF3 fala reservadamente para PROF2: OK> vou fazer isso agora.  
  (08:11:53) PROF2 fala: A missão desempenha um importante papel na busca da sinergia, da 
convergência de esforços de todos. A Visão de Futuro atua como um farol, apontando o rumo 
para onde todos devem se dirigir. A análise de ambiente interno é fundamental para que todos 
tenham uma mesma percepção sobre quais são os Pontos Fracos e Fortes, a fim de que se 
procure reforçar os Pontos Fortes e superar os Pontos Fortes. A análise do ambiente externo 
identifica as oportunidades de crescimento, por um lado, e as ameaças, representadas por 
mudanças tecnológicas, sociais, econômicas que exigem também mudanças no 
comportamento interno da organização, para adaptar-se e manter a eficácia. Entretanto, como 
refere Perrow, a organização é complexa e tudio aquilo que se consegue sintetizar em um 
Planejamento Estratégico é apenas uma parte da realidade organizacional e ambiental.  
  (08:12:03) AL5 fala: Acredito que a eficacia possa ser definida independente da missão. 
Como exposto acima, a missão é um horizonte, uma direção, mas não é um objetivo fixo. 
fazendo uma analogia com um barco que navega contra o vento, que são os fatores 
limitadores da atuação da organização, este barco precisa ir em zigue e zague, ora para um 
lado, ora para o outro, a fim de se aproximar de seu alvo... Essas direções alternativas, de 
curto prazo, defino como as metas de curto prazo... e as direções contrárias que assumem, 
imagino como as contradições expostas no texto... embora todos os esforços sejam para 
atingir a eficácia a longo prazo, cada meta, cada política, busca atingir pequenos ganhos a 
curto-prazo, direcionando a organização para onde acreditam que haja menos resistência...  
  (08:12:55) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (08:14:01) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (08:14:40) AL9 fala: M., a mensurabilidade é sempre uma faca de dois gumes a meu ver, 
tudo depende da forma como se coloca os números para os envolvidos. Pra mim a 
mensurabilidade para um ser humano deve ser vista como parâmetro e não como como fim 
último. 
  (08:17:22) PROF2 fala: Temos aí duas interessantes analogias para ilustrar a Missão: a do 
barco, apresentada pelo P.Ricardo, e a da Equipe de futebol, desenvolvida pelo J. A. no 
Fórum da disciplina Administração Pública na Era Digital, e a seguir reproduzida: "Vou 
colocar um exemplo que conhecemos bem, uma equipe de futebol. Equipe de Futebol: Missão 
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- >> Ser Campeã. Acredito ser indispensável para a descoberta da eficácia organizacional uma 
abordagem sistêmica, isto é, usando de um princípio expansionista e pensamento sintético 
com uma visão voltado ao todo, o que torna a força de cada membro voltada para a obtenção 
do resultado, o campeonato, uma condição necessária para vencer o campeonato. Ora, se o 
goleiro não defender o time inteiro perde, se o atacante não fizer os gols, da mesma forma, se 
o meio de campo não ligar a defesa ao ataque tampouco o time terá êxito, isto é, não será 
eficaz, não alcançará o resultado desejado pela equipe. Uma coisa é importante observar, para 
ganhar o campeonato pode ser que seja necessário perder alguma partida, basta você trabalhar 
com o regulamento, veja a seguinte situação: se perder, joga contra a seleção da Coréia se 
ganhar joga contra a seleção brasileira, nesse caso a vantagem é grande em perder a partida. 
Esse exemplo demonstra claramente o quanto o pensamento sistêmico se faz necessário para o 
alcance da eficácia organizacional, além disso mostra a necessidade de se ter uma visão clara 
da missão organizacional. A eficácia das partes deve estar sintonizada com a eficácia da 
organização, ou seja, não fazer gol passa a ser uma jogada eficaz do atacante, embora 
saibamos que um atacante tem a missão individual de marcar gols. Nesse caso ele será mais 
eficaz se não jogar ou se tocar mais a bola sem muita ofensividade. Aparentemente está sendo 
ineficaz se considerar a sua missão particular, porém se considerar a missão organizacional 
não está. O resultado parcial poderá ser negativo, mas para a missão da organização no o será. 
" Ambas têm em comum o destaque para o fato de que as metas no curto prazo podem diferir 
das metas de longo prazo; às vezes as contingências que se apresentam (o vento contrário, o 
regulamento do campeonato) demandam mudança nas metas de curto prazo para que se atinja 
a meta de longo prazo. O Planejamento é, pois, dinâmico.  
  (08:21:29) AL9 fala: dinâmica é a vida, dinâmica são as pessoas, tudo ao nosso redor é 
dinâmico, se formos estátivos estamos fadados ao fracasso. 
  (08:21:51) AL9 fala: ...estáticos... 
  (08:25:35) PROF2 fala: O que é fundamental, na organização, é estarmos permanentemente 
atentos à esta dinamicidade. Isto não é fácil. Cada um de nós tem seu próprio ritmo. Nem 
todos compreendemos ao mesmo tempo e nem da mesma forma as mudanças que ocorrem no 
ambiente e na organização. Daí decorrem conflitos e sensação de crise. De acordo com o 
Domenico De Masi, em regra a sensação de crise deriva do fato de permanecermos usando 
um modelo já ultrapassado para interpretar a realidade. A crise não estAL10a nos fatos, mas 
na nossa capacidade para interpretar a realidade e agir em função deste entendimento. Se isto 
é complicado para uma pessoa, imaginem para uma organização, com a diversidade de 
componentes que a caracteriza. 
  (08:28:48) AL5 fala: Ainda sobre as metas conflitantes de curto prazo, e as mudanças de 
rumo... Elas trazem confusão ao funcionários, quando não explicadas, e esta confusão gera 
resistência... e por conseqüência, perda da eficácia.... concordo como pensamento de 
Domenico De Masi... 
  (08:29:30) AL7 fala: Acho que esta citação de Domenico aplica-se diretamente a a Adm. 
Pública. É complicado inserir conceitos novos as organizações. 
  (08:33:23) AL9 fala: Numa ocasião em entrevista ao Peter Drucker: Como administrar numa 
completa confusão? aqui no Brasil com uma inflação galopante, tudo se torna confuso e 
absolutamente imprevisível. Resposta: Há algo que não é imprevisível segundo a sua 
colocação, a imprevisibilidade. Creio que o que Drucker disse revelou a sua capacidade de 
interpretar a realidade e agir em função deste entendimento.  
  (08:33:24) PROF3 fala: Na área pública, o grande dificultador está também na mudança de 
paradigma: o cargo não é da pessoa que o detém, mas da Administração que delega - por 
determinado tempo - a um de seus integrantes. A flexibilidade/transitoriedade das funções no 
espaço público não está inserida nos conceitos dos próprios gestores públicos. 
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  (08:34:04) PROF2 fala: Por isso, F., a interação é fundamental. Ter uma visão comum, 
compartilhar as mesmas expectativas, enxergar de forma semelhante a realidade é algo 
desejável para estabelecer o comprometimento de todos na busca do cumprimento da Missão 
organizacional. Mas é algo que só se conquista com muito diálogo, com muita franqueza, com 
muita abertura, com muita participação, com muita humildade, com muita análise baseada em 
dados concretos, inquestionáveis, como os propiciados pelo uso de indicadores de 
desempenho. Este clima organizacional e estas estratégias ajudam a superação das crises, a 
diminuição das resistências e a obtenção de adaptações bem sucedidas.  
  (08:36:21) PROF3 fala: O gestor público pensa que detém a capacidade de "ler o cenário" 
como ninguém mais seria capaz, e isso dificulta a possibilidade de, como disse o Prof. G., 
"compartilhar as mesmas expectativas, enxergar de forma semelhante a realidade", definindo 
comprometimento com o alcance da Missão organizacional. 
  (08:36:29) PROF2 fala: Mais uma ótima contribuição, J. A.: o que temos de mais previsível 
é a imprevisibilidade. Precisamos estar em estado de permanente alerta e em permanente 
abertura para identificar a necessidade de mudança. 
  (08:41:27) AL9 fala: Takeuche e (não lembro o nome do outro japonês) mostra a 
necessidade dessa interatividade de forma espetacular, mostra também a necessidade do auto-
questionamento, do aperfeiçoamento constante na busca do fim desejado por todos. É 
interessante como todos se unem em torno do mesmo objetivo com um senso de ESCUTA 
muito afinado. 
  (08:42:53) PROF3 fala: Somente atinge-se o comprometimento com planejamento, 
objetivos, missão, visão... se a construção desses conceitos tiver nascido de um "desejo de 
todos", como traz J. A..  
  (08:43:15) PROF2 fala: NONAKA e TAKEUCHI são os meus gurus japoneses, aos quais te 
referistes, J. A.. 
  (08:43:36) PROF3 fala: E a M., o P., o que pensam sobre isso? Qual a experiência de vocês? 
  (08:43:44) AL9 fala: muito obrigado G.. 
  (08:45:10) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (08:45:57) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (08:47:33) PROF2 fala: A ZH publicou: "Se a Justiça estadual dependesse de recursos 
tirados diretamente do bolso dos gaúchos, cada cidadão teria de dar R$ 68,57 por ano para 
manter a atual estrutura." Perguntas: a) de onde provém os recursos que financiam o 
Judiciário? não é do bolso do cidadão, na forma de impostos? ; b) Qual é a tua opinião sobre 
ser um dos dez milhões de gaíchos que pagam R$ 68,57 por ano para contar com o serviço da 
Justiça Estadual? É bom lembrar que além deste valor, pagas uma soma ainda maior para 
sustentar a Justiça Federal e todo o restante do Governo, pagas 40% do que recebes com esta 
finalidade. Convém ter presente também que a Taxa de Congestionamento aqui no Estado é 
de 60%, isto é, apenas 40% dos processos, aí incluídos os das Pequenas Causas, foram 
julgados em menos de um ano. 
  (08:47:34) AL3 fala: Antes de cair a conexão, estava perguntando como se resolve esse 
problema do gestor público ter a dificuldade de compartilhamento? 
  (08:48:41) PROF3 fala: A tua experiência, M., tem apontado nessa direção, de dificuldade 
de compartilhamento? 
  (08:49:40) PROF2 fala: Para superar esta dificuldade, uma possibilidade é a 
institucionalização do uso de Indicadores. Daí a coisa fica menos pessoal, fica mais objetiva. 
Dá para se discutir desempenho com visão de longo prazo. Outra forma é a articulação da 
Sociedade para fiscalizar e cobrar a melhoria dos serviços públicos. A imprensa também pode 
ajudar a pressionar por melhoria na eficácia dos órgãos públicos. Que mais pode ser feito? 
  (08:50:21) AL5 fala: Não vejo consenso, nem iniciativas que visem homogeneizar a 
percepção de realidade na JF. Falta comunicação, e como disse o G., humildade por parte dos 
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dirigentes em reconhecer que precisam da cooperação dos funcionários para atinigir as 
metas... Alguém ja entrou em sites que usam o Comet Cursor? Ao mexer o mouse forma-se 
um rabicho como uma cauda de cometa... Ao mudar a direção, essa cauda se expande, pela 
inércia, ao parar o mouse, ela se condensa em torno dele?... Vejo a JF assim... a direção é 
muito égil em mudar de rumo, mas a falta de comunicação gera esse efeito de inércia, que 
refreia a mudança, quando não chega a anulá-la....  
  (08:50:27) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (08:50:48) AL11 fala: Bom dia colegas, desculpe o atraso!! 
  (08:51:32) AL3 fala: Eu creio que existe um planejamento estratégico que não é amplamente 
divulgado, não exite o comprometimento exatamente por isso.  
  (08:52:56) AL5 fala: G., que dia saiu essa reportagem? Ouvi comnetários, mas não cheguei a 
localizá-la... 
  (08:53:35) PROF2 fala: No Distrito Federal, primeiro colocado em gastos do Poder 
Judiciário, a Justiça custa R$ 286,96 por habitante/ano. Retifico a informação acima: aqui no 
Estado apenas 30% (e não 40%) dos processos são julgados no primeiro ano.  
  (08:54:10) PROF2 fala: A reportagem com os Indicadores do Judiciário foi publicada no dia 
13 de maio de 2005, P.Ricardo. 
  (08:54:44) AL7 fala: Acredito que os funcionários em modo geral estão apenas 
desenvolvendo suas atividades e envolvidos com o seus setores e suas metas, não com a 
organização como um todo. Como disse a M.o Plan. Estratégico não é amplamente divulgado. 
  (08:55:17) AL9 fala: O G. tocou num ponto crítico da administração do meu setor. Há uma 
dificuldade imensa de não tornar pessoal os questionamentos sobre produção, 
mensurabilidade, produtividade, missão, etc... essa dificuldade termina levando os 
administradores a não mais questionar, o que leva a um ciclo vicioso onde ninguém cresce e 
tudo fica mais estagnado, com dificuldade de crescimento. O problema principal? a 
comunicação ( também citada pelo P.). 
  (08:55:41) AL3 fala: Parece que no Judiciário têm-se a idéia de que quanto maior for a 
máquina administrativa, melhor.  
  (08:55:47) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (08:57:10) PROF2 fala: O ideal seria que cada um tomasse consciência da contribuição de 
cada ação por ele desenvolvida para a busca dos fins organizacionais. Sem dúvida, 
comunicação interna e externa ampla, geral e irrestrita é essencial, especialmente no Setor 
Público. 
  (08:57:27) PROF3 fala: A análise de números é muito interessante!!! Podemos fazer muitas 
coisas com eles, que o digam os estatísticos!! Em 10 anos, a demanda judicial - na Justiça 
estadual - foi de 567.000 processos iniciados (1995) para 1.733.000 (2004), sem a adequação 
necessária em termos de infra-estrutura e recursos humanos. é preciso uma análise completa 
para conseguirmos elaborar um planejamento adequado para suprimento das necessidades 
públicas de prestação jurisdicional. 
  (08:58:10) AL11 fala: Sobre o comentário da F.: Aqui no Gabinete de Reforma Agrária 
também percebo aqui não os departamentos são membros independentes, que funcionam 
separadamente, cada um com suas metas, e não como um todo!! Os funcionários não 
enxergam como um todo a organização... 
  (08:58:30) AL3 fala: A mentalidade do ambiente público ainda não aceita as medidas 
trazidas da área privada. Se for colocado indicadores, tem que se estudar uma forma de não 
parecer um controle de produtividade, porque aí ninguém aceita.  
  (08:58:55) AL9 fala: Em 95 já tinha todo o aparato tecnológico no judiciário? 
  (08:59:56) PROF2 fala: O enfoque deve ser o de aprimoramento contínuo, o de valorizar a 
contribuição de cada um, o de destacar a importância do serviço público para a Sociedade e 
não o de exercer o controle pelo controle.  
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  (09:00:43) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (09:00:50) PROF3 fala: J. A., no segundo semestre deste ano, teremos finalmente todas as 
comarcas do RS interligadas e equipadas com microcomputadores. O processo iniciou em 
1981, utilizando terminais da Procergs, somente no foro da Capital. 
  (09:01:07) AL7 fala: Indicadores geralmente são tomados como uma forma de cobrança 
pessoal/ produtividade e não uma forma de melhorar o desempenho das atividades. 
  (09:01:25) AL5 fala: estou fazendo um sistema de acompanhamento processual para o 
juizado.. quando estiver pronto, apresento aos juízes... para terem uma idéia, sexta-feira 6/5 
tinha comigo 97 processos parados em média 29,92 dias... foi o levantamento inicial... na 
quarta-feira, havia caído para 74 processos com 24,90 dias, de média... Na última sexta-feira 
terminei com 76 processos com 20,46 dias de média.... Uam ação simples de listar os 
processos paradaso a mais tempo tem mostrado resultados significativos... E também a 
ponderação entre as prioridades dos outros e as minhas... (Antes fazia tudo o que diziam ser 
urgente porque não sabia quais eram as minhas próprias urgências... agora estou mesclando-
as...  
  (09:02:18) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (09:02:18) PROF3 fala: F., os indicadores, quando elaborados e definidos pelos próprios 
operadores dos processos, não são tomados como cobrança, mas, sim, como meio de dar 
tranq6uilidade quanto á realização de sua atividade. Tudo é uma questão de COMO fazer as 
coisas. 
  (09:02:53) AL9 fala: então foi um aumento enorme mesmo!! 
  (09:04:03) AL7 fala: Mas os indicadores são estabelecidos pelos operadores do processo? 
Acredito que não. 
  (09:04:25) AL3 fala: Mas a realidade é outra, professora. Não existe a opção de nós 
elaborarmos e definirmos os padrões, eles são determinados de cima para baixo, por isso que 
ninguém aceitou.  
  (09:04:27) AL9 fala: F., creio que estás falando do problema de comunicação citado pelo P.e 
que também ocorre no meu setor. Me parece que é uma regra do setor público. 
  (09:04:32) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (09:04:33) PROF3 fala: P., o TJ/RS desenvolveu o sistema Themis de acompanhamento 
processual (é este que estará em todas as comarcas). Um processo entra no TJ e é distribuído 
em 48 horas, para o Crime, e em 72 horas, para o Cível, bem diferente de 2 anos - como 
ocorre em SP. 
  (09:06:48) AL5 fala: O maior problema do judiciário é o Estado... Quanto por cento das 
demandas são contra o Estado (União, Estados e Municipios)?... Por exemplo, as revisões do 
IRSM, só em Caxias o número, hoje, deve estar entre oito a dez mil processos.... Se há uma 
súmula regrando a matéria, porque o INSS não aplica a todos os segurados?... O acordo 
proposto é um assalto aos aposentados, o que obriga-os a continuar entrando com as ações 
individuais...  
  (09:07:05) PROF3 fala: Voltamos á questão que trouxe no início da aula de hoje: alguns se 
sentem "donos do lugar de onde falam" e não aceitam outras leituras dos cenários, não 
permitindo que se construam os procedimentos e se planeje outras formas de alcançar a 
eficácia.  
  (09:07:20) AL11 fala: Sobre o contementário da M.: aqui neste inicio de ano também foram 
estabelecidos indicadores (de cima para baixo) e os colegas exergaram isso como uma 
cobrança de produtividade, não enxergaram de uma forma positiva... 
  (09:08:36) PROF2 fala: Estou encaminhando por e-mail cinco arquivos com o levantamento 
completo sobre o Poder Judiciário Federal, do Trabalho e Estadual. É um trabalho 
interessantíssimo. Está repleto de INDICADORES, gráficos, fórmulas, custos. Creio que 
contribuirá nas atividades que o P.Ricardo vêm implementando e auxiliará para que todos 
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visualizemos formas possíveis de melhor gerenciar o Serviço Público, a partir da análise 
objetiva do desempenho. 
  (09:09:40) AL11 fala: Prof. M., acho que isto é a realidade de praticamente todo o setor 
público!! 
  (09:10:19) AL5 fala: Na JF é distribuído no mesmo dia... O sistema que estou fazendo é de 
levantamentos estatísticos... quantos dias um processo fica parado em cada fase? quantos em 
cada localizador? quantos em cada seção da vara? Quantos dias de demora é por ineficiência 
nossa e quantos são por inércia das partes em se manifestarem e cumprirem despachos?.... 
Estou pegando por base os relatórios do SIAPRO, onde consigo listar a situação atual dos 
6770 processos em andamento no juizado... 
  (09:10:34) PROF3 fala: Este trabalho foi desenvolvido por equipe liderada pelo Min. Nelson 
Jobim? 
  (09:11:33) PROF2 fala: Sim , M.. É o levantamento coordenado pelo STF.  
  (09:11:40) AL1 fala: Também concordo com a J., as decisões são impostas. As vezes vou 
saber o que o Prefeito pensa ou pretende fazer lendo o jornal. 
  (09:11:53) PROF3 fala: Sim P.. O sistema Themis traz todos esses dados também. somente 
não o tínhamos em todas as comarcas (são 161 comarcas no Estado). 
  (09:13:12) AL5 fala: Agradeço, G., será muito útil... assim que tiver montado os relatórios 
aqui, passo aos colegas, para que se manifestem, se assim o desejarem...  
  (09:13:38) AL9 fala: Fiquei bastante impressionado quando aprendi que numa comunicação 
interpessoal o conteúdo do que se comunica influencia em apenas 7% na comunicação. De 
que forma estão nos comunicando suas percepções, seus anseios, suas metas, objetivos, 
missões? Por isso acredito ser uma problema sério de comunicação. 
  (09:14:40) AL5 fala: O SIAPRO s´faz estatísticas de quantas sentenças foram prolatadas por 
mês... coincidentemente, é a única estatística que interessa ao Tribunal para avaliar o 
desempenho dos juízes...  
  (09:15:52) AL1 fala: Mas professor nesta reportagem sobre o Judiciário, também foi 
mostrado que estão tentando diminuir o tempo que o processo fica com os juízes, E também 
que nosso número de juízes está acima do limite. 
  (09:15:53) PROF2 fala: A informação do P.R., de que o maior responsável pela quantidade 
de processos ajuizados e pela quantidade de recursos impetrados é o Estado (Governos 
federal, estaduais e municipais), vai ao encontro de manifestação do Presidente da OAB. Os 
Governos são lentos e ineficientes na adaptação das leis e dos procedimentos à realidade. 
Editam muitas leis, mas boa parte delas traz embutidos vícios de inconstitucionalidade ou 
outros. Apesar disto, em observância do princípio da legalidade, persiste-se na sua aplicação. 
O Poder Legislativo permanece envolvido nas disputas fisiológicas, ao invés de aprimorar as 
leis. Viram ontem as fitas gravadas pelo Governador de Roraima, com Deputados exigindo 
propian mensal de R$ 50.000,00 cada um? 
  (09:16:03) PROF3 fala: Na realidade, P., o número de sentenças prolatadas também é 
importante. Certamente é preciso que outros dados sejam agregados para se ter uma visão 
completa da situação. 
  (09:16:21) AL11 fala: É extremamente difícil implantar mudanças, por menores que sejam, 
as pessoas tem uma resistencia muito grande em aceitar o novo como uma forma de melhoria 
e de aumento da eficácia..A informação também não circula, nem lateralmente e nem de cima 
para baixo. Acredito que o grande problema é que as pessoas tomam a informação como 
poder e guardam pra si, pois pensam no seu crescimento individual e não no crescimento da 
organização como um todo. 
  (09:16:58) AL3 fala: Então, concluindo: O planejamento estratégico, a missão, objetivos, 
etc. são para serem desenvolvidos em equipes e na maioria dasvezes não o são. Dependendo 
do grau de conhecimento de cada um, tenta se fazer o melhor para atingir a missão.  
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  (09:19:38) AL9 fala: ...na comunicação interpessoal 55% são sinais não verbais e 38% como 
se faz a comunicação. 
  (09:19:40) PROF2 fala: Que maravilha! Demoramos para aquecer, mas estamos nos 
encaminhando para o final da Aula Interativa da manhã assistindo o desabrochar de inúmeros 
interesses, de inúmeras linhas de estudo e debate, de diversos temas. Cada um enfatizando o 
que lhe é mais significativo, mas todos destacando assuntos extremaente relevantes. Teremos 
muitos assuntos interessantes para desenvolver na Aula Interativa da noite: Indicadores, 
Comunicação, Resistência à mudança, Missão, Planejamento Estratégico, Desempenho do 
Judiciário, ....... Que maravilha! 
  (09:20:19) AL11 fala: Acho M., que falar em equipe (como no setor privado) é por si só 
complicado, pois esta idéia de equipe não existe no dia a dia das org públicas.  
  (09:21:03) AL5 fala: Com certeza é importante, mas minha manifestação foi no sentido de 
que o sistema só prevê os levantamentos mínimos necessários... Não se preocupa em gerar 
informações úteis para o gerenciamento e aprimoramento das varas... Nem separa, nesta 
morosidade do Judiciário, o que responsabilidade nossa e o que é das partes... É muito fácil 
falar que 70% dos processos demoram mais de um ano para serem sentenciados.. mas deste 
tempo todo, quanto é gasto em medidas protelatórias por iniciativa das partes? O problema é o 
Judiciário ou é o CPC? ....  
  (09:22:25) PROF3 fala: M., as atividades em uma organização (pública ou privada) 
deveriam ser planejadas segundo missão definida pelas pessoas a conceberam. Se estivermos 
em uma empresa, o "dono da empresa", seu criador, definirá a sua missão fazendo uma leitura 
estratégica do cenário naquele momento. Ela não é imutável, mas duradoura. Ele (dono da 
empresa) fará com que seus colaboradores se sintam plenamente inseridos nessa missão! E na 
organização pública? 
  (09:22:55) AL5 fala: É essa resposta que estou procurando... e se houver uma, gostAL10a de 
saber...  
  (09:23:53) PROF3 fala: P., por isso, no início, disse que os estatísticos são ótimos com 
números!!! A ação protelatória ou não de advogados e partes está dentro do permitido pela 
legislação. Então, não seriam os legisladores os maiores responsáveis pela "demora" do 
Judiciário? 
  (09:24:02) AL3 fala: Existe uma missão, mas é só para se adequar ao novo paradigma de 
administração pública.  
  (09:24:11) AL9 fala: Concordo contigo J., porque entendi o que quisestes dizer, porém 
gostAL10a de colocar que informalmente temos equipes sim, mas não são reconhecidas 
formalmente. Quem de nós não tem o grupo do cafezinho, ou do futebol, ou do bate-papo 
informal? Somos de certa forma, equipes não reconhecidas. 
  (09:24:22) PROF3 fala: E qual é o paradigma, M.? 
  (09:26:20) PROF3 fala: Não temos no CPC e CPP uma confusão entre "ampla defesa" e 
"protelação"? 
  (09:26:47) AL11 fala: Concordo J., pena que não existe estimulo e/ou planejamento para 
formar equipes de trabalho, conforme formamos informalmente as nossos equipes (cafezinho, 
futebol, etc) 
  (09:26:47) AL3 fala: Ou seja, politicamente falando, a administração pública está tentando 
se adequar ao que a sociedade deseja. Mas internamente, existe um gestor que não quer 
dividir o séu poder. 
  (09:27:11) AL9 fala: Conheço o mínimo do judiciário, mas a pergunta feita pela M. sobre os 
legisladores me remete ao comentário do G.. Vocês viram ontem o que aconteceu no norte do 
país? que tipo de legisladores temos? se não são competentes por falta de conhecimento 
também não o são por desonestidade... 
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  (09:30:13) AL11 fala: Exatamente, M., acho que o grande problema da adm pública, acaba 
sendo o "poder", que também pode ser sinonimo de "política"... a adm e a politica não andam 
separadamente, chega um momento que as coisas se misturam e a adm sempre acaba ficando 
em segundo plano, perdendo para os interesses políticos. 
  (09:30:54) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (09:31:21) PROF2 fala: Desafio para o dia de hoje: comentar o Levantamento com 
Indicadores de Desempenho do Judiciário brasileiro, enviado a todos por e-mail, e apontar as 
causas da morosidade do Judiciário. Retomaremos este e os demais temas na Interatiova da 
noite. 
  (09:31:38) PROF3 fala: Pessoal, seria muito bom se pudéssemos continuar essa discussão à 
noite, na Aula Interativa. A idéia para hoje também será com transmissão de vídeo. Assim, 
entrem na Aula Interativa com Vídeo. Precisamos aprofundar as questões de 
COMUNICAÇÃO e de EFICÁCIA, dentro da organização pública, o que inclui os outros 
conceitos trazidos hoje. Um bom dia para vocês e até a noite! 
  (09:31:51) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (09:32:38) AL9 fala: Será que terei condições de fazer uma análise bem feita, já que não 
conheço o judiciário G.? 
  (09:32:38) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (09:33:00) AL5 fala: sim, acredito que há essa confusão entre ampla defesa e protelação... 
principalmente na obrigatoriedade do Estado em esgotar todas as possibilidades de recursos... 
(lembrando que o Estado é parte na maioria dos processos). Timidamente os procuradores do 
INSS têm feito acordos em audiência... mas estes acordos são nos seguintes temos: 
pagamento de 70% dos atrasados e implantação do benefício em 45 dias.... As pessoas se 
sujeitam a isto, para receberem o benefício mais rápido... 
  (09:35:38) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (09:37:03) AL11 fala: Então até mais colegas, bom dia para todos! 
  (09:37:57) AL5 fala: um bom dia e até a noite...  
  (09:38:47) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (09:38:50) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (09:39:07) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (09:40:46) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (09:42:38) AL9 fala: Tenham um bom dia!!! 
  (09:42:48) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (09:43:34) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (09:44:10) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (09:44:24) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (10:48:33) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (10:52:20) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (11:05:38) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (11:16:45) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (15:35:36) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (15:37:01) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (15:37:39) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (15:38:04) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (15:39:56) Administrador fala: oi Fernanda  
  (15:40:02) Administrador fala: oi Fernanda  
  (15:41:02) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (15:41:59) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (15:42:01) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (15:42:34) Administrador fala: teste  
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  (15:42:46) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (19:12:20) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:14:30) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:14:31) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:15:57) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:16:24) AL6 fala: E aí P., tudo bem? 
  (19:16:48) AL1 fala: tudo bem 
  (19:17:53) AL6 fala: Recebeu o meu e-mail? 
  (19:18:21) AL6 fala: Fiz um imbróglio sobre o tema, mas acho q alguma coisa da pra 
aproveitar. 
  (19:19:15) AL1 fala: Recebi, mais ainda não li, eu estou no serviço porque aqui a internet é 
bem melhor. Mas mais tarde pretendo ler e te mando email. 
  (19:20:05) AL6 fala: ok 
  (19:26:03) AL1 fala: entendi eu não tinha lido direito, já tenho o trabalho praticamente 
pronto. Eu tinha começado esta matéria o ano passado. 
  (19:27:48) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (19:29:52) SYSTEM fala: AL8 entra na sala. 
  (19:30:15) PROF3 fala: Boa-noite, pessoal. Estão com umaboa conexão, hoje? 
  (19:30:36) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (19:30:50) AL8 fala: Boa noite a todos 
  (19:30:58) AL1 fala: Boa noite, espero que sim 
  (19:31:22) AL6 fala: Boa Noite!!! 
  (19:31:55) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (19:32:37) PROF3 fala: O Prof. G., encerrou a aula da manhã deixando uma proposta de 
discussão sobre os dados divulgados pela ZH a respeito do Poder Judiciário. A questão 
primeira é se vocês conseguiram analisar os dados. 
  (19:33:01) AL1 fala: Eu não consegui. 
  (19:33:39) AL9 fala: Boa noite a todos!! 
  (19:33:51) AL8 fala: Eu só leio a Zero Hora de noite... não li ainda 
  (19:34:08) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (19:35:08) AL8 fala:  
  (19:36:19) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:36:21) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:37:59) AL6 fala: Ta um pouco baixo. 
  (19:38:08) AL5 fala: o volume está baixo...  
  (19:38:14) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:38:15) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:38:34) PROF3 fala: O prof. K. está conosco, além da Gi, nossa bolsista que também 
atende a vocês. Daqui a pouco, estarão também o G. e a Patricia. 
  (19:38:42) AL9 fala: Alto e claro!! perfeito M.! 
  (19:39:16) SYSTEM fala: AL8 sai da sala. 
  (19:39:17) SYSTEM fala: AL8 entra na sala. 
  (19:40:19) AL9 fala: Boa noite Prof. K.! 
  (19:40:25) AL6 fala: Minha caixinha ta no máximo e continuo ouvindo baixinho 
  (19:40:31) PROF3 fala: O prof. fala do filme o Cárcere e a Rua e o analisa de forma bastante 
interessante. 
  (19:40:59) AL1 fala: estou ouvindo muito baixo 
  (19:41:21) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:41:22) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:41:46) AL8 fala: Eu também estou ouvindo muito baixo 
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  (19:41:49) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:41:50) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:42:08) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:42:09) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:42:17) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (19:43:04) AL6 fala: Melhorou, mas está cortando. 
  (19:43:13) AL8 fala: agora melhorou 
  (19:43:37) PROF3 fala: Dentro de nossas instituições, os presídios são adminsitrados pelo 
Poder Executivo; o Judiciário acompanha a evolução da pena. 
  (19:44:13) AL6 fala: Não estou ouvindo nada 
  (19:44:32) AL9 fala: está parando continuamente o som 
  (19:44:36) AL1 fala: eu também 
  (19:44:38) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:44:39) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:44:43) PROF3 fala: M., o prof. K. está ajustando o volume do som 
  (19:44:49) AL9 fala: vai e vem o som 
  (19:45:28) AL9 fala: o tempo da imagem e do som estão desconexos 
  (19:45:48) AL8 fala: Vcs conhecem um programa chamado PAC - protocolo de Ação 
Conjunta? 
  (19:46:10) AL9 fala: sim Elisa, conheço. 
  (19:46:23) PROF3 fala: Poderias explicar, Elisa? 
  (19:46:36) AL9 fala: trabalho na Pastoral Carcerária em Torres e já fiz parte do Conselho 
Comunitário 
  (19:47:02) AL9 fala: conheço um pouco do sistema penitenciário 
  (19:47:13) PROF2 fala: Relata um pouco da tua experiência, J. A.. 
  (19:48:24) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (19:48:26) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (19:48:34) AL9 fala: é uma experiência rica em esperanças e pobre em realizações 
  (19:48:44) AL8 fala: Acho que o A. pode ajudar, mas é um programa que utiliza os 
presidiários, eles trabalham durante o dia fora e recebem um valor por seu tabalho, do qual 
uma porcentagem é entregue ao preso e outra fica numa conta para quando ele sair da rpisão. 
Trabalhamos com PAC na Prefeitura de Bagé, e o resultado foi ótimo, pois é uma mão de 
obra barata e temos excelentes profissionais em algumas áreas 
  (19:49:30) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (19:49:46) PROF2 fala: Isto deve contribuir paa a reinserção na Sociedade, que deveria ser a 
"Missão" do Sistema Penitenciário. 
  (19:49:48) AL9 fala: enquanto presidente do Conselho Comunitário, assisti a consolidação 
de alguns PACs, vi o esforço de muitos no sentido de mudanças, mas também assisti a algo 
que me deixou triste 
  (19:50:08) PROF2 fala: Desabafa, J. A.. 
  (19:50:09) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:50:09) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:50:16) AL9 fala: Trabalhávamos sobre um tripé: Trabalho, Estudo e Saúde 
  (19:50:32) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:50:33) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:51:04) AL9 fala: Dividimos a equipe em três frontes que davam assistência contínua 
nesse tripé 
  (19:51:46) PROF2 fala: Trabalho, Estudo e Saúde: em qual frente os resulados eram mais 
frutíferos? 
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  (19:52:47) AL9 fala: era um trabalho concomitante, mas o Trabalho sempre foi uma 
preocupação mais efetiva da equipe.  
  (19:53:30) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:53:30) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:53:45) PROF2 fala: E as religiões, que o K. está comentando? Contribuem? 
  (19:54:30) AL8 fala: Não consigo escutar, está baixo e cortando 
  (19:54:37) AL6 fala: Mal da pra ouvir. 
  (19:54:42) AL9 fala: o que não gostei foi que fiz frente a um projeto de construir um 
refeitório no presídio. O refeitório virou escritório. e nunca foi usado como refeitório 
  (19:55:14) PROF2 fala: De quem partiu esta decisão, J. A.? 
  (19:55:59) AL8 fala: Com recursos de onde? 
  (19:56:25) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:56:30) Administrador fala: melhorou o aúdio?  
  (19:56:47) AL9 fala: eu ficava indignado com o fato de eles terem que fazer a refeição no 
mesmo lugar em que faziam suas necessidades 
  (19:56:47) AL1 fala: agora sim 
  (19:56:50) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:56:53) AL8 fala: melhorou 
  (19:56:56) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:57:37) PROF2 fala: Pessoal: peço a todos que não se constranjam, com a presença 
daimagem dos Professores. Participem! Especialmenteos que estão ouvindo com dificuldade, 
VAMOS INTERAGIR! Proponham novos temas e novas abordagens ou entrem nas análises 
em andamento. Mantenham a garra já demonstrada. 
  (19:57:57) AL8 fala: É, daí é difícil, como fazer a reintegração social se nem condições 
básicas de higiene são fornecidas... é uma afronta contra qualquer ser humano 
  (19:58:39) AL9 fala: sem dúvida E. É isso que me constrange, não se consegue melhorar 
ninguém se não se dá o mínimo de dignidade 
  (19:58:44) PROF2 fala: Mais uma vez nesta área também a crise fiscal do Estado se faz 
sentir. 
  (19:59:53) AL8 fala: Acho isso uma falsa moralidade, enquanto pregam a dignidade e 
inclusão social, fazem este tipo de desrespeito 
  (20:00:42) AL9 fala: a pena alternativa é uma ótima solução, talvez uma das mais a mão e 
um caminho possível. Outro problema seríssimo, é estar numa mesma cela o ladrão de 
galinhas e o assassino ou o traficante, daí surge uma das melhores faculdades de crime que 
poderíamos ter 
  (20:01:27) AL2 fala: Ano passado conversei com uma assistente social do presídio e ela 
falou que não é bom deixar o presídio em melhores condições senão os presos vaão querer 
ficar morando lá, isto é, cometerão novos crimes para voltar. Acredita? 
  (20:01:33) AL8 fala: Como é feita a separação dos presos, A? 
  (20:02:22) PROF2 fala: Prossigam, prossigam. Caso queiram, aproveitem para formular 
perguntas sobre o funcionamento do NAVI e da nossa Plataforma de EAD. 
  (20:02:46) AL8 fala: O som tá indo e vindo 
  (20:02:55) AL9 fala: noutra ocasião consegui a doação de uma parábola e depois do 
aparelho receptor, quando fui instalar, haviam roupado do presídio a parábola. Mas pra que 
isso, vocês devem estar de perguntando. Quando recebi o receptor pedi que trancassem numa 
televisão que se chama Canção Nova, é uma rede de TV católica que seria uma opção de 
oração para eles. 
  (20:03:02) PROF2 fala: Estão se apresentando a GISELE, Coordenadora Técnica do NAV, e 
a Patrícia, tutora do CEAPE. 
  (20:03:08) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
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  (20:03:37) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (20:04:01) AL2 fala: AL10no eu conheco essa rede, minha mãe assiste todos os dias. 
  (20:04:23) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (20:04:53) AL9 fala: Elisa, não é feita de maneira ssatisfatória, há muita gente que não devia 
estar lá. Conheci alguns casos de presos aqui em Torres por falta de pagar pensão. Não 
questiono a pena, mas ele estava na mesma cela com traficantes de drogas. É justo? porque 
não, uma pena alternativa? 
  (20:05:00) AL2 fala: Sobre o que vamos conversar hoje à noite pessoal? 
  (20:05:15) AL8 fala: A., quando trabalhamos com o PAC, houve umas 3 ou 4 vezes em que 
os trabalhadores tiveram de ficar presos por uns dias, porque haviam cometidos alguns delitos 
enquanto estavam no período de trabalho, e esses delitos foram roubos a casas de outros 
presos... 
  (20:06:50) AL6 fala: Estou sem som, do que estão falando? 
  (20:07:19) AL8 fala: mas e não há um regulamento, algo que diga quais presos vão para 
quais celas ?? Também concordo com as penas altenativas, acho que muitos presídios hoje 
funcionam como escolas de crime, embora não conheça as suas realidades 
  (20:07:30) PROF3 fala: Estamos falando da proposta do G. de analisar o desempenho do 
Judiciário.; 
  (20:07:34) AL8 fala: também estou sem som 
  (20:08:11) AL1 fala: eu estou sem som e video, estou tentando instalar outro programa 
  (20:08:28) PROF3 fala: Estamos verificando o que houve com o som!!! 
  (20:08:48) AL8 fala: Ahhh, que pena, acho o assunto super interessante, gostAL10a de saber 
a opinião dos professores 
  (20:08:48) AL6 fala: Eu acho que é geral, P. 
  (20:09:06) AL9 fala: estou sem som a tempo 
  (20:09:09) PROF3 fala: Pessoal, como está o som agora? 
  (20:09:10) AL1 fala: obrigado 
  (20:09:22) AL9 fala: não há som M. 
  (20:10:13) AL2 fala: para mim não hásom. 
  (20:10:13) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (20:10:14) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:10:25) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (20:10:26) AL9 fala: veio o som. Pode falar Grande G.!!! 
  (20:10:26) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (20:10:30) PROF3 fala: O G. relatou a necessidade de analisar com detalhes os relatórios do 
Judiciário como forma de se entender as dificuldades e facilidades existentes na administração 
da justiça. 
  (20:10:37) PROF3 fala: Olá, M.! 
  (20:11:50) PROF3 fala: Podemos acrescentar alguns dados: em 10 anos, o Judiciário do RS 
passou de uma demanda de 546.000 processos para 1.733.000. como fazer frente a isso? 
  (20:12:06) PROF3 fala: Voltou o som? 
  (20:12:07) PROF2 fala: Prossigamos! 
  (20:12:44) AL2 fala: O que sabemos do judiciário é que alguns atingem as metas pré-
estabelecidas outros não. Os JEFs de Porto }Alegre não estão dando conta de tantos 
processos. A JFRS está pedindo mais servidores para poder oferecer serviços de melhor 
qualidade e celeridade. Está diferente essa realidade que contam, falam. 
  (20:12:44) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (20:12:47) PROF3 fala: Resolvido: problemas de conexão!!! Um cabo solto!! 
  (20:13:09) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (20:13:10) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
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  (20:13:47) AL8 fala: Mais servidores seriam uma solução? 
  (20:15:13) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (20:15:46) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:15:53) AL2 fala: Eu penso que precisamos fazer um estudo de demanda da justiça e 
relacionar com o que temos de quadro de pessoal, verificar se há setores em que haja 
ociosidade. Verificar se há possibilidade de remanejamento de pessoal. Isso seria 
tecnicamente falando. porém... 
  (20:16:19) AL6 fala: Acho o judiciário uma questão delicada, mais servidores talvez não 
fosse a solução, mas uma mudança de cultura, política ou até do fluxo dos processos. 
  (20:17:08) AL8 fala: Mudar o fluxo dos processos como? 
  (20:17:18) AL6 fala: Porque falta de servidores é em todos os Poderes... 
  (20:17:56) AL2 fala: Penso que sim M.. Porém estamos tentando que haja mudança de 
cultura já faz 4 anos, está uma resistência!!! Hoje mesmo um gabinete dispensou mais de sete 
servidores para a nova administração que iniciará dia 21 de junho. E... 
  (20:18:26) AL9 fala: ainda sem som.  
  (20:18:35) AL6 fala: Identificar e solucionar os gargalos do fluxo, não entendo muito do 
funcionamento, mas reflito nas reclamações da PGE com o nosso setor. 
  (20:18:46) AL1 fala: eu também 
  (20:19:31) PROF3 fala: E o som? Como está? 
  (20:19:38) AL8 fala: resistência de quem Marta, dos funcionários do quadro? 
  (20:19:42) AL1 fala: eu estou sem 
  (20:19:45) AL9 fala: sem som M.. 
  (20:19:52) AL8 fala: Não está professora... 
  (20:20:06) AL6 fala: A mudança pode começar com a concientização de todos os servidores, 
principalmente dos juízes. 
  (20:20:17) PROF3 fala: Continua sem som? 
  (20:20:18) AL6 fala: Sem som, tb 
  (20:20:40) PROF3 fala: Pessoal, o som não voltou? 
  (20:20:44) AL8 fala: continua sem som, às vezes ele vem, mas corta  
  (20:20:50) AL6 fala: Voltou, bem baixinho 
  (20:20:57) AL6 fala: Melhorou... 
  (20:20:58) AL1 fala: bem baixo 
  (20:20:58) AL9 fala: Não voltou ainda M.. 
  (20:21:37) AL9 fala: veio o som!!!! obaaaaaa!!!! 
  (20:21:51) PROF3 fala: O feedback de vocês é importante... A análise continua, a discussão 
está ´potima com vocês. 
  (20:21:59) PROF3 fala: Viva!!!!! 
  (20:22:05) AL2 fala: Muitas rotinas de trabalho poderiam ser melhoradas, eliminando tarefas 
desnecessárias, agilizAL10a o programa, porém alguns não querem mudar, porque é cômodo. 
Há uma grande maioria que se acomodou e não tem mais esperanças. Por que? Devido ao 
sistema de gestão que valoriza só uma parcela, que é o grupo que entra e o outro que sai, são 
os mesmos. Nós os muitos não podemos participar com nossas opiniões, chega ao ponto de 
desanimar e muitos desistem. Eu que estou tentando, tentando... e muito... 
  (20:23:52) PROF3 fala: Podemos informatizar o caos, pessoal!!! A revisão dos 
procedimentos devem ser simultânea à ifnormatização. 
  (20:24:32) PROF3 fala: O P.pode expor sua experiência na infomatzação dos 
procedimentos... 
  (20:24:50) AL2 fala: M., que boas observações. Eu adorAL10a que eles considerassem o 
nosso Planejamento Estratégico, nosso PAC (Programa de Administração por Competências). 
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Alguns gestores consideram os seus subalternos como máquinas, se não produzir, despacham, 
digo, colocam à disposição. 
  (20:25:15) AL6 fala: Informatizar reformulando todos os processos, creio que só partindo de 
cima para baixo, e com resistências 
  (20:25:26) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (20:25:51) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (20:25:52) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (20:26:07) PROF2 fala: P.Ricardo, estávamos falando em ti, sobre a questão Informatizaão 
X Racionalização de Procedimentos. 
  (20:26:09) AL6 fala: Mudanças sempre são difíceis, principalmente sem participação ativa 
de todos os interessados. 
  (20:26:56) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:27:20) AL5 fala: tive um problema técnico...  
  (20:27:54) SYSTEM fala: AL8 sai da sala. 
  (20:28:35) AL6 fala: E pq não os dois o de fora juntamente com o operador? 
  (20:28:46) PROF2 fala: É importante o respaldo das Chefias. Mas há outros caminhos. A 
mensuração dos resultados antes e após a informatização, a inserção de políticas de qualidade 
de vida no serviço, o envolvimento dos usuários do serviço público, a ênfase nos ganhos para 
todos, tudo isto deveria estar presente. 
  (20:28:51) AL2 fala: Tenho esperança que com o GEDPRO os procedimentos processuais 
sejam mais rápidos, eliminará muito papel. Estou prevendo que sobrará muita mão-de-obra, 
pois as secretAL10as (de Recursos e de Informações processuais ficarão aliviadas) então 
penso que esses servidores possam ser treinados para novas funcões, e serem absorvidos onde 
há falta de pessoal. Não sei acho que estou falando sozinha.. 
  (20:28:56) AL5 fala: Quando entrei na JF, via vários atalhos possíveis... hoje vejo menos...  
  (20:29:34) PROF2 fala: Não estás falando sozinha Marta Eliane. 
  (20:30:08) AL6 fala: Mas essa realocação deve ser cuidadosa para evitar resistências e 
desmotivação, Marta 
  (20:30:43) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (20:31:11) AL2 fala: Como tu achas que poderíamos fazer? Essa realocação é válida? 
  (20:31:37) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (20:31:38) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (20:32:04) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (20:32:09) PROF2 fala: Mais uma vez conscientizar sobre a Missão se faz necessário. Com o 
tempo cada um e cada setor passa a enxergar o seu mundo como "o" mundo. A sua atividade é 
a razão de ser do serviço público. A partir daí, complica-se, ampliam-se exigências, criam-se 
controles inuteis, para valorizar o órgão. É lastimável!  
  (20:32:55) AL6 fala: Nesses processos, geralmente as pessoas se sentem desvalorizadas, é 
válida, mas as pessoas deve participar desse processo, vendo a necessidade dessa mudança e a 
importancia dela, tb vendo a necessidade da outra área que participar e que pode colaborar 
nesse novo trabalho. 
  (20:33:19) AL2 fala: Já pensei que o pessoal que trabalha nas secretAL10as do TRF não vão 
querer ir trabalhar nos JEFs, é muito trabalho, e depois não tem nenhuma gratificação para 
eles. Então... talves houvesse desmotivação mesmo. Mas precisamos pensar em alguma coisa 
para melhorar isso. 
  (20:33:28) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (20:33:51) AL5 fala: Concordo com o K.... é importante ter alguém olhando de fora para 
enxergar os vícios do sistema atual.... Para fazer a informatização, em sí, penso que o pessoal 
de dentro, os usuários finais, são os mais qualificados para definir interface e rotinas...  
  (20:35:24) AL2 fala: Desculpe errei o pessoal não vai querer e talvez.. 
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  (20:35:27) AL6 fala: Talvez identificando os interesses pessoais possa integrar aos interesses 
da organização 
  (20:35:36) PROF2 fala: Concordo com o P.R.. Muito se gastou em Consultorias nos últimos 
anos, com resultados pífios. 
  (20:36:14) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (20:37:06) PROF2 fala: É isso aí, M.. O Cris Argyris, psicólogo organizacional norte-
americano, destaca a necessidade de se buscar maior congruência entre os interesses 
individuais e organizacionais e de se resgatar o sentido social do trabalho. Veremos isto na 
próxima Aula da APED! 
  (20:38:02) AL2 fala: Mas quais são os interesses pessoais? Será que pode ser "status"? 
  (20:38:09) AL6 fala: Aqui no DETRAN o salário é ridículo, trabalhamos por amor ao órgão 
e pela causa que nos propomos. 
  (20:38:27) PROF2 fala: Que lindo M.! 
  (20:39:25) AL6 fala: Pesquisa de clima, satisfação ou qualidade de vida no trabalho podem 
identificar esses interesses. Meu trabalho de conclusão foi sobre QVT e percebi que as 
insatisfações eram por coisas fáceis de resolver, não só salário e status. 
  (20:39:34) PROF2 fala: Mas temos que resgatar, lá da Graduação em Administração, os 
FATORES DE MOTIVAÇÃO para o trabalho. Quem recorda? Na tua opinião, o que 
MOTIVA para o trabalho? 
  (20:40:18) AL6 fala: Motivação é de dentro para fora. O que podemos fazer é satisfazer as 
necessidades e interesses dos colaboradores 
  (20:40:39) AL6 fala: Qualidade de Vida no Trabalho 
  (20:40:41) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (20:41:08) AL6 fala: Maslow, hierarquia das necessidades. 
  (20:41:38) PROF2 fala: É isso aí. Motivação é uma porta que se abre de dentro para fora. É 
na auto-estima, no reconhecimento da importância pelo que se faz, na satisfação de 
necessidades pessoais e sociais, que se constrói o comprometimento. 
  (20:42:16) AL2 fala: Mas colegas! Eu não vejo, hoje, preocupação com os interesses 
individuais? Será que estou cega! Fiz uma pesquisa cobre comunicação interna, constatei que 
vai muito mal. Entreguei um projetinho para um estudo de clima e de satisfação na 
organização. Disseram que os servidores é que precisam se mobilizar, reclamar das coisas que 
vão mal. Mas conversei hoje mesmo sobre o assunto. Os colegas tem medo de tudo, de dar 
opiniões, de responder questionários sobre o seu ambiente de trabalho que não vai bem.. 
  (20:43:44) AL6 fala: Se elas tem medo é porque não tem espaço, ou não vê soluçao para 
seus problemas na atual conjuntura do órgão, não? 
  (20:43:47) PROF2 fala: É muita descrença e acomodação. Como superar? Isto seria também 
reflexo da persistente e continuada crítica feita ao funcionário úblico nos últimos quinze anos? 
  (20:44:38) AL6 fala: É o líder trabalhando para os demais, não é isso professora? 
  (20:44:47) PROF2 fala: Marta: persista! 
  (20:45:07) AL9 fala: li um texto sobre a teoria do Flow de Csikszentmihalyi, que fala da 
satisfação no trabalho, é algo extraordinário nesse sentido. 
  (20:45:21) AL2 fala: É verdade pessoal, tenho receio até de falar isso tudo. Porque as coisas 
parecer que devem ser meio que mascaradas. Conhecem os as peças gregas, os personagens 
usavam máscaras... 
  (20:45:27) PROF2 fala: Comenta, J. A.. 
  (20:46:07) AL6 fala: Mas antes de se tentar satisfazer as necessidades pessoais desse 
servidor, tens que analisar se as metas, objetivos, missão e visão estão claros e se todos 
concordam ou conhecem esses elementos. 
  (20:46:12) AL5 fala: A falta de rendimendo de alguns funcionários por estarem mal 
alocados, alem de prejudicar o próprio funcionário, o rendimento do grupo pela baixa 
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eficiência, acaba também por desmotivar as pessoas em volta... No setor público, todos, no 
fim do mês ganham a mesma coisa, independente do quanto produzam... Com o passar do 
tempo, esses servidores acabam sendo descartados no setor ou vara com chefia mais fraca (a 
única que não tem como negar receber essas pessoas). É uma "seleção natural"... 
  (20:47:22) AL6 fala: Sem falar nos desvios de função... aqui é só o que tem. 
  (20:48:00) PROF2 fala: O clima interno relatado pela Marta tem mais a ver com Era 
Industrial do que com Era Digital. Ênfase no controle, Chefia comandante, decisões impostas 
de cima para baixo, ausência de diálogo. Para ter sucesso na Era Digital precisa-se de 
lideranças catalisadoras, diálogo, participação, comprometimento. Possivelmente tenha que se 
rever a estrutura de poder.  
  (20:48:03) SYSTEM fala: Fernanda G. entra na sala. 
  (20:48:36) AL2 fala: Preciso verificar isso junto à APLANG (ASSESSORIA DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO) é a antiga O&M. Talvez falta isso. 
  (20:49:31) PROF2 fala: Essa seleção natural às avessas só encontra lugar no serviço público. 
Os avanços por tempo de serviço premiam igualmente a todos. Não há, ainda, valorização da 
busca de crescimento pessoal e profissional e não se mplantou a meritocracia, proposta por 
Webber. 
  (20:49:36) AL2 fala: É verdade professor desde os primeiros estudos, li os textos, as 
questões, e vi que estamos na era industriaalll meeesmo! 
  (20:50:40) AL2 fala: Eu gostAL10a que não fosse assim seleção natural às avessas; 
  (20:50:50) AL9 fala: o autor percebeu que o mesmo “estado de espírito extraordinário” 
encontrado em artistas , também poderia ser encontrado em outras pessoas, trabalhando em 
atividades “sem atrativos”, comuns, “desglamourizadas”. o autor restitui às pessoas comuns a 
possibilidade de obter satisfação no dia a dia, não somente através de acontecimentos 
excepcionais, inesperados e raros. É um estado que ocorre quando o indivíduo, motivado e 
capacitado para a atividade, sente-se desafiado pela tarefa, concentra-se de forma extrema na 
sua resolução até o ponto de perda da noção de tempo e emprega ao máximo suas 
capacidades. Ao mesmo tempo em que realiza grandes esforços, não os percebe como tal, 
pelo menos no sentido negativo do termo (no sentido de sacrifício, de exaustão), justamente 
porque os esforços são realizados em direção a suas próprias metas, e não a fim de atender 
metas alheias. Há uma sensação de controle (da situação e de autocontrole), onde a atividade é 
o fim em si mesma. A satisfação não se encontra apenas nos resultados, mas no processo 
como um todo, o que permite, por si só, uma sensação muito mais prolongada e 
enriquecedora. 
  (20:53:44) Fernanda G. fala: olá!!!  
  (20:54:10) PROF3 fala: Olá, Fernanda! 
  (20:54:16) AL2 fala: Oi Fernanda! 
  (20:54:41) AL6 fala: Muito legal, J.. É esse o nosso objetivo a partir de hoje, de todos nós 
espero. 
  (20:54:51) AL9 fala: Boa noite Fernanda! 
  (20:55:30) AL9 fala: Me digam se não é um sonho isso!!! 
  (20:55:50) AL6 fala: É dificil termos líderes na adm. pública, ou de um líder natural poder se 
sobresair ao chefe político. 
  (20:56:12) Fernanda G. fala: Boa noite J. A.!! 
  (20:56:35) PROF2 fala: Creio ser bastante plausível a realidade descrita pelo J. A..  
  (20:56:36) AL5 fala: De forma alguma, J., não é nenhum sonho... é possível e viável.  
  (20:56:49) AL6 fala: Os interesse políticos são cruéis com os servidores e com o próprio 
órgão.  
  (20:57:37) PROF2 fala: A questão agora trazida, da liderança política e da liderança 
profissional no serviço público também merece análise. 
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  (20:57:52) AL6 fala: Tinha um professor que sempre dizia, o melhor vendedor nem sempre 
vai ser o melhor gerente de vendas.  
  (20:57:58) AL2 fala: É por isso que estou aqui porque acredito que podemos fazer do 
impossível o possível! 
  (20:58:20) AL9 fala: Não quis dizer impossível P., pras falar a verdade em muitos momentos 
que estudo me vejo em situações como está, de completo fluir, não vejo o tempo passar. Pena 
não ter mais tempo para estudar. Estudo porque gosto. 
  (20:58:38) AL6 fala: O perfil do servidor e as expectativas de vida devem ser analisadas na 
distribuição das chefias. 
  (20:59:14) AL6 fala: Estudar e aplicar, não é Jose. 
  (20:59:17) PROF2 fala: Estou nessa, M.  
  (20:59:23) PROF2 fala: Já referi um livro qe me foi pasado pela Fernanda, com o título 
"Para Além da Política", no qual se demonstra que orgãos públicos usam a ineficiência para 
forçar a ampliação dos seus orçamentos. 
  (21:00:08) AL9 fala: M., sem dúvida, quando me é possível. 
  (21:01:24) Fernanda G. fala: Realmente muito interessante o livro, trata de mercados e sueas 
falhas, bem-estar social e o fracasso da burocracia. 
  (21:02:52) AL2 fala: Penso que eu seria melhor na execução dos planejamentos. 
  (21:04:14) AL9 fala: M.: se tivesses que escolher um chefe, que características você 
pensAL10a ter esta pessoa? eu ficAL10a com um chefe que tenha visão da missão 
organizacional, espírito de equipe, ame o que está fazendo, se comunique de forma clara e 
simples e conheça o que está fazendo, nesta ordem. 
  (21:04:29) PROF2 fala: Nesta questão da relação políticos X chefias do serviço público, 
Vamos falar um pouco mais da realidade: Qual o impacto das inúmeras e graves denúncias de 
corrupção institucionalizada no futuro do Setor Público no Brasil? 
  (21:05:09) PROF2 fala: Estás me descrevendo, J. A.? (brincadeira) 
  (21:06:06) AL6 fala: Concordo, J.. E não vejo no chefe político essas caracteristicas, mas 
sim no servidor, que faz parte da história do órgão e trabalha para manter este trabalho. 
  (21:08:04) AL9 fala: te referes ao tema levantado pela televisão ontem G.? 
  (21:08:24) PROF2 fala: A liderança política é fundamental pela sensibilidade política, pelo 
relacionamento com as "bases", pela representantividade decorrente do voto. Aos políticos 
compete o estabelecimento das prioridades. Aos funcionários públicos ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, com postura profissional, atualização contínua, compromisso com metas 
desafiadoras, compete maximizar a satisfação das necessidades coletivas públicas.  
  (21:09:27) AL6 fala: Essa bandeira contra os políticos, se deve que o meu órgão depende a 
sua existência de vontade política, pois em setembro, se não autorizarem o concurso público 
ou contratação emergencial, tudo vai parar e seremos absorvido pela Policia Civil, é triste 
  (21:10:15) AL2 fala: Sobre corrupção, Prof., tenho até medo de usar essa palavra. Fico me 
perguntando todos os dias, o que será que eu (uma formiguinha) poderia fazer para melhorar o 
serviço público. Talvez seja utópico, preciso cais na real. Os corrupstos sempre têm 
acobertamento, eu simplesmente não compreendo. Os inquéritos acabam em nada. 
  (21:10:50) PROF2 fala: Sim, J. A.. Fitas de vídeo demonstrando práticas institucionalizadas 
de favorecimento em licitações, mediante propina; apoio de deputados a Governador, 
mediante mesada mensal de R$ 50.000,00; remessa ilegal de recursos para o exterior pela 
maior autoridade monetária; imóveis inexistentes oferecidos como garantia pelo Xerife da 
Previdênca. Onde vamos parar?  
  (21:11:30) AL6 fala: Mas se aquele governador pensasse assim, não teria denunciado e nem 
saberiamos da realidade dos nossos representantes 
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  (21:12:38) AL9 fala: é uma situação ultrajante e que me deu vergonha dos políticos 
brasileiros, mas por outro lado vi como um marco para mais críticas e mais consciência por 
parte dos políticos.  
  (21:12:47) AL6 fala: Escureceu a imagem 
  (21:13:00) AL5 fala: aqui na JF o gabinete é formado por servifores com FG. Os juízes 
podem levar, quando mudam de vara, este funcionário e também o diretor de secretAL10a...  
  (21:13:09) PROF2 fala: A certeza da impunidade, o acobertamento coletivo, as ameaças de 
morte e outros mecanismos inibem o combate efetivo à sonegação. Até a institucionalização 
do nepotismo contribui para tudo isso. Precisamos menos CCs e mais profissionalização. 
  (21:13:21) AL9 fala: por pressão da comunidade. A partir de hoje mais e mais pessoas irão 
olhar com desconfiança e mais os políticos terão que fazer para não errar. estarão sendo 
vigiados cosntantemente. 
  (21:14:59) PROF3 fala: pessoal, a imagem escura deve ser por algum problema de contato 
por aqui... o importante mesmo é que todos estejam escutando bem. Isto está ok, certo? 
  (21:15:18) AL6 fala: Mas esses juízes não se tornam "intocáveis" 
  (21:15:19) AL9 fala: G.: sobre o comentário de precisamos de menos CCs e mais 
profissionalização. Costumo dizer que um chefe de Posto ganha uma miséria pela 
responsabilidade que ele tem nas mãos. Seria justo um chefe ganhar o mesmo que eu ganho 
sem tal responsabilidade? 
  (21:16:01) AL6 fala: Aí temos as FGs 
  (21:16:22) PROF2 fala: J. A.: CCs são cargos em comissã, cargos de confança, providos sem 
Concurso Público. Isto viola os princípios que o K. está referindo. 
  (21:16:52) AL9 fala: Claro M., me referia na verdade ao valor em si. Troquei CCs por FGs. 
  (21:17:35) AL9 fala: desculpe a nossa falha estive fora do ar por alguns instante, voltarei a 
programação normal...rsrsrsrsrrss 
  (21:17:37) AL2 fala: Mas por que existem CCs? 
  (21:18:16) AL9 fala: Talvez as CCs se justificassem para casos especiais. 
  (21:18:22) AL6 fala: Teoricamente ou Praticamente? 
  (21:19:04) PROF2 fala: Hoje foi publicada no Correio do Povo a seguinte notícia: 
"Washington - O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, declarou ontem que a onda 
de escândalos coorporativos dos últimos anos levará a uma maior ênfase na ética 
empresAL10al. 'Os recentes escândalos coorporativos nos Estados Unidos e outros lugares 
demonstram que a enxurrada de leis e regulamentações do século passado não eliminaram o 
aspecto menos são do comportamento humano', frisou Greenspan em uma cerimônia de 
graduação na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. 'Não devemos nos surpreender se 
virmos um ressurgimento de valores, por parte do mercado, como a confiança e a reputação 
pessoal nas práticas empresAL10ais', afirmou. 'Lamentavelmente, os seres humanos são o que 
são', disse ainda. Segundo Greenspan, de qualquer modo, os empresários puderam melhorar a 
ética no âmbito do trabalho no organograma das empresas. " A reportagem refere-se a 
escândalos como os da ENRON e PARMALAT.Diz que depois deles deverá haver maior 
ênfase nos VALORES, na ÉTICA. Nos EUA e na Itália á vários ex-diretores e contadores, qe 
manipularam contas e fraudaram balanços, PRESOS. Não deveríamos seguir este caminho 
com os corruptos daqui?  
  (21:20:42) PROF2 fala: PESSOAL: favor efetuar agora análise da Aula Interativa de hoje. 
Destacar PONTOS FORTES e PONTOS A APRIMORAR. Estamos em ambiente acadêmico. 
Falem, sem constrangimento. 
  (21:21:12) AL5 fala: com certeza, G... deveríamos seguir o exemplo dos outros países.  
  (21:21:35) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (21:21:39) AL6 fala: Se a lei não inibe, que inibirá? 
  (21:22:50) AL2 fala: Deveríamos, mas o povo é muito pacífico. 
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  (21:23:11) AL9 fala: sem dúvida! devemos acabar com a impunidade neste país! Mas isso 
ainda é um jargão muito conhecido. o que me pergunto é: o que eu, J. A., posso fazer nesse 
sentido? a resposta vem: Devo me politizar, devo ser eu também justo onde estiver, devo fazer 
o que estiver ao meu alcance para melhorar...esse é o mundo que eu consigo apalpar, tocar. 
  (21:25:32) AL2 fala: Professor G., hoje eu consegui participar melhor da interativa. Sentia 
receio, medo de participar. Por falta de hábito? Habilidade? Conhecimento? Estou refletindo. 
Espero conseguir falar(escrever) mais. Sinto um pouco de bloqueio. 
  (21:26:03) AL5 fala: Dentro de uma vara, há vários funcionários. O juiz pode nomear para o 
seu gabinete qualquer um, não há incorporação da FG. O juiz depende do apoio e da 
influência de seu gabinete (secretário e diretor de secretAL10a) para facilitar a comunicação 
com os demais funcionários e coordenar os esforços. Um juiz que escolha mal o diretor e seu 
gabinete, acaba ficando isolado e só consegue obter um desempenho razoável da secretAL10a 
através do terrorismo...  
  (21:27:24) AL9 fala: K., nesse caso o mercado cobra 
  (21:27:29) AL2 fala: É verdade o que o P.Ricardo fala, infelizmente. 
  (21:30:23) AL5 fala: Por outro lado, é difícil para um juiz recém concursado chegar a uma 
vara do interior que mantém sua estrutura há algum tempo e teve seu juiz anterior 
promovido... Este juiz novato chega e por algum tempo, ao menos, será refém do staus quo....  
  (21:31:46) AL6 fala: Demorou para engrenar, mas foi muito proveitosa.  
  (21:31:58) PROF3 fala: Pessoal, o vídeo foi bloqueado... congelou a imagem... 
  (21:31:59) AL5 fala: A aula de hoje foi muito boa... começando pela exposição dos 
professores e depois passando pelas colocações do J. A. e demais colegas.  
  (21:32:35) PROF2 fala: Pessoal, suplico-lhes: INTENSIFIQUEM A PARTICIPAÇÃO NOS 
FÓRUNS! 
  (21:33:05) AL6 fala: Mas percebi que as discussões da manhã, são diferentes das da noite. 
Creio que a noite relaxamos mais e personalizamos as questões. 
  (21:33:13) AL9 fala: a minha preocupação está com os trabalhos e foruns. Ufa!!! e tempo 
pra tudo isso G.!!! 
  (21:33:16) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (21:33:27) PROF3 fala: Bom, pessoal! Uma boa semana a todos! Não esqueçam dos 
exercícios e trabalhos! 
  (21:33:47) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (21:33:50) AL6 fala: Tem que dar tempo. Boa Noite! 
  (21:33:57) PROF2 fala: Todos receberam a AGENDA GERAL DE ATIVIDADES, que está 
também dsponível no nosso ambiente virtual. Caso queiram dscutir algo sobre as Atividades, 
contem conosco, PREFERENCIALMENTE PELOS FÓRUNS!  
  (21:34:04) AL9 fala: de qualquer forma gosto da interatividade entre nós colegas aqui ou no 
reservado, acho legal, interessante torna a aula mais humana, nos aproxima mais uns dos 
outros. 
  (21:34:42) PROF2 fala: Não se assustem com as Atvidades. Caso queiram, podemos revisar 
a carga de Atividades. Podemos dscutir nos Fóruns. 
  (21:35:04) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (21:35:11) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (21:37:59) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (21:38:09) AL2 fala: Professor G., estou tonta de tanto trabalho, estou precisando de algum 
energético para ter fôlego. Não é fácillll.... sabe! Vou comprar Stresstab. 
  (21:40:07) AL2 fala: Prof. G., eu li a agenda na Disciplina Geral. 
  (21:40:08) PROF2 fala: Tenho certeza de que se trata de um esforço válido, Marta. 
Demonstras competência e empenho nas tuas colocações. Teus trabalhos vão ser ótimos! 
  (21:40:33) PROF2 fala: Caso haja alguma dúvida, acionem-nos. 
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  (21:41:04) AL2 fala: Obrigada professor G.! 
  (21:44:16) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (21:44:59) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (21:45:21) AL1 fala: Vou entrar em contato com pessoal do CPD da Prefeitura e do curso, 
espero que conseguir solucionar o problema.  
  (21:46:29) AL2 fala: Expirou o contato. Voltei para dizer: Boa Noite Pessoal!!! Bom Sono 
para todos. 
  (21:46:42) SYSTEM fala: Fernanda G. sai da sala. 
  (21:46:59) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (21:47:11) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (21:47:34) SYSTEM fala: Fernanda G. entra na sala. 
  (21:47:52) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (21:50:02) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (23:04:38) SYSTEM fala: Fernanda G. sai da sala. 
 
19 DE MAIO 
 
Voltar   
  (12:24:08) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (12:24:14) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:20:48) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:27:47) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:34:17) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:58:38) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (19:58:55) AL3 fala: olá. 
  (20:01:18) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:01:44) AL1 fala: Boa noite 
  (20:02:51) AL1 fala: Envie hoje algumas inserções, estou lendo mais alguma coisa. 
  (20:06:26) AL1 fala: Li sobre um projeto do governo que se chama Siga Brasil, ele reúne 
diversos setores do governo, planejamento, orçamento, fiscalização e controle. Não entrei 
ainda no site para dar uma olhada, a reportagem que li dizia que começAL10a a funcionar no 
primeiro semestre de 2005, o site é www.senado.gov.br,  
  (20:06:51) AL3 fala: P., tu mandou pelo email?  
  (20:07:40) AL1 fala: Sim 
  (20:08:10) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (20:09:12) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (20:09:35) AL6 fala: Achei ótimo, falta mesmo algo mais atual 
  (20:11:18) AL1 fala: Na reportagem fala que é o único no mundo. Diz também que 
poderemos acompanhar todo o processo de elaboração e execução orçamentária. 
  (20:15:23) AL1 fala: Estava dando uma olhada no site, achei interessante 
  (20:16:39) AL6 fala: aonde q não encontrei 
  (20:17:33) AL3 fala: Pessoal, sugiro que montemos um texto com os dois enviados, mais o 
meu que ainda vou fazer, retirei uns livros para ler sobre esses assuntos mais atuais. Só não 
esqueçam de enviar as bibliografias, pois acho que isto tem de constar no artigo. 
  (20:18:11) AL1 fala: no site onde diz orçamento 
  (20:19:03) AL1 fala: Sim, vou ler mais alguma coisa, e também enviarei a bibliografia 
  (20:20:09) AL1 fala: Uma coisa que notei neste site é a dificuldade para chegar até o 
desejado. 
  (20:22:03) AL6 fala: O meu foi mais da internet, nos sites do governo, comite gestor na 
internet no Brasil, ONU  
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  (20:22:20) AL6 fala: Depois te mando bonitinho 
  (20:24:01) AL6 fala: quem irá montar o frankestein? 
  (20:24:08) AL1 fala: ok, gostei do site, abre LOA 2005, e da para ver a dotação inicial , o 
que já foi gasto. 
  (20:25:07) AL3 fala: pessoal, acho que dá pra citar os trabalhos dos telecentros, e outros 
programas uqe aproximam a comunidade da ti. 
  (20:26:38) AL1 fala: Escrevi alguma coisa sobre isto no meu artigo sobre governo eletrônico 
  (20:27:16) AL1 fala: Tenho algumas coisas sobre telecentros. 
  (20:27:38) AL6 fala: eu flaie mais das escolas públicas e seus computadores abertas a 
comunidade 
  (20:30:59) AL1 fala: Quem sabe darmos um prazo para termino deste trabalho, para 
começarmos os outros? 
  (20:31:25) AL3 fala: Então, vou fazer a minha parte, se vocês quiserem acrescentar algo 
mais mandem por email. Depois a gente reúne tudo. Eu ainda não escrevi nenhum dos dois 
artigos, para ficar responsável em montar esse acho meio complicado.  
  (20:32:47) AL6 fala: me mandam q eu custuro  
  (20:32:55) AL3 fala: Mas a revisão final, digo, do redacional, podem deixar que tenho um 
expert em casa.  
  (20:33:19) AL1 fala: O da LRF em quadrinhos, quero ver se consigo fazer uma amostra e 
envio a vocês para conversarmos sobre as mudanças. 
  (20:34:06) AL3 fala: li uma reportagem que o Tcontas de Pernambuco lançou um em forma 
de cordel 
  (20:34:21) AL6 fala: Ta me mandam eu custuro e manda para a M.revisar. 
  (20:34:50) AL1 fala: Claro que vai sem desenhos.Vocês vão ter que imaginar os 
personagens 
  (20:35:24) AL6 fala: O próximo é a análise dos indicadores q o P.já enviou e o estudo de 
caso. 
  (20:36:06) AL6 fala: Ninguem sabe desenhar desse grupo, não acredito 
  (20:36:39) AL3 fala: Acho que esta é a pior parte, o desenho. 
  (20:37:40) AL1 fala: vamos dar um limite então para começarmos a nos dedicar ao próximo. 
Sobre os desenhos pensei em conseguir alguem do curso de educação artística que queira 
participar conosco neste trabalho. 
  (20:38:24) AL1 fala: Pois se der certo, vai virar livro. 
  (20:39:33) AL3 fala: Como queres que te ajudemos? 
  (20:40:28) AL6 fala: Acho q até semana q vem terminamos esse art. aí tem o estudo de caso 
q acho mais complicado e a análise. e em paralelo fazemos esse da LRF. Como podemos 
ajudar? 
  (20:41:53) AL1 fala: Pretendo montar um diágolo sobre a parte da lei que fala sobre os 
gastos com pessoal. Quero que critiquem, tem que ser claro senão, não atingirá o fim 
proposto. 
  (20:42:26) AL6 fala: Pode deixar q se eu entender, tá claro. rsrs 
  (20:43:37) AL1 fala: O TCE estava aqui na semana passada, contei o que pretendiamos 
fazer, eles gostaram e deixaram as portas abertas, para qualquer ajuda. 
  (20:43:53) AL3 fala: Até segunda te mando a minha parte do artigo. 
  (20:43:57) AL6 fala: Então nos manda e damos o retorno. 
  (20:44:59) AL3 fala: Até quinta que vem, ou tem algo mais na pauta? 
  (20:45:05) AL1 fala: Sim, acho que no final de semana. Vou mandar amanhã o que tenho 
sobre telecentros.  
  (20:45:33) AL1 fala: Até quinta feira 
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  (20:45:47) AL6 fala: No proximo encontro começamos a analise dos indicadores de 
Gramado e sobre a LRF 
  (20:45:57) AL3 fala: Até.  
  (20:46:02) AL1 fala: Sim. 
  (20:46:21) AL1 fala: Boa noite , sonhem com a LRF 
  (20:46:37) AL6 fala: pode deixar. boa noite 
  (20:46:40) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (20:47:06) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (20:47:22) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
 
23 DE MAIO 
Voltar   
  (06:02:10) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (06:02:18) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (07:30:52) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (07:31:05) PROF3 fala: Bom-dia, J.! 
  (07:31:28) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (07:36:41) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (07:38:07) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (07:38:11) PROF3 fala: Nesta primeira manhã de clima "invernal", parece-me que está 
difícil sair da cama para discutir a gestão pública no Estado braisleiro... 
  (07:38:34) AL9 fala: Bom dia M.!!!! 
  (07:39:04) PROF3 fala: Olá! Que friozinho, hein?! rrrrrrrrrr 
  (07:39:27) AL9 fala: Muito! tá geladinho! 
  (07:40:08) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (07:40:11) PROF3 fala: Recebemos teu mail a respeito dos trabalhos. Como está o 
andamento? Precisas de alguma ajuda? 
  (07:40:27) AL9 fala: Bom dia G.!! 
  (07:40:35) PROF2 fala: Olá! 
  (07:40:40) AL9 fala: Sem dúvida que preciso M. 
  (07:40:43) PROF3 fala: Bom-dia, G.! Somos os heróis!!! 
  (07:41:49) PROF3 fala: Em que especificamente? 
  (07:41:56) AL9 fala: Ainda não consegui entender a extensão da comparação. Estou fazendo 
um levantamento por artigo, mas me parece que a análise deverá se centrar principalemtne em 
relação a transparência, é isso? 
  (07:43:48) AL9 fala: art. 52, 53, 54, 55, 56 e 58 da LRF. 
  (07:44:18) PROF3 fala: Cada um deve analisar e comparar nos aspectos que julgar mais 
siginificativos. A questão da transparência - com base nas discussões que já tivemos aqui - é 
importante no ponto de vista de vocês, uma vez que consideram - de forma geral - como 
transparência relativa ao grau de entendimento do público(cidadão). 
  (07:45:59) AL9 fala: até o primeiro momento, o que estou "vendo" é que em Torres, já se 
cumpre com LRF, mas não se tem um cumprimento no sentido de dar vida a lei. Dar espírito a 
lei. São letras mortas. Mas estou apenas inciando... 
  (07:46:07) PROF3 fala: Os relatórios - de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal - são 
os dois documentos improtantes nesta análise. Penso que ficará interessante a análise sobre 
esses artigos. 
  (07:46:26) AL9 fala: ótimo! 
  (07:46:26) PROF3 fala: Segue o barco... 
  (07:46:50) AL9 fala: pergunta sobre estratégia  
  (07:47:11) PROF3 fala: qual? 
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  (07:48:30) AL9 fala: estratégia é a POSIÇÃO detida pelo órgão em executar um conjunto de 
atividades inovadoras que o mantém na liderança do conjunto da administração pública. Não 
entendi como pode a estratégia ser uma POSIÇÃO. 
  (07:49:37) AL9 fala: pra mim a POSIÇÃO poderia ser estratégica, mas não um conceito de 
estratégia. Estou confuso ???? 
  (07:51:37) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (07:52:38) AL9 fala: Bom dia F.!!! ainda bem, estava me sentindo pequeninho no meio dos 
grandes...rsrsrsrsrs 
  (07:53:41) AL7 fala: Bom Dia!!! 
  (07:53:41) PROF3 fala: No texto disponível, temos que "a Estratégia também é a Posição 
detida pelo órgão em executar um conjunto de atividades inovadoras que o mantém na 
liderança do conjunto da administração pública, obtendo resultados satisfatórios na 
comunidade. " Mintzberg aqui nos fala da POSIÇÃO senda a própria estratégia da uma 
organização em determinada comunidade. Essa posição pode ser relativa à faixa de público 
que atende, aos serviços prestados, ao quantum definido como meta, etc. 
  (07:54:32) PROF3 fala: Relativizamos, então, a definição de ESTRATÉGIA 
  (07:56:51) PROF2 fala: Abordou-se estratégia enquanto POSIÇÃO ESTRATÉGIA, 
enquanto POSTURA perante a comunidade, enquanto conjunto de definições que 
demonstram onde estamos, para onde queremos ir, quais os nossos pontos fortes e fracos, 
quais as potencialidades e as ameaças externas. Enquanto aprofundam-se as análises sobre 
estratégia, vamos inserir em letras maiúsculas os grandes tópicos que cada um trouxe para o 
Fórum ao longo da semana. São ótimos temas para estudarmos nesta Aula Interativa e estão 
relacionados com os conteúdos e com o nosso dia a dia. Vamos prestar uma homenagem aos 
demais colegas que fizeram o que a eles se sugeriu, participando mais ativamente no Fórum. 
Podemos, em conjunto, ampliar as análises, a partir das percepções individuais de cada um em 
relação aos temas em estudo. "AL9 escreveu em 23/05/05 06:57:43 - Respondendo ao 
questionamento levantado pelo G. ao final do texto da aula 6: Como fazer, na prática, para 
uma organização tornar-se mais eficaz atendendo às pressões ambientais, permitindo que seus 
membros atinjam seus objetivos pessoais? Creio que uma das premissas é a consciência do 
administrador da questão levantada por Argyris que, em outras palavras, diz que a falta de 
liberdade torna-o travado, apático, sem vida e que o inverso o faz ativo, livre e libertador e 
como conseqüêcia natural criativo. Ora, com tais características uma empresa tende a crescer 
exponencialmente porque trata cada indivíduo como fonte de crescimento organizacional e 
não como peça estanque e mecânica de um todo. Na prática o uso do diálogo e com ele 
descobrir a melhor forma de envolver o funcionário trazendo o seu objetivo pessoal de forma 
a ajudá-lo no objetivo organizacional formando assim uma sinergia que a ambos agradAL10a. 
Usando o mesmo exemplo que partilhei sobre a equipe de futebol, seria descobrir que o sonho 
pessoal do atacante era o de ser um velocista, pois bem, aproveitemos toda a velocidade que 
ele tem, e incentivemos a aprimorá-la ainda mais, usando-a em direção ao gol. BUSCAR A 
CONGRUÊNCIA ENTRE OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS E ORGANIZACIONAIS A 
PARTIR DO DIÁLOGO, DA VALORIZAÇÃO DAS QUALIDADES DE CADA UM, DO 
RESPEITO À DIVERSIDADE. AL1 escreveu em 20/05/05 16:09:01 Olhem o site 
www.senado.gov.br, abram orçamento e o programa Siga Brasil, ali tem PPA, LDO e LOA 
2005 do Governo, vale a pena o passeio. AL6 escreveu em 20/05/05 12:56:07 É essencial 
repensar o sistema de motivação dos servidores públicos brasileiros. Não há dúvida que a 
motivação positiva fundamental é aquela relacionada com o sentido de missão do servidor. 
Para o servidor público é mais fácil definir esse sentido do que para o empregado privado, já 
que a atividade do Estado está diretamente voltada para o interesse público, enquanto que a 
atividade privada só está indiretamente, através do controle via mercado. Entretanto, em 
momentos de crise e de transição como o que vivemos, o papel do Estado e do servidor 
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público ficam confusos. A idéia burocrática de um Estado voltado para si mesmo está 
claramente superada, mas não foi possível ainda implantar na administração pública brasileira 
uma cultura de atendimento ao cidadão-cliente. A segunda motivação é a da 
profissionalização do serviço público, não apenas através de concursos e processos seletivos 
públicos, mas principalmente através de um sistema de promoções na carreira em função do 
mérito acompanhadas por remuneração correspondentemente maior. Essa motivação é 
fundamental, mas já vimos que não pode ter a rigidez peculiar às carreiras burocráticas. É 
preciso garantir a profissionalização sem a correspondente rigidez da burocracia: 
COMPROMETIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO COM FOCO NA MISSÃO, 
PROFISSIONALISMO COM APRIMORAMENTO CONTÍNUO E FLEXIBILIDADE. AL9 
respondeu em 20/05/05 15:54:04 M. o que colocastes sobre a profissionalização do serviço 
público através de um sistema de promoções na carreira em função do mérito acompanhada 
por remuneração correspondente maior é de extrema importância. É uma idéia que iria 
movimentar a todos a sair do chão, a buscar novos horizontes, a abrir novas frentes, buscar o 
conhecimento, o aperfeiçoamento constante, afinal o reconhecimento viria. Há algo mais 
desestimulante do que saber que todo o teu esforço muitas vezes não é recompensado e que 
pra ajudar, um outro colega pelo simples fato de ser amigo, do amigo que é amigo do outro 
amigo que decide tudo simplesmente lhes dá um cargo ou uma promoção sem nenhum 
mérito? Sempre busco forças para o meu aperfeiçoamento profissional fora do serviço e levo 
até ele porque sei que apesar de tudo tem algo dentro de mim que merece. Minha vida merece 
meu esforço e não posso perder tempo com os braços cruzados. Fácil! não é. eu próprio sei 
que não produzo tudo o que produziria se tivesse mais condições para tal, mas vale apena 
continuar, sei que vale. Mais uma vez, Muito boa a idéia M.. PROMOÇÃO COM BASE NO 
MÉRITO, NO DESEMPENHO. AL1 escreveu em 19/05/05 11:34:57 Quando começamos no 
serviço público, entramos cheios de idéias e esperanças. Com o tempo isso vai mudando: as 
chefias dizem não, os colegas deixa assim, o contribuinte não fazem nada mesmo. Isto tudo 
vai se acumulando, até que deixamos nos levar pela maré. Ainda tenho esperança, por isto 
estou fazendo este curso, acho a mudança tem que ser lenta mais sólida. ENTUSIASMO 
INICIAL, DESCRENÇA GERAL E ACOMODAÇÃO: COMO QUEBRAR ESTE 
CÍRCULO VICIOSO? AL11 respondeu em 19/05/05 15:42:27 Concordo contigo P., acho que 
começamos nadando contra a maré e aí, nadamos, nadamos...até que um dia a gente cansa de 
tanto nadar!! É um sistema fechado que não promove a criatividade, a proatividade, as 
inovações, as mudanças, etc Então, fica dificil...não temos espaço e nem incentivo para 
continuar nadando! AL1 respondeu em 19/05/05 20:59:01 - Responder O pior é que um 
simples reconhecimento nos da esperança para darmos mais uma braçada. Quero dizer que 
estamos prontos para as mudanças, falta um Q..(reconhecimento, incentivo a pensar, liberdade 
de expressão), pouca coisa né, para fazermos uma organização ideal. DESESTÍMULO À 
INOVAÇÃO AL7 escreveu em 18/05/05 22:01:51 Ao ler o texto lembrei de situações que 
vivenciei. Sabe quando os funcionários já estão tão acomodados que é melhor que não haja 
mudança, ou não apresenta idéia nenhuma nova pelo presuposto que nada vai acontecer 
mesmo...formando um círculo nada muda mas também não se faz nada para mudar.Teriam se 
tornado defensivos? Por um outro lado a relação interesse do indivíduo e da organização é 
importante que as atividades estejam relacionadas com suas habilidades, satisfação pessoal e 
desenvolvimento profissional, afinal colaborador feliz desempenha melhor suas funções." 
ROTINAS DEFENSIVAS X FELICIDADE.  
  (07:57:20) PROF3 fala: DA MESMA FORMA, SE ESTAMOS FALANDO DE UMA 
AÇÃO OU DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE NOS LEVARÃO - EM TESE - A UM 
DETERMINADO ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO, ESTAMOS FALANDO DE 
ESTRATÉGIA COMO "PLANO"; SE ESTAMOS DIZENDO QUE É UMA FORMA DE 
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REAGIR AOS EVENTOS DO AMBIENTE, AO LONGO DO TEMPO, SERÁ UMA 
ESTRATÉGIA "PADRÃO". 
  (07:57:38) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (07:57:55) PROF2 fala: Bom dia M.! 
  (07:59:17) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (07:59:35) AL6 fala: Bom dia a todos 
  (07:59:35) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (07:59:38) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (07:59:57) PROF2 fala: Olá, P.Ricardo! 
  (08:00:11) AL5 fala: bom dia... 
  (08:01:42) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (08:01:54) AL9 fala: Bom dia M.! 
  (08:02:07) AL9 fala: Bom dia P.Ricardo! 
  (08:02:12) AL1 fala: Bom dia. 
  (08:02:40) PROF2 fala: OLá, P.F.! 
  (08:02:44) AL9 fala: Bom dia P.F.! 
  (08:02:55) PROF3 fala: A habilidade da chefia em perceber o que levAL10a determinado 
funcionário a melhorar seu comprometimento com a organização, essa "conversa" necessária 
trazida no fórum, é de difícil realidade, e por vários motivos. Quem poderia ajudar trazendo 
alguns exemplos? 
  (08:04:38) PROF2 fala: Hoje já se debateu o conceito de POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO da Organização, enquanto sinalizador de "onde estamos e para onde 
queremos ir", definindo "um "Norte" comum a todos. Como articular, na prática, a definição 
participava do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
  (08:05:29) PROF2 fala: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO com a construção da 
converg~encia entre objetivos individuais e organizacionais?  
  (08:05:52) AL6 fala: Acredito, que alocar as pessoas nos lugares certos, ou mais adquados 
de acordo com suas caracteristicas, mesmo no serviço público, onde as funções são 
engessadas seria uma forma de busca do comprometimento do servidor. 
  (08:06:23) AL9 fala: concordo em gênero, número e cor M.!!!!! 
  (08:07:42) AL7 fala: Também concordo que as habilidades de cada servidor deve ser 
avaliada. 
  (08:07:58) AL1 fala: Continuo achando que é preciso mais diálogo entre as partes. 
  (08:08:33) AL7 fala: Um dos textos falava nisto nos interesses da organização e os do 
servidor 
  (08:08:34) PROF2 fala: Constato que os grandes caminhos já estão sendo levantados por 
vocês nos Fóruns. Nesta semana vocês destacaram os seguintes tópicos, que propusemos para 
início de debate nesta Aula, e que ajudam a responder a questão levantada: A) BUSCAR A 
CONGRUÊNCIA ENTRE OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS E ORGANIZACIONAIS A 
PARTIR DO DIÁLOGO, DA VALORIZAÇÃO DAS QUALIDADES DE CADA UM, DO 
RESPEITO À DIVERSIDADE. B) COMPROMETIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO 
COM FOCO NA MISSÃO, PROFISSIONALISMO COM APRIMORAMENTO 
CONTÍNUO E FLEXIBILIDADE. C) PROMOÇÃO COM BASE NO MÉRITO, NO 
DESEMPENHO. D) DESESTÍMULO À INOVAÇÃO. E) ROTINAS DEFENSIVAS X 
FELICIDADE.  
  (08:09:00) AL9 fala: com o diálogo chegamos a avaliação. Talvez não de forma explícita, 
mas a medida que conversamos vamos nos conhecendo o nos avaliando mutuamente. 
  (08:09:36) AL6 fala: Construir um planejamento estratégico, abrangendo objetivos 
individuais e organizacionais, somente numa construção participativa ativa de todos, 
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principalmente administrando os conflitos dos interesses políticos e do servidor público, pois 
divergem em diversos aspectos, como prioridades, p. ex.. 
  (08:10:56) PROF3 fala: Como vocês consideram os aspectos formais e informais das 
organizações? A informalidade das relações interpessoais - dentro da organização - como 
ponto alavancador desse "melhor conhecimento" dos objetivos individuais. Isso funciona?  
  (08:13:17) AL5 fala: acredito, M., que as relações informais são o caminho que existe para a 
inovação e o comprometimento dos funcionários com os objetivos da organização.  
  (08:13:30) AL1 fala: Sim, concordo. Serve para conhecermos melhor as pessoas. 
  (08:14:59) AL7 fala: As relações ajudam para o conhecimento das pessoas, mas ao ter esta 
informação ...Como por em prática?Acho que a estrutura das organizaçãoes públicas é um 
empecílio para atinjir os objetivos individuais. 
  (08:15:36) PROF3 fala: Mas, em que medida a informalidade deve penetrar a orgaização? A 
teoria comportamental diz que ADMINISTRAR É PROCESSO DE CRIAR 
OPORTUNIDADE, LIBERAR POTENCIAIS, REMOVER OBSTÁCULOS, ENCORAJAR 
CRESCIMENTO INDIVIDUAL, CRIAR CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS E 
MÉTODOS POR MEIO DOS QUAIS AS PESSOAS ATINJAM SEUS OBJETIVOS 
PESSOAIS DIRIGINDO SEUS ESFORÇOS EM DIREÇÃO AOS OBJETIVOS DA 
EMPRESA/ORGANIZAÇÃO. Por que, então, esses conceitos não levarão à eficácia, à 
felicidade dentro das organizações, e buscamos outros parâmetros para atingir nossa missão?  
  (08:17:59) AL9 fala: Vou dar um exemplo prático do meu serviço na fiscalização no trânsito 
de mercadorias: Temos um servidor que chamarei de A, B e C ( que de fato existem, mas que 
não vem ao caso citar nomes) Característica de A: Muito perspicaz nas artimanhas dos 
sonegadores é do tipo que, quando bate os olhos num veículo sabe se está sonegando ou não, 
tem muita experiência no campo de fiscalização ostensiva, no trânsito mesmo. Funcionário B: 
uma velocidade enorme de descobrir erros nas notas fiscais apresentadas, veja detalhes que 
passam desapercebidos pela maioria, isso de forma muito rápida. Funcionário C: Conhece o 
sistema de informática e trabalha bem com tais sistemas. Todas essas funções são trabalhadas 
no Posto Fiscal, cada uma delas, o pior é quando vemos, e isso acontece com freqüência, que 
A faz seviço de B, B faz de C, etc... São serviços necessário e que quando feito pelas pessoas 
certas a produtividade é muito maior que a média. Dentro desse contexto está a escolha de 
chefias que infelizmente ainda é vista como mérito. A escolha de uma administrador não pode 
ocorrer por mérito, mas por capacitação, ou seja, por conhecer e saber fazer o serviço. 
  (08:18:18) AL6 fala: As vezes o que motiva uns, desmotiva outros. Administrar isso é 
complicado. Ter bem claro os objetivos organizações é um desafio, imagina os interesses 
pessoais de todos os servidores. 
  (08:18:58) AL5 fala: Há uma lista de discussão da JF no grupos.com.br, por exemplo. 
Participam servidores ligados à informática do RS, SC e PR. Lá são trocadas idéias sobre o 
SIAPRO, são expostos problemas e em um processo dinâmico as soluções surgem, são 
aprimoradas e e em pouco tempo (comparando-se aos canais formais) são implementadas...  
  (08:20:52) AL9 fala: Essa discussão e feita on-line P.? 
  (08:21:03) PROF3 fala: P., a utilização da rede para aprimorar 'informalmente", viabilizando 
a troca de experiências e proporcionando espaço para a inovação, é a realidade da era digital 
na administração pública. 
  (08:21:19) AL9 fala: isso é ótimo! 
  (08:22:26) PROF2 fala: A) Qual a distinção entre mérito e "capacitação" como critério para 
escolha das Chefias? B) Que mecanismos podem viabilizar a cada funcionário externar suas 
expectativas em relação ao serviço? C) Um Fórum para debater o aprimoramento do serviço 
público também com a participação de usuários e de técnicos externos ao órgão seria útil? 
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  (08:24:10) PROF3 fala: Esse espaço - às vezes - pode-se tornar um "mural de recados", mas 
um "contrato" entre os participantes minimiza esses eventos e os resultados são 
surpreendentes, inclusive por sua rapidez na implementação. 
  (08:24:17) AL5 fala: é um fórum, como os nossos, aqui. A maioria das mensagens é postada 
em finais de semana ou fora do horário de trabalho.  
  (08:25:54) PROF3 fala: A questão levantada pelo G. é importante: qual a diferença entre 
mérito e capacitação, na situação trazida pelo J.? 
  (08:26:04) AL6 fala: A interligação entre as áreas ou órgãos ou governos, seria muito útil, 
principalmente na implementação de projetos, troca de idéias... 
  (08:27:15) AL9 fala: G. a distinção entre mérito e capacitação é: Mérito: Vamos promover o 
João porque ele é o que tem a melhor produtividade. É ele que consegue o melhor rendimento 
na bolsa de valores. Detalhe: Tem péssimo relacionamento interpessoal. Vai se dar mal como 
chefe, pois um cargo de chefia tem como fonte principal de trabalho o ser humano. 
Capacitação: a produção do Joaquim não é muito boa, mas ele consegue fazer com que todos 
trabalhem em equipe, ele consegue sinergia dos companheiros de equipe, ainda que não seja 
chefe (formalmente). Tem visão, tem conhecimento técnico, é observador, é lider... 
  (08:28:33) PROF2 fala: Em outras palavras: produzir muito, ser um especialista, não é 
garantia da competência para liderar, para coordenar. É isso? 
  (08:29:20) AL9 fala: não sei se estou certo, mas penso que sim.  
  (08:29:48) AL6 fala: Foi o que eu ja tinha mencionado, nem sempre o melhor vendedor da 
empresa será o melhor gerente de vendas 
  (08:30:07) AL9 fala: pra mim, coordenar, liderar é também uma especialidade, um serviço 
como outro com suas peculiAL10dades, ... 
  (08:30:29) AL9 fala: Perfeito M.! 
  (08:30:34) AL5 fala: Mérito, em muitas ocasiões, é confundido com antigüidade ou alto 
desempenho em uma função. Não há uma garantia de que o melhor vendedor, por exemplo, 
tenha o mesmo desempenho como diretor de marketing, assim como não há a garantia de que 
a pessoa que realiza o trabalho há mais tempo, seja o melhor gerente para o setor. Esse mérito, 
decorrente da antiguidade e do desempenho, é bem diferente da capacitação, que engloba, 
além do conhecimento do trabalho, habilidades de comunicação, liderança, percepção da 
realidade, etc...  
  (08:30:56) AL1 fala: Não deixa de ser um especialista, só que em outro aspecto. 
  (08:31:24) PROF3 fala: J., os objetivos da organização também são RESULTADOS. 
Conseguir RESULTADOS com trabalho de equipe é uma ARTE. Como já disse antes, o 
chefe/o líder no século 21 deve ser um líder a serviço dos liderados, porque - no tempo - os 
resultados não se manterão sem um trabalho da equipe. Sozinho ninguém consegue os 
melhores resultados no tempo. 
  (08:31:59) PROF2 fala: Diz-se que muitas vezes os funcionários são promovidos até 
atingirem o seu nível de incompetência. Alguém é muito bom em sua função e em razão disto 
vai sendo promovido, até chegar a uma posição para a qual não tem competência. Vocês já 
presenciaram promoções até o nível da incompetência, fazendo com que se perca um bom 
vendedor e se tenha um mau gerente, nos exemplos dados? 
  (08:32:36) AL9 fala: concordo M.. 
  (08:33:06) AL9 fala: já presenciei alguns desses exemplos. 
  (08:33:43) AL1 fala: Sim. 
  (08:34:09) AL6 fala: Diversas vezes, quando troca de governo, não importa se vc é 
competente ou não na área em que atua, mas deve ser trocado, ir para a "colação de selo", 
como chamamos aqui. 
  (08:35:01) PROF2 fala: Estas práticas acabam reforçando as ROTINAS 
ORGANIZACIONAIS DEFENSIVAS. 
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  (08:35:55) PROF3 fala: M., a solução de continuidade na administração pública é um dos 
"flagelos".  
  (08:36:05) AL9 fala: Sem dúvida, reforça porque aquele que não tem condição é obrigado a 
se "abrigar" nas próprias desculpas, como já formulado por Argyris. 
  (08:36:28) AL6 fala: Reforça também resistência as mudanças. 
  (08:37:28) AL5 fala: sim, essa situação descrita no livro do João Bosco Lodi - A Anti-
administração - ocorre mesmo... Já vi acontecer aqui, com um servidor excelente que foi 
promovido para uma função que não ele não queria e nunca se sentiu à vontadae. Como 
conseqüência, tornou-se um chefe burocrático e distante dos funcionários. E o seu trabalho, 
que antes era exemplar, ficou com outro funcionário, incompetente, e acabou acumulando-se 
indefinidamente.... Resultado: O chefe mudou-se para outra cidade, fazendo lá o que sabe 
fazer melhor...  
  (08:37:46) AL9 fala: M.: creio que pelo fato de tornar a organização mais pacata, estagnada, 
tudo isso leva a resistência a mudanças. 
  (08:37:57) AL6 fala: A continuidade da administração pública estAL10a em diretrizes fortes 
e gestores do quadro de servidores. 
  (08:39:49) AL9 fala: Mas como fazer gestores do quadro de servidores se o gestor mor é 
eleito pelo povo? 
  (08:40:16) AL6 fala: J., também o apego as rotinas, atividades e até as coisas (mesa, sala,...) 
  (08:40:57) AL9 fala: e se os secretários fossem servidores, será que não levaríamos a um 
corporatismo inadministrável a médio/longo prazo? 
  (08:41:46) PROF3 fala: Como estamos vendo nesta discussão, as características individuais 
são ampliadas para a organização com todas as suas conseqüências, numa propagação 
contínua. Se estamos falando de políticas públicas e seu processo de formulação, como vocês 
vêem a estrutura de interesses dos atores internos? Como se desenvolve esse processo em 
meio a "mérito e capacitação"? 
  (08:42:04) AL9 fala: corrigindo (...secretários fossem OBRIGATORIAMENTE servidores) 
através de lei... 
  (08:42:57) PROF2 fala: Aos detentores de mandato eletivo, a definição das diretrizes, eis 
que legitimados pelo voto para tal. Aos gestores profissionais do Setor Público, a 
administração do cumprimento da missão do Estado, em consonância com as diretrizes 
politicamente definidas.  
  (08:43:45) PROF3 fala: Lembrando que a estrutura de interesses dos atores internos fazem 
parte das articulações de poder dentro dos grupos sociais e a tomada de decisão nas esferas de 
governo. 
  (08:43:56) AL6 fala: J., me referia aos diretores dos órgãos, claro que exisitiram os cargos 
políticos, mas acredito para manter a continuidade dos projetos na adm. pública, deveriam 
haver cargos-chaves ocupados por servidores 
  (08:45:16) AL1 fala: Concordo como a M.. 
  (08:45:46) PROF2 fala: Concordo com a M.. Aí em Torres, no nobvo modelo de Gestão, há 
os Secretários Municipais, escolhidos pelo Prefeito com base em indicação política feita pelos 
Partidos. E há os GERENTES MUNICIPAIS, funcionários de quadro, responsáveis por 
administrar os macroprocessos a cargo do município, com estabelecimetno de metas e de 
indicadores de desemepenho.  
  (08:46:00) AL9 fala: Na verdade M., eu próprio estou me questionando até que ponto 
institucionalizar o servidor como membro permanente do primeiro escalão nao seria 
prejudicial ao Estado. Acredito que o corporativismo pode ser tornar um cancer para o estado 
se não for bem administrado. 
  (08:46:56) AL9 fala: G. estamos começando, eu me refiro a algo institucionalizado (lei) 
como seria isso a médio/longo prazo? 
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  (08:47:37) AL6 fala: Mas não seria permanente, em órgãos que ja adotaram esse sistema, há 
eleição dos dirigentes. 
  (08:47:45) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (08:47:47) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (08:47:55) PROF3 fala: No momento de definir uma política pública X, normalmente são 
chamados "elementos da casa" que detêm o conhecimento sobre a área para participar do 
processo. Em Torres, isso aconteceu dessa forma? 
  (08:48:30) AL6 fala: Já é legalizado, pela Constituição do Estado, art. 35 se não me engano 
  (08:48:54) PROF2 fala: Teríamos algo semelhante ao que ocorre na França: maior 
profissionalização do serviço público, com distinção mais clara entre o que compete aos 
funcionários e aos políticos.  
  (08:50:01) PROF3 fala: A institucionalização corre o risco de separar, como disse o 
Guadagin, as competências de forma clara - e como na França - intransponível, o que não faz 
muito o estilo brasileiro de administrar... 
  (08:51:07) AL9 fala: e a questão corporativista, não existe o risco? 
  (08:51:27) AL6 fala: Tem uma história que diz que os funcionários políticos são os 
cachorros que são fiéis ao novo dono da casa e os servidores são gatos, fiéis a casa. Quando o 
novo dono chega a casa com seus cachorros os gatos todos sobem no telhado. O novo dono 
tenta administrar e tornar a convivência amigável na casa. Mas qundo os primeiros gatos 
começam a descer do telhado, muda novamente o dono da casa. 
  (08:52:13) PROF3 fala: Muito interessante a tua história, M.. 
  (08:52:52) AL6 fala: Mas como forma de reestruturação, a institucionalização não seria 
viável? 
  (08:52:55) AL5 fala: Pelo que me lembro, na Emater, havia uma eleição, de onde saía uma 
lista tríplice para o novo Governador escolher o diretor... Assim, o diretor era sempre um dos 
funcionários.  
  (08:53:51) PROF2 fala: Em inúmeros órgãos está se instituindo esta sistemática como 
estratégia para assegurar maior interação entre os "cães" e os "gatos". 
  (08:54:26) PROF3 fala: A criação de Cargos em Comissão em determinadas áreas pode ser 
interessante na quebra do corporativismo. Sabe-se que determinadas áreas de governo são 
completamente "dominadas" por servidores do quadro. Mesmo que "cães" cheguem, nunca 
conseguem passar do pátio. 
  (08:54:52) PROF3 fala: E a burocracia é o instrumento mais usado por "gatos"... 
  (08:54:53) AL6 fala: "CE - Art. 25 - As empresas sob controle do Estado e as fundações por 
ele instituídas terão, na respectiva diretoria, no mínimo, um representante dos empregados, 
eleito diretamente por estes."  
  (08:55:45) AL9 fala: Valeu M.. 
  (08:55:48) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (08:56:15) PROF2 fala: Há uso abusivo de CCs no Brasil! Há desvios nesta prática. Só se 
justificam nos termos em que previstos na Constituição e quando não for possível suprir as 
necessidades com funciona´rios concursados. 
  (08:56:29) AL6 fala: A legislação, burocratiza os "gatos" 
  (08:57:06) AL9 fala: Estamos falando em profissionalização e também em capacitação. 
Pergunto: Não seria correto a abertura de concurso para Administração dos cargos de chefia 
da administração pública? 
  (08:57:57) PROF2 fala: Não! 
  (08:58:06) AL9 fala: porque não? 
  (08:58:37) AL6 fala: Pq? se já temos na administração pública profissionais 
capacitadíssimos  
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  (08:59:09) PROF2 fala: Mais uma vez, vale referir o caso da cidade do J. A.. Aí em Torres 
havia concurso para "Capataz". A pessoa fazia concurso para ser chefe. Conta para nós o 
resultado disto. 
  (08:59:18) PROF3 fala: M., nossas leis são elabordas por cidadãos eleitos pelo povo. Nossos 
"gatos" estão presentes nesse processo também, não podemos pensar que não são 
responsáveis também pelos procedimentos que levam ao Plenário das Câmaras, Assembléias 
e Congresso.  
  (09:00:53) PROF2 fala: Capacidade para administrar não é inata. Ela se constrói e se 
aperfeiçoa na prática, interagindo com os componentes da Equipe, valorizando-os, catalisando 
apoios em prol dos objetivos comuns e conciliando-os com os interesses individuais.  
  (09:01:11) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (09:01:23) AL1 fala: Estava lendo um artigo da Zero Hora de sábado, onde falava sobre os 
600 cargos que a Justiça quer criar. Um Juíz alega que tem que confiar nos seus funcionários, 
por isso é afavor do CCs. A pessoa que escreveu o artigo, então diz:"Se nem os juízes 
confiam nos funcionários de carreira, porque a população tem que confiar. 
  (09:01:31) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (09:01:45) AL6 fala: Concordo, Profª, mesmo achadno essa influência relativa. 
  (09:01:51) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (09:01:56) AL5 fala: Estamos falando muito em comprometimento.... em como fazer os 
objetivos individuais mais próximos dos organizacionais. De certa forma, trazer para as 
instituições o <<Espírito de Corpo>>, tão essencial nas Forças Armadas. Acho isso ótimo. 
Necessário. É uma forma de focalizarmos todos os esforços nos objetivos, de trazer integração 
e propiciar condições para a inovação. (Pondo-se os objetivos da organização acima dos 
individuais, reduzem-se as resistências para a inovação que traga melhoria).... Nesse contexto, 
o corporativismo não está sendo estimulado? Não estamos aqui dizendo que as soluções estão 
com os funcionáriso e a valorização deles é essencial? E agora vêm questionar se o 
corporativismo é prejudicial a longo prazo?.....voltamos à estaca zero...  
  (09:04:28) PROF2 fala: Tem razão o P.R. Tem é que se resgatar a auto-estima dos 
servidores, tem é que se fortalecer a consciência da importância social do trabalho que 
desempenham, tem é que se fortalecer o corporativismo construtivo, crítico.  
  (09:05:59) AL9 fala: Imaginem alguém fazendo um concurso sério de administração. 
Estudando cada um dos autores, psicologia organizacional, e tudo relativo a administração 
pública. Não sairiam pessoas capacitadas daí? se hoje sou técnico do tesouro, não significa 
que aprendi sobre leis, constituições, etc... me foi dada uma capacitação através do concurso. 
Não é disso que estamos falando? e se tiver alguém no serviço público com capacidade, não 
estAL10a ele também em condições de prestar tal concurso? Afinal adminsitração não é 
apenas mais um serviço prestado? diferente, peculiar, mas serviço. 
  (09:06:02) AL6 fala: Acredito que como uma forma de reestruturação da máquina pública, 
não como solução milagrosa e eterna 
  (09:06:34) PROF3 fala: Dentro do PJ/RS, existem alguns critérios e regras para atingir as 
funções de chefias, não estando livre de disfunções, como em todos os lugares da 
administração pública. A criação de CCs no Judiciário está vinculada exatamente aos "gatos" 
e cachorros" e seu corporativismo. Tiha opinião de que deveria ser cargo efetivo para esses 
secretários, mas uma ponderação me fez pensar melhor: O Juiz passa de comarca em 
comarca; se o cargo for CC, a sua indicação será somente pelo período em que ali estiver. 
Quando for promovido/removido, o secretário perde a CC (essa movientação de Juízes está 
bastante intensa!). Se for cargo efetivo, passam os Juízes e o secretário permanece sempre. O 
perigo está no corporativismo e no gerenciamento do andamento dos processos em 
determinada Vara.  
  (09:06:43) AL6 fala: Nem todos que passam no concurso público são bons profissionais. 



 301

  (09:08:08) PROF3 fala: Além - é claro - da perfeita sintonia que deve haver entre o 
secretário e o Juiz no entendimento do Direito. 
  (09:08:09) AL9 fala: Me parece que a Petrobrás tem concurso para adminsitrador... 
  (09:08:10) PROF2 fala: Por isso a conveniência da substituição periódica dos ocupantes de 
cargo de Chefia. 
  (09:08:51) AL6 fala: Mas Prof.ª, se ficam os sercretários não seria uma forma de perpetuar o 
trabalho desenvolvido? O corporativismo não seria sanado na movimentação tb, destes 
secretários? 
  (09:08:55) PROF3 fala: Guadagin, em um sistema em que a incorporação das funções 
gratificadas não é possível, ninguém "larga" a FG!!! 
  (09:09:58) AL6 fala: Por isso existem as eleições dos diretores, nos órgãos que ja aderiram a 
esse "método" 
  (09:10:23) PROF3 fala: O trabalho do secretário está na realização de relatórios, minutas, 
sobre o caso concreto, e isso não se perpetua, uma vez que "cada caso é um caso" perante a 
lei. 
  (09:10:44) PROF2 fala: Mudar estruturas acomodadas e políticas viciadas é difícil: exige, 
antes de tudo, desejo e coragem de inovar, de questionar e de transgredir o que foi 
estabelecido, muitas vezes, por hábito e não por reflexão.  
  (09:11:31) PROF3 fala: A movimentação de secretários seria possível. No TJ/RS, o cargo de 
Secretário de Câmara é de funcionário do quadro. Cada Desembargdores tem 3 assessores, 
sendo dois CC e um efetivo. 
  (09:12:39) PROF3 fala: Normalmente, mesmo esses CCs são preenchidos, no mínimo, por 
um efetivo mais. 
  (09:12:56) PROF2 fala: Pergunta a todos, para depois desenvolver o conceito da 
INCOMPETÊNCIA HÁBIL: O que é ser um profissional hábil? O que é ser um motorista 
hábil? O que é ter habilidade? 
  (09:13:02) AL7 fala: Os conhecimentos teóricos cobrados em concursos, nem sempre podem 
ser utilizados para o desempenho das atividades. Então um gestor concursado não conheceria 
a organização, os setores e os servidores.  
  (09:14:29) AL9 fala: F., isso pode ser mudado. Pode ser pedido tudo a respeito da prática, 
fazendo com que o concurso seja já direcionado... 
  (09:15:02) AL6 fala: E concursos internos? 
  (09:15:21) AL9 fala: F.:tens razão com relação ao conhecimento dos servidores e da cultura 
da organização. 
  (09:15:41) AL9 fala: M.:Isso, isso, isso!!!! 
  (09:16:11) AL6 fala: Que tem aptidão para alguma coisa, desempenho potencial em algum 
aspecto 
  (09:16:17) AL7 fala: Também acho que concurso interno ajudAL10a. 
  (09:16:17) AL9 fala: só porque, me parece que são inconstitucionais. 
  (09:16:51) AL6 fala: Mas uma emenda a mais ou a menos, não fAL10a diferença 
  (09:17:05) AL7 fala: Mas antigamente era utilizado... Nâo? 
  (09:17:27) AL7 fala: Bancos não fazem isto?! 
  (09:17:43) AL1 fala: Não concordo, acho que é retrocesso. 
  (09:17:52) AL9 fala: sim. eu acho ser uma tremenda injustiça uma funcionário da casa não 
ter direito a concurso interno. 
  (09:18:26) AL6 fala: Não é da minha época, mas acho que eram meio fraudulentos. Mas 
com o caso da CESPE o sistema de hoje tb não é confiável. Bancos fazem, mas são de 
economia mista. 
  (09:18:33) AL9 fala: porque retrocesso P.? 
  (09:19:18) AL1 fala: Por que existe o estágio probatório. 
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  (09:20:10) AL5 fala: Gostei da idéia do concurso interno... aqui podemos averbar nas fichas 
funcionais todos os cursos que fazemos, mas ainda não vi, na prática, nenhum incentivo, 
reconhecimento ou promoção derivado disso.  
  (09:20:49) AL7 fala: Que confusão esta da CESPE, hein. 
  (09:20:53) PROF2 fala: O princípio constitucional consagrado na CF de 1988 é o da 
acessibilidade a todo cidadão para qualquer cargo público, atendidas apenas exigências 
objwetivas inerentes ao cargo a ser exercido. Para acessar cargo público, há que se demonstar 
competência em Concurso aberto a todos!  
  (09:21:09) AL9 fala: não seria isso o reconhecimento citado no forum? 
  (09:22:30) AL1 fala: Concordo, se tivessemos promoção por titulos. 
  (09:22:33) PROF2 fala: Dentro do cargo, há Plano de Carreira e possibilidade de promoção 
de uma classe para outra em razão de mérito ou de antigüidade. Aqui, sim, vejo grandes 
oportunidades de melhoria, especialmente nas avaliações do desempenho. 
  (09:23:44) AL9 fala: a pouco a F. colocou a necessidade de conhecimento da casa, dos 
funcionários, da cultura( eu colocAL10a por extensão). Isso só tem quem está na casa. isso 
também não seria uma forma de estímulo ao crescimento a quem já trabalha no estado? 
  (09:24:23) AL9 fala: Concordo com o P.F.. promoção por títulos, o que acha G.? 
  (09:24:29) AL5 fala: Esse princípio constitucional está ERRADO!!............ O concurso 
deveria servir para ingressar em uma carreira e não em um cargo... Imaginem um concurso 
para Coronel ou General... é ridículo..... O concurso público aberto a todos, eu defendo,, que 
deveria se limitar ao ingresso na carreira. e daí em diante, as promoções serem feitas por 
concurso interno.  
  (09:25:09) PROF2 fala: Passa a ser cada vez mais imprescindìvel valorizar o aprimoramento 
contínuo, valorizar a realização de cursos de atualização, ... 
  (09:25:40) AL6 fala: Promoção é diferente de concurso interno. 
  (09:25:46) PROF2 fala: Fazer concurso para técnico judiciário e ser promovido para Juiz? 
  (09:26:04) PROF3 fala: Nem todos os cargos no serviço público são de carreira, existem os 
isolados que permanecem em um único estágio. Aqui sim não há estímulo ao servidor!! 
  (09:26:32) AL9 fala: e a promoção por títulos? não é uma excelente forma de colocar 
aqueles que merecem no seu devido lugar? 
  (09:26:36) PROF3 fala: Os concursos internos estão vedados na administração púbica!!! 
  (09:28:11) AL6 fala: Mas a promoção já existe (+-) por merecimento (títulos) e por 
antiguidade. Mas só se eleva o salário, não a autoestima, desafios, oportunidades... 
  (09:28:15) AL7 fala: O concurso interno ajudAL10a o servidor a buscar seus interesses sem 
a necessidade de um "empurrão" da chefia. Tendo interesse em determinada área e estando 
apto para tal...Quantos funcionários foram se especializando no decorrer da carreira. 
  (09:28:26) AL9 fala: Pode ser G.! Não conheceria muito mais o Técnico judiciário que 
tivesse um doutorado dentro da área, um mestrado, especializações. Do que um aluno que se 
formou hoje na faculdade? 
  (09:28:30) PROF3 fala: Temos experiência em avaliação desempenho para promoção por 
mérito no TJ. Existem indicadores para qualidade/quantidade e relações interpessoais. 
  (09:28:32) AL5 fala: não... quem entra como soldado, chega no máximo à sagento... quem 
entra na ESA (escola de sargento das armas) chega á tenente.... quem entra na AMAN 
(academia militar de agulhas negras, chega à general... mas no meio do caminho à o concurso 
de Capitão para Major.... e de Coronel para General... E vários cursos, alguns são pré-
requisitos, outros são opcionais, que contam pontos para se habilitar à promoção.... 
  (09:29:05) AL6 fala para AL7: Caso CESPE: Prenderam candidatos que compraram 
gabAL10tos da prova de Agente Federal, e acham q essa fraude vem desde 2003 
  (09:29:19) PROF2 fala: Se ele conhece mais, J. A., vai passar no Concurso Público.  
  (09:29:42) AL9 fala: não necesssAL10amente. 
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  (09:30:15) PROF2 fala: Então demonstrou menos competência na prova objetiva de aferição 
de conhecimentos. 
  (09:30:43) PROF2 fala: Proponho que se aprofundem, ao longo do dia, as reflexões sobre os 
temas que estão pipocando agora, a fim de que, logo mais, na continuação da AULA 
iNTERATIVA, faça-se a retomada dos mesmos, relacionando-os com Rotinas 
Organziacionais Defensivas, Formulasção de Políticas Públicas e demais temas em estudo.  
  (09:31:10) PROF2 fala: Bom dia a todos! 
  (09:31:17) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (09:31:18) AL5 fala: até a noite...  
  (09:31:26) PROF3 fala: Fazendo um fecho dessa aula, temos como indicador o incômodo 
permanente de todos com a insatisfação do servidor público. À noite, teremos mais tempo 
para encaminharmos algumas questões. Bom-dia!!! 
  (09:31:26) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (09:31:31) AL1 fala: Um bom dia, até a noite. 
  (09:31:37) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (09:31:49) AL6 fala: Bom dia!!! 
  (09:32:18) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (09:33:51) AL7 fala: Até! 
  (09:34:08) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (09:34:35) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (09:35:01) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (10:11:23) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (10:46:02) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (18:13:49) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (18:20:16) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (18:20:18) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (18:21:49) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (18:22:43) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (18:26:53) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (18:27:19) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (18:28:33) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (18:28:34) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (18:29:23) SYSTEM fala: Administrador sai da sala. 
  (19:09:08) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (19:20:44) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:21:22) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:21:24) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:21:35) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:23:19) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:25:08) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (19:25:29) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:25:30) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:30:25) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:30:26) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:30:35) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:30:42) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:31:15) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:32:47) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (19:33:16) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (19:33:21) PROF3 fala: Boa-noite!! 
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  (19:33:42) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (19:33:42) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (19:33:48) SYSTEM fala: 
 
30 DE MAIO 
 
Voltar   
  (07:32:13) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (07:35:35) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (07:36:31) PROF3 fala: Bom-dia, F.!  
  (07:40:00) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (07:40:17) AL6 fala: Bom dia! 
  (07:40:40) PROF3 fala: Bom-dia, M.. Pelo jeito, as mulheres são mais madrugadoras!! 
  (07:41:54) AL6 fala: é verdade 
  (07:43:47) PROF3 fala: Como está o andamento das atividades que foram propostas? O 
conteúdo deve ser complementado com as demais leituras, sendo o texto-base utilizado como 
"provocação". 
  (07:45:19) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (07:46:07) AL6 fala: Refere-se as as atividades individuais e em equipe? A minha equipe se 
adaptou muito bem, ja estamos com o proximo art. pronto e ja estamos na proxima atvidade 
  (07:46:13) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (07:47:09) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (07:47:48) PROF3 fala: Acho que "caí" do ambiente... Que bom, M., que tudo está andando 
bem! Estive examinando a pesquisa que colocaste no fórum. Vocês têm algum resultado dela? 
  (07:48:00) AL7 fala: Bom dia! 
  (07:48:12) PROF3 fala: bom-dia, F.. 
  (07:49:27) AL6 fala: Sobre QVT? 
  (07:51:36) PROF3 fala: Sim, M.. 
  (07:53:04) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (07:53:04) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (07:54:29) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (07:54:53) PROF3 fala: O planejamento formal de uma intervenção como a pesquisa de 
QVT traz benefícios para todos os tipos de organizações porque estimula o gestor a pensar 
adiante de forma sistemática a respeito da satisfação de seus colaboradores com a 
organização, impulsiona o foco nos objetivos e políticas já traçadas, coordena esforços e 
desenvolve padrões de desempenho, com previsão de mudanças ambientais e de ações-
resposta a alterações súbitas no cenário pesquisado. Existem outras ações no DETRAN que 
demonstram esse planejamento? 
  (07:54:57) AL6 fala: Cheguei a referir rapidamente as minhas conclusões, mas a principal é 
que há aspectos que insatisfem o servidor que são de fácil solução, como uma fonte de 
comunicação com a Direção ou participação na responsabilidade comunitária... 
  (07:56:16) PROF3 fala: Então, não foram implementadas ainda as ações que se delinearam 
nas conclusões? 
  (07:56:42) PROF3 fala: Bom-dia, G.. 
  (07:56:45) AL6 fala: Não, poucas das soluçoes propostas pela pesquisa foram 
implementadas 
  (07:57:24) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (07:57:24) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (07:57:27) PROF2 fala: Olá. Cabe iniciar a semana elogiando também a Matriz de Análise 
do DETRAN, elaborada pela Equipe 4. 
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  (07:58:10) AL6 fala: A equipe 4 agradece. 
  (07:58:33) SYSTEM fala: Fernanda G. entra na sala. 
  (07:59:10) PROF3 fala: Quando um trabalho de pesquisa é realizado, ele gera expectativas 
nos participantes/público-alvo, o que não deveria ser negligenciado, porque se criam imagens 
como: "mais uma pesquisa que não vai levar a nada", o que é ruim para toda a organização. 
  (07:59:17) AL6 fala: Infelizmente tenho q ir, tenho um curso hoje na FDRH. Até a noite 
  (07:59:33) PROF3 fala reservadamente para PROF2: Até a noite, M.. 
  (08:00:03) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (08:00:39) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (08:00:40) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (08:01:00) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (08:01:01) PROF2 fala: Bom dia, P.Ricardo. 
  (08:01:18) AL5 fala: bom dia... 
  (08:02:11) PROF2 fala: P.Ricardo: chegastes a ler o texto sobre a Criação de Conhecimento 
Organizacional? 
  (08:03:06) SYSTEM fala: Fernanda G. sai da sala. 
  (08:05:23) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (08:06:30) PROF2 fala: Até o momento passaram pela Aula de hoje a M., a F. e o P.Ricardo. 
Com a ampliação do frio, parece que se está migrando para a Interativa noturna. Permanecerei 
a postos. Estou ansioso para discutir sobre a criação de conhecimento nas organizações. Os 
trabalhos individuais e em equipe já elaborados também são boa matéria prima para análise 
conjunta nas Aulas. Afora isto, aqui o aluno é pró-ativo e pode propor temas. Diag lá, F.! 
  (08:07:37) PROF2 fala: Complementando (retificando o final da mensagem anterior): Diga 
lá, F.! 
  (08:07:54) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (08:08:48) SYSTEM fala: Fernanda G. entra na sala. 
  (08:08:54) AL5 fala: sim, achei muito interessante os processos de conversão de 
conhecimento e como as interações sociais ampliam e reforçam esses conhecimentos. 
  (08:09:06) PROF3 fala: A F. e a M. entraram cedinho... 
  (08:09:18) PROF3 fala: Bom-dia, P.! 
  (08:09:35) AL7 fala: Achei interessante os textos desta semana, na verdade os assuntos que 
debatamos e que são levantados na interativa acabam sendo complementados a cada nova 
aula. 
  (08:09:49) PROF3 fala: P., como está o andamento das atividades que propusemos nas 
disciplinas?  
  (08:10:00) PROF2 fala: As interações têm um papel fundamental. Um dos entraves reside na 
excessiva ênfase ao individualismo, em detrimento da cooperação. 
  (08:11:41) AL7 fala: Acho complicado complicar o conhecimento, as vezes não sabemos 
direito o que o colega faz e não existe o interesse ou a cultura de dividir esta informação. 
  (08:11:55) PROF3 fala: Quando este módulo foi montado, realmente pensamos na 
possibilidade de uma disciplina complementar a outra. O maior ou menor enriquecimento 
depende essencialmente da participação e interação do grupo. É na troca de experiências que 
conseguiremos compreender melhor a teoria explorada a cada aula. 
  (08:12:00) AL7 fala: Quiz dizer compartilhar... 
  (08:12:35) PROF2 fala: Será que parte do problema reside no fato de que temos receio do 
desconhecido e temos receio de mostrar que desconhecemos? 
  (08:13:47) PROF3 fala: As trocas são importantes. Vejam bem, F. e P., a pesquisa de QVT 
que a M. trouxe. Vocês já responderam alguma pesqusa como essa na organização de vocês? 
  (08:13:48) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (08:14:46) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
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  (08:15:42) AL7 fala: Participei de um evento organizado pelos próprios funcionários da 
Procergs com o intuito(nesta edição) de debater a cultura da empresa. Uma das maiores 
reclamações era a falta de conhecimento do que estava sendo desenvolvido por cada colega. 
Algumas vezes dividiam a mesma ilha e não tinham noção no que o colega estava trabalhando 
naquele momento. 
  (08:16:28) AL5 fala: estão meio lentas porque esta semana entregarei o sistema de analise de 
movimentação processual do juizado... Tão logo esteja pronto, poderão ter acesso no site 
"http://jef.payador.adm.br"... deixarei uma mensagem no forum... 
  (08:17:16) PROF3 fala: A iniciativa foi dos funcionários em promover o evento! E depois, o 
que aconteceu? 
  (08:17:52) PROF3 fala: Parabéns, P.!! Aguardaremos a mensagem no fórum para acessar! 
  (08:19:05) PROF2 fala: Agregando novos elementos sobre os temas em estudo: Serge 
Moscovici, psicólogo social francês, é autor da teoria das Representações Sociais. Demonstra 
que o não-familiar nos angustia. Diante de algo que não nos é familiar ou nós o ignoramos ou 
nós o tornamos familiar. Para tornar familiar algo não-familiar, produzimos representações 
ancorando o não-familiar em algo que nos é familiar. Além da "ancoragem", há a objetivação: 
faz-se com que algo abstrato passe a ter existência quase real, após ser por nós nominada, 
classificada, categorizada, sempre em relação a aquilo que já nos era familiar. Isto realizada 
coletivamente viabiliza a comunicação, a interação o compartilhamento. Nonaka e Yakeuchi 
também dâo ênfase ao uso de analogias e metáforas para ampliar as possibilidades de 
comunicação e socialização de conhecimentos implícitos. 
  (08:23:21) AL7 fala: Esta já era a terceira edição, tudo começou para resolver problemas do 
setor e acabou sendo aplicado para o resto da empresa. Era para ter umas 20 turmas de 10 
alunos, mas acabou sendo interrompido pela metade já que o setor estava passando por um 
processo de reestruturação a chefia achou melhor interromper. De qualquer forma os colegas 
que participavam achavam ótimo ter a liberdade de falar sobre a cultura da empresa de forma 
aberta e poder haver a interação com os colegas de diversos setores e do interior.  
  (08:23:40) PROF2 fala: A descrição do que se passa na PROCERGS e na maioria das 
organizações, em que cada funcionário desconhece o que se passa, o que pensa, o que faz, o 
que espera o colega do lado, permite questionar: para que serve, na prática, o planejamento 
estratégico? Qual é a ponte que está faltando entre o planejamento estratégico orgasnizacional 
e o dia a dia nas organizações? Por que o planejamento estratégico não consegue, na prática, 
ser um catalisador e mobilizador dos esforços individuais em prol dos objetivos 
organizacionais? 
  (08:24:04) PROF3 fala: Acompanhando o pensamento do G., o desconhecer a atividade de 
meu colega de "ilha" impede que outro olhar seja colocado sobre ela. Pode ser "não-familiar", 
mas passará pelo processo de "ancoragem" e objetivação. Uma vez concluído o processo, 
poderá ser enriquecido com outras compreensões/visões da atividade, ou simplesmente 
corroborado. Assim, foram formuladas estratégias para que houvesse maior comunicação 
horizontal?  
  (08:27:42) PROF2 fala: Falta, em regra, o atendimento efetivo do primeiro dos sete pré-
requisitos apontados por Nonaka e Takeuchi: a INTENÇÃO ORGANIZACIONAL. A 
Missão, a Visão de Futuro, a Intenção Organizacional tem que ser construída coletivamente, 
tem que ser debatida, tem que ser mensurada permanentemente, a fim de que, tornada 
familiar, passe a funcionar como o farol que aponta o caminho e que permite a cada um saber 
de que forma está contribuindo ou pode contribuir.  
  (08:28:03) PROF3 fala: Não estará acontecendo a elaboração do PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO como um fim em si mesmo, estacionando na fase de ELABORAÇÃO, 
esquecendo das fases seguintes de IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE? 
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  (08:32:35) PROF3 fala: Seria como as pesquisas de satisfação que são realizadas (porque 
está "na moda", a outra organização fez, etc.) e se esgotam na própria realização!! Acontece 
que ações como esta trazem "incômodos", abrem cenários que estavam apagados/silenciosos, 
e a organização "inteira" precisa querer mudar! E a mudança é difícil! Se não houver 
comprometimento de todos os níveis (do mais alto ao mais baixo), sempre teremos ações 
inacabadas, planejamentos infrutíferos. 
  (08:32:38) AL7 fala: Acho que cada funcionários acaba se concentrando no 
desenvolvimento de sua tarefa, sem se preocupar com o resto e no dia a dia não para para 
refletir sobre a organização como um todo. O complicado no planejamento é que a cada nova 
estrutura organizacional existe o que poderia chamar de releitura de onde a empresa pode 
chegar ou como pode participar determinado setor. 
  (08:33:33) PROF2 fala: A dinamicidade das estruturas e do planejamento pode atuar como 
entrave ou como oportunidade para buscar o engajamento continuado. 
  (08:33:57) PROF3 fala: Tens toda a razão, F.: a solução de continuidade é um fator-chave no 
planejamento estratégico. Como trabalhar com essa contingência? 
  (08:36:12) PROF2 fala: Mas isto não é fácil. Cada um de nós busca permanentemente o 
equilíbrio. Entretanto, a toda hora nos defrontamos com fatores de desequilibração. Mais uma 
vez: fugimos do que nos desequilibra ou o superamos, adaptando-nos. É um processo 
dinâmico, interativo, em que a comunicação eficaz e a reflexão coletiva são fundamentais. 
  (08:36:24) AL5 fala: Penso que o planejamento estratégico falha porque não interage com 
planejamentos táticos e operacionais... A direção faz um planejamento, sem ter informações 
precisas sobre o andamento do trabalho na base, prepara um documento e o anuncia. No 
máximo, deixa este documento em algum lugar na rede interna. As chefias intermediárias 
tomam este planejamento como metas estáticas a serem cumpridas e de tudo o que foi 
planejado, chega à base, o que interessa às chefias... A falta de comunicação vertical, então, 
impede o processo de integração entre os planos estratégico, tático e operacional, e a falta de 
comunicação horizontal impede a disseminação da cultura de planejamento.. Penso que os 
canais informais são mais eficazes para gerar a internalização e socialização...  
  (08:37:49) PROF2 fala: Certamente, P.Ricardo. O texto que estamos comentando realça a 
importância do conhecimento implícito, que flui melhor por meio dos canais informais. 
  (08:39:05) PROF2 fala: A formação de equipes interdisciplinares (ou inter-funcionais) e o 
rodízio estratégico periódico contribuem para que se amplie a socialização e a internalização, 
intensificando as trocas de conhecimentos implícitos e a construção de novos conhecimentos. 
  (08:41:58) PROF3 fala: P., a Missão e a Visão de uma organização deveriam estar "imunes" 
às mudanças ocasionais de estrutura organizacional. O planejamento estratégico tem nelas o 
NORTE para qual devem convergir o tático e o operacional. É importante o que salientaste - a 
necessidade de comunicação vertical e horizontal. O planejamento estratégico de uma 
organização prevê a participação de atores internos e externos. Dentre os internos, devem-se 
fazer presente representantes daqueles que conhecem os processos que estarão envolvidos na 
implementação do planejado. 
  (08:45:20) PROF2 fala: Além da melhor comunicação formal e informal e da articulação 
entre os planos estratégico, tático e operacional, convém adotar uma sistemática semelhante à 
proiposta por KAPLAN E NORTON, formuladores do BALANCED SCORECARD. A 
adoção de um Painel Balanceado de Indicadores para monitorar, de forma transparente e 
permanente, as dimensões organizacionais relevantes é importante ferramenta da gestão 
eficaz. 
  (08:45:23) PROF3 fala: Aqui temos exemplos do que discutimos nos primeiros textos - 
principalmente no três da PEP: Interesses, conflitos e poder -, em que as políticas e estratégias 
sofrem distorções devido a inserção de interesses alheios à MISSÃO e VISÃO da 
organização.  
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  (08:48:28) PROF2 fala: O Balanced Scorecard se propõe a ser a ponte entre o Planejamento 
Estratégico e o desenvolvimento quotidiano das ações na organização. Na versão mais atual 
da proposta, adota a idéia de Mapas Estratégicos. Para cada tema estratégico para a empresa, 
prevê a adoção de Metas e Indicadores que permitam mensurar o desempenho em relação às 
quatro dimensões que seguem: FINANCEIRA, PROCESSOS, SATISFAÇÃO DOS 
USUÁRIOS/CLIENTES, E APRENDIZAGEM/INOVAÇÃO. 
  (08:48:53) AL7 fala: O que relatei foi o posicionamento dos funcionários, de repente até 
existe um planejamento mas não é absorvido na organização. 
  (08:49:42) AL5 fala: Nas décadas de 70, 0, até 1995, meu pai trabalho na Justiça do 
Trabalho. Primeiro em uma Junta, depois no TRT, e quando abriram as varas novas em Porto 
Alegre, foi trabalhar na 27a. Em todos estes lugares, havia o rodízio de atividades. Em um ano 
ou dois, cada funcionário tinha completado uma volta por todos os postos de trabalho. Isto 
disseminava o conhecimento. Desde que o juizado foi criado, em 04/2002, estou no mesmo 
setor, fazendo o mesmo trabalho. Como o rito sumário do JEF era algo novo e desconhecido, 
foi adotada a política da especialização. Cada um em seu posto, gerando e concentrando o 
conhecimento. Só que com o passar do tempo, em vez deste processo ser substituído pelo 
rodízio, o que aconteceu foi que a cultura da especialização tornou-se tão internalizada, que 
ninguém ousa perguntar o que o colega do lado faz...  
  (08:50:12) PROF3 fala: Na fase de implementação da estratégia, os Indicadores - e o Painel 
Balanceado de Indicadores é muito apropriado - tem papel fundamental. O seu 
acompanhamento traz ao processo a COLETA, a ANÁLISE, a REFLEXÃO sobre o ocorrido, 
implementado, e a CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO a respeito da organização.  
  (08:53:29) AL7 fala: A empresa esta apta sobre tecnologia da informação. De forma ampla 
os coloboradores participam de cursos , tanto ministrados por colegas como os solicitados 
pelas chefias. 
  (08:53:33) AL5 fala: Onde é possível obter mais informações sobre o BALANCED 
SCORECARD? 
  (08:54:19) PROF2 fala reservadamente para PROF3: Extraordinários os relatos agora 
trazidos. Na década de 70 adotava-se na JT, com ótimos resultados, estratégia típica da Era 
Digital, com o rodízio estratégico periódico, com ampla disseminação de conhecimentos e 
fortalecimento da cultura organizacional. Agora, no século XXI, volta-se atrás enclausurando 
funcionários que se quer especialistas em cubículos ou em ilhas, sem que se lhes oportunize a 
ampliação de visão e de conhecimentos. Não é de se estranhar que não ocorra a absroção do 
Planejamento Estratégico pela organização como um todo! 
  (08:55:04) PROF2 fala: Vou colocar no ambiente material sobre o Balanced Scorecard. 
  (08:55:12) PROF3 fala: P., a cultura da rotatividade não é tão fácil de ser implementada. 
Voltamos à questão do PODER sobre o conhecimento/atividade como PODER dentro da 
organização. No PJ/RS, se consegue implementar a rotatividade nos casos em que é 
FLAGRANTE o ganho em eficácia, isto é, vai melhorar a produtividade do Cartório sem 
perda de poder. 
  (08:56:06) PROF2 fala: Atuas em qual setor, na PROCERGS, F.? 
  (08:58:18) AL7 fala: Agora estou no TRE, trabalhava no RH , no setor responsável pelo 
Treinamento e Desenvolvimento. 
  (08:58:32) PROF3 fala: Outra bibliografia interesante é SINAIS VITAIS, de Steven M. 
Hronec, que usa medidas de desempenho da qualidade, tempo e custos no planejamento da 
organização, detalhando como acompanhar o que acontece na organização, por meio de 
medidas que buscam processos e causas. 
  (08:59:45) PROF3 fala: F., outra bibliografia interessante é "Qualidade de Vida no 
Trabalho", de Eda Fernandes. Conheces? 
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  (08:59:56) AL7 fala: Acredito que na Procergs rotatividade seria complicado já que cada 
colaborador atende um cliente específico. 
  (09:00:35) PROF2 fala: Permito-me discordar, em parte, F.. 
  (09:01:25) AL7 fala: cada colaborador trabalha a estratégia e a cultura de outro orgão. Não? 
  (09:02:09) AL5 fala: Com certeza, M.... 
  (09:03:00) PROF2 fala: Dirigi a Divisão de Tecnologia e Informações Fiscais da 
SecretAL10a da Fazenda, o maior um um dos maiores clientes da PROCERGS. Tivemos 
ganhos significativos quando pessoas de outras Divisões, como a que atendia o DETRAN, 
passaram para a D6. De outra parte, analistas da D6 que eram excelentes e mudaram de área, 
cresceram pessoal e profissionalmente, como o Aquino. 
  (09:06:39) PROF2 fala: Tens razão, F., no sentido de que a cultura e a estratégia do órgão 
atendido acabam influenciando a equipe de técnicos que desenvolvem e mantém os sistemas 
daquele órgão. Mas se houvese mais rodízio, poderiam se disseminar entre os funcionários da 
PROCERGS e, no processo de espiral ascendente, entre os õrgãos-clientes, as melhores 
práticas. 
  (09:10:02) AL7 fala: Acredito que as mudanças ocorram e que de fato possam ser 
adequadas, mas não que estas mudanças ocorram por interesse de disseminar o conhecimento. 
Acho que o que ocorre é que os funcionários ficam mais satisfeitos e assim desenvolvem um 
melhor trabalho: o interesse pessoal e o da organização juntos. 
  (09:11:04) PROF2 fala: Excelente. A realização pessoal é o motor da criação de 
conhecimento! 
  (09:12:34) PROF2 fala: Corroborando a tua afirmação, trago manifestação de Peter Senge, 
autor da "Quinta Disciplina", postada no Fórum pelo AL10no: "Senge: se as pessoas gostam 
realmente de seu trabalho, elas vão inovar, correr riscos, confiar uma nas outras. Porque todas 
estão realmente dedicadas ao que estão fazendo. " 
  (09:13:53) PROF2 fala: Na mesma linha, de autoria do guru Peter Drucker, também postada 
no Fórum pelo AL10no: "Drucker: Só tem bom desempenho quem ama o que faz. Essa é a 
diferença, eu creio, não entre mediocridade e desempenho, mas entre uma learning 
organization (organização que aprende)  aquela na qual todos crescem e então o processo 
muda  e uma que talvez se saia muito bem, mas da qual ninguém sente falta depois das cinco 
da tarde." 
  (09:14:25) AL7 fala: Bom, acho que nem vou mais trabalhar só para colocar em dia a minha 
leitura. Brincadeirinha... 
  (09:14:43) PROF3 fala: Aqui, entramos na identificação das necessidades do indivíduo e da 
organização. Existem hierarquias em uma e noutra, e o administrador público precisa ter a 
sensibilidade de identificá-las para acionar os mecanismos que atenderão a essas necessidades 
suprindo-as. 
  (09:15:44) AL7 fala: Nem sempre se tem a oportunidade de trabalhar no que se mais gosta 
no serviço público. 
  (09:16:24) SYSTEM fala: AL10 entra na sala. 
  (09:16:44) PROF2 fala: Olá, AL10. Seja bem-vindo! Estas afirmações dos Peter (Senge e 
Drucker) deveriam ser objeto de análise dos gestores de órgãos públicos. Caberia discuti-las 
especialemente com os responsáveis por órgãos públicos que administram ambientes que 
causam elevada incidência de patologias ocupacionais, como foi descrito aqui em relação ao 
Tribunal Regional Federal, e como está descrito nas Matrizes de Análise já publicadas nos 
Portfólios.  
  (09:18:32) PROF3 fala: Olá, A. Quando se fala de organização que aprende, precisamos 
ampliar o conceito para "estar aberto a mudanças", e isto é aprender a aprender. Ou seja, 
perceber e ler o cenário, incorporar o novo, adaptando a "velha" bagagem, e MUDAR!  
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  (09:18:52) PROF2 fala: Com relação à importância de se gostar do que se faz, mais uma 
reflexão da mesma fonte: "A criação do conhecimento está no fazer, no experimentar, está no 
foco voltado para as oportunidades muito mais que para solução de problemas, está na busca 
constante de mudanças, tudo isso cria um clima de valorização do ser humano, de confiança, 
de entusiasmo, de incentivo ao crescimento pessoal e por conseqüência o organizacional, o 
que pode tornar o trabalho apaixonante, e isso redundará no prazer de trabalhar. Em fim, o 
grande diferencial numa organização que aprende é fazer aprendendo ou aprender fazendo e 
acima de tudo amar o que se está fazendo." 
  (09:19:08) AL10 fala: Bom dia colegas. Sou novo na turma e fiquei perdido procurando 
onde seria o encontro. Participarei novamente no horário da v tarde/noite. 
  (09:19:13) PROF3 fala: AL10, estás iniciando no curso. Não gostarias de te apresentar aos 
colegas? 
  (09:21:09) PROF2 fala: Caso tenhas dificuldade para acessar os ambientes/recursos do 
Curso, podes fazer contato com o navi (navi@ea.ufrgs.br) ou com qualquer um de nós, AL10. 
  (09:21:11) AL5 fala: bom-dia, AL10. 
  (09:21:54) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (09:22:25) PROF2 fala: F.: queres compartilhar com o AL10 alguma percepção sobre o 
CEAPE, na linha desafios e oportunidades de um Curso de Especialização a Distância? 
  (09:22:39) AL7 fala: Concordo G., é importante aprender a gostar do que está fazendo. 
  (09:23:51) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (09:24:29) PROF2 fala: P.R.: queres compartilhar com o AL10 alguma percepção sobre o 
CEAPE, na linha desafios e oportunidades de um Curso de Especialização a Distância?  
  (09:24:42) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (09:24:43) AL10 fala: Colegas, alguém consegue me ler? 
  (09:25:00) AL7 fala: O curso é bem interessante, mas precisa de bastante dedicação para 
conseguir acompanhar as atividades. Depois nos acostumamos.E aí AL10, onde trabalhas, 
qual tua formação? 
  (09:25:27) SYSTEM fala: AL10 sai da sala. 
  (09:26:07) PROF2 fala: Tivemos nesta manhã um público pequeno mas qualificado. À noite 
deveremos estar com toda a Turma e com toda a disposição que a caracteriza. ALGUMAS 
SUGESTÕES PARA A ÚLTIMA AULA INTERATIVA DO MÊS DE MAIO/2005 NO 
CEAPE: Para a Aula Interativa de hoje à noite podemos revisar e preparar contribuições 
sobre: as sete características das organizações que mais criam conhecimento; os quatro 
processos de conversão de conhecimento; o uso de metáforas e analogias; o papel das 
“crenças” e dos “modelos mentais”; e, tópico adicional: como ocorre a criação de 
conhecimento por parte da pessoa; isto é, como a pessoa cria conhecimento. 
  (09:26:33) PROF2 fala: Tenham todos um ótimo dia! Até à noite! 
  (09:26:37) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (09:27:45) AL7 fala: Até a noite! 
  (09:28:17) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (09:29:44) AL5 fala: até a noite.  
  (09:29:49) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (09:32:53) PROF3 fala: Bom-dia!! 
  (09:32:57) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (09:33:57) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (09:34:12) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (09:34:15) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (12:54:29) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (13:06:31) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (14:50:52) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
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  (15:45:15) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:12:12) SYSTEM fala: Administrador entra na sala. 
  (19:19:15) SYSTEM fala: AL13 entra na sala. 
  (19:22:11) SYSTEM fala: AL13 sai da sala. 
  (19:26:01) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (19:26:16) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (19:26:33) AL12 fala: Boa Noite! 
  (19:26:56) PROF3 fala: Boa-noite, AL12! 
  (19:27:29) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:27:46) PROF3 fala: Seja bem-vinda ao curso CEAPE! Hoje teremos uma aula interativa 
com transmissão de imagem. Boa-noite, P.. 
  (19:28:01) AL1 fala: Boa noite 
  (19:28:18) AL1 fala: Vou trocar de sala. 
  (19:28:24) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (19:28:25) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (19:28:30) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:28:34) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:28:54) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (19:28:57) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
  (19:29:57) PROF3 fala: P., estás ouvindo o teste de som e imagem? 
  (19:30:18) AL1 fala: ainda não 
  (19:30:38) PROF3 fala: A IMAGEM ESTÁ CHEGANDO? 
  (19:31:43) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (19:31:47) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
  (19:32:06) PROF3 fala: Hoje, teremos a presença do Prof. Eugênio, de Finanças, para 
abrilhantar nossa Aula Interativa. 
  (19:32:24) AL1 fala: estou fazendo um download. 
  (19:32:36) PROF3 fala: E agora, P.e AL12? Estão recebendo imagem e som? 
  (19:33:17) AL1 fala: Boa noite prof. Eugênio. 
  (19:33:56) PROF3 fala: Ele já está conosco, e dentro de instantes iniciaremos a nossa aula. 
  (19:34:14) AL12 fala: não consegui ouvir nem ver, por isso optei pela aula sem vídeo 
  (19:34:24) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (19:34:30) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
  (19:34:32) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (19:35:40) AL12 fala: agora está OK 
  (19:35:55) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (19:36:00) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
  (19:36:09) PROF3 fala: Hoje, pela manhã, o debate centrou-se na participação dos 
indivíduos no planejamento e nas decisões dentro de uma organização e o que isso traz de 
benefícios para a sua eficácia. 
  (19:36:30) PROF3 fala: Boa-noite, M..  
  (19:37:18) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:38:01) SYSTEM fala: PROF6 entra na sala. 
  (19:39:15) PROF3 fala: AL12, a transmissão não estava pronta. Assim, se quiseres, podes 
entrar na opção COM VÍDEO, em que terás a "presença" dos professores. 
  (19:39:43) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
  (19:39:50) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (19:39:59) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (19:40:22) SYSTEM fala: AL8 entra na sala. 
  (19:40:31) SYSTEM fala: TUTOR3 entra na sala. 
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  (19:40:50) AL12 fala: neste momento estou nesta opção. E estou visualizando um dos 
professores 
  (19:40:57) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (19:41:00) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
  (19:41:06) TUTOR3 fala: Boa-noite a todos! 
  (19:41:09) PROF6 fala: Boa noite a todos. Depois de longo tempo, consigo participar ao 
vivo de uma aula interativa. Por problemas técnicos deixei de responder questões do forurm 
de Finanças Públicas. Estou atualizando as mesmas e de agora em diante não haverá mais 
atrasos. Os que enviaram perguntas, favor ler o texto do forum. 
  (19:41:15) AL4 fala: Boa noite prof. estava dando uma olhada na aula da manhã! 
  (19:41:23) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:42:13) AL8 fala: Boa noite  
  (19:43:29) SYSTEM fala: AL8 sai da sala. 
  (19:43:35) SYSTEM fala: AL8 entra na sala. 
  (19:43:38) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
  (19:45:08) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:45:11) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:45:19) AL12 fala: ???? 
  (19:45:32) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
  (19:46:26) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (19:46:28) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:46:44) AL4 fala: O sistema tá muito instável 
  (19:46:55) AL6 fala: Hoje é com video? 
  (19:47:02) TUTOR3 fala: Pessoal, vocês estão escutando bem os professores?  
  (19:47:46) AL6 fala: Vim pra casa, não tenho software aqui, vou ter que apenas ir pelo chat 
  (19:47:49) TUTOR3 fala: Hoje é com vídeo sim M.. Estou aqui perto dos professores, 
transmitindo para eles o que vocês escrevem aqui na aula interativa. 
  (19:48:03) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (19:48:26) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (19:48:28) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (19:49:36) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
  (19:49:49) AL6 fala: O q estão falando, help!! 
  (19:49:51) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:50:15) AL8 fala: Eu estou conseguindo ver, mas não consigi escutar 
  (19:50:18) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (19:51:32) TUTOR3 fala: Alguém está conseguindo escutar? Pois aqui está perfeito. 
Precisamos descobrir qual é o problema... 
  (19:52:05) AL8 fala: Acho que comigo o problema é no meu computador, porque só tá 
fazendo um chiado 
  (19:53:16) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (19:54:04) TUTOR3 fala: Quem mais está online? Estão escutando?? P., está conseguindo 
assistir a aula? 
  (19:54:07) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:54:39) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (19:54:46) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (19:55:00) AL6 fala: q pena, se soubesse tinha ficado no trabalho, mas vou tentar 
acompanhar pelo comentários 
  (19:55:01) AL12 fala: não escuto, mas visualizo.  
  (19:55:03) AL11 fala: Boa noite colegas!! 
  (19:55:17) TUTOR3 fala: Boa-noite, J.! 
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  (19:55:17) AL12 fala: Boa noite! 
  (19:55:38) TUTOR3 fala: J., consegues escutar os professores? 
  (19:55:41) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (19:55:42) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (19:56:13) AL11 fala: Não!! 
  (19:57:14) AL11 fala: Estamos com problemas na rede, talvez não consiga ficar conectada 
muito tempo!! 
  (19:57:15) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
  (19:57:20) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (19:57:36) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:57:54) TUTOR3 fala: Pessoal, os professores estão falando mais alto. Vocês estão 
ouvindo? 
  (19:58:33) AL1 fala: não 
  (19:58:41) AL4 fala: Também não estou conseguindo ouvir e aimagem fica congelada 
  (19:58:59) AL12 fala: eu não. onde posso ter acesso às exposições desta aula? 
  (19:59:00) AL11 fala: Tenho vídeo, mas não audio!! 
  (19:59:39) TUTOR3 fala: Vocês preferem então continuar apenas com o chat??  
  (19:59:41) AL8 fala: Não tá dando, não sai som nenhum 
  (19:59:54) AL1 fala: sim 
  (20:00:14) AL12 fala: sim. 
  (20:00:27) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (20:00:31) AL6 fala: sim 
  (20:00:40) TUTOR3 fala: Bom, então, cada um dos professores assumirá um computador e 
continuamos a aula sem o vídeo. 
  (20:01:21) PROF6 fala: Estamos agora apenas com o chat. Estamos a disposição para 
indagações. 
  (20:01:26) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (20:01:31) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
  (20:02:06) AL3 fala: Eu estou ouvindo bem e vendo. 
  (20:02:22) AL2 fala: Eu não consigo escutar 
  (20:02:41) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:03:01) TUTOR3 fala: Marta, interrompemos a transmissão. Agora é só no chat. 
  (20:03:13) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (20:03:16) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (20:03:18) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (20:03:46) AL2 fala: ok vamos lá. 
  (20:03:50) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (20:03:52) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (20:03:56) AL12 fala: Prof hoje é minha primeira aula, e devidos a problemas técnicos ainda 
não foi possível ler os textos, mas ainda hoje iniciarei . 
  (20:03:56) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (20:04:02) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:04:04) PROF6 fala: Estava comentando que a lei de responsabilidade fiscal foi 
importante para as finanças públicas brasileiras. Mas ela destaca apenas aspectos das mesmas. 
Assim, concentra a atenção em despesas relativas a endividamento e pessoal. Mas não 
podemos esquecer que os entes públicos devem ser avaliados também pelo que realizam com 
os recursos. E este é um dos objetivos da disciplina de finanças públicas. 
  (20:04:06) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (20:04:11) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
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  (20:04:56) PROF3 fala: Acredito que os problemas de áudio e imagem sejam devidos à 
conexão de vocês. Vamos continuar assim, pelo chat.  
  (20:05:24) AL8 fala: qual a lei que determina que 25% devem ser gastos com educação? 
  (20:05:47) PROF6 fala: Um dos pontos que merece atenção, além dos serviços prestados, 
são os investimentos realizados. 
  (20:06:49) PROF6 fala: Elisa, a Constituição federal determina esse percentual. 
  (20:06:52) AL2 fala: Finanças públicas. PROF. PROF6COMO UMA EMPRESA PÚBLICA 
PODE FAZER investimentos? 
  (20:07:30) AL1 fala: Prof. concordo, mas acho que em primeiro lugar teriamos que ter um 
controle do orçamento. 
  (20:07:55) AL12 fala: !!!! 
  (20:08:03) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (20:08:08) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
  (20:08:43) PROF6 fala: Sim, e era essa a forma mais comum que se realizavam os 
investimentos. No nosso trabalho proposto, porém, esses investimentos não serão 
considerados, pois partimos do critério institucional (conforme video aula de dfiniçao do 
estado). 
  (20:09:50) PROF6 fala: P., o controle do orçamento só ocorrerá se você entender a origem e 
destino dos recursos. Pois o orçamento prevê como será o futuro dessas duas vAL10áveis.  
  (20:10:16) PROF3 fala: Estávamos comentando sobre os municípios que apresentam 
condições de investir. Prof. dentre os municípios do RS, o senhor diria que existe já a 
"cultura" de planejar as finanças com foco no seu equilíbrio e na inovação para criar 
condições de investimentos novos?  
  (20:10:42) PROF6 fala: Elisa, responde de forma literal. Estás questionando esse percentual? 
  (20:11:23) PROF3 fala: AL12, estás saindo e entrando a todo momento. Estás com 
problemas de conexão? 
  (20:11:27) SYSTEM fala: TUTOR3 sai da sala. 
  (20:11:47) SYSTEM fala: TUTOR3 entra na sala. 
  (20:12:24) AL12 fala: sim, quando penso que posso intera-me da discussão, a minha 
conexão cai. 
  (20:12:29) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
  (20:12:32) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (20:12:38) PROF3 fala: P.F., na outra aula interativa também tiveste problema com o vídeo, 
não é mesmo? 
  (20:12:50) AL1 fala: sim 
  (20:12:52) AL8 fala: Não, de forma alguma, considero a educação como o setor em que mais 
devemos investir. Há outros percentuais, relativos à saúde e assist~encia social, e tampouco 
os questiono, era apenas curiosidade de saber quando isto foi determinado e como 
  (20:13:16) PROF6 fala: Vários municípios do RS estão investindo, tendo um exemplo em 
POA que está construindo, por exemplo, a III perimetral. Sem dúvida, uma obra com efeitos 
sobre a economia local, pois criou empregos e movimentou a atividade econômica. E vai 
representar ganhos em termos de redução de custos e de tempo quando pronta. 
  (20:13:33) AL12 fala reservadamente para PROF3: e foi só responder sua pergunta que a 
conexão caiu. 
  (20:14:09) AL6 fala: A III Perimetral não foi com verba do BNDE? 
  (20:14:13) SYSTEM fala: PROF3 sai da sala. 
  (20:15:57) AL8 fala: Esses investimentos dos municípios, na maioria das vezes, não são com 
recursos externos (de fora do município), embora seja necessária uma contra-partida? 
  (20:16:43) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (20:16:56) AL11 fala: Prezados, minha conexão está caindo toda hora!! 
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  (20:17:05) AL12 fala: vou trocar de computador. 
  (20:17:58) PROF6 fala: No caso de Porto Alegre, temos recursos de fora (BID), em 2 terços, 
sendo a contrapartidade 1 terço. È endividamento para investimento (caso aceitável). É claro 
que os porto alegrenses serão chamados a pagar esse empréstimo na hora de seu vencimento. 
  (20:18:25) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (20:19:04) PROF6 fala: Em geral os municípios não estão tomando recursos de 
empréstimos. Mas o trabalho por nós proposto para a disciplina quer examinar casos e ver 
essa realidade.  
  (20:19:06) AL11 fala: Vou ter que abandona-los, amanha leio o que foi comentado na aula 
de hoje....a rede está com problemas!! Boa noite!! 
  (20:19:47) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (20:19:56) SYSTEM fala: PROF3 entra na sala. 
  (20:21:58) AL8 fala: Acho que uma saída para maximizar os investimentos nos municípios é 
utilizar os recursos disponíveis como contra-partida de projetos maiores 
  (20:22:45) AL3 fala: Se eles não estão tomando empréstimos, então estão planejando 
antecipadamente como vai ser gasto e aonde? 
  (20:23:49) AL12 fala: 
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AULA INTERATIVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2005 
 
5 DE SETEMBRO 
 
Voltar   
  (19:49:12) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (19:49:29) PROF2 fala: Olá! 
  (19:49:38) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (19:58:15) SYSTEM fala: PROF7 entra na sala. 
  (19:59:05) PROF7 fala: Boa noite a todos! 
  (19:59:52) SYSTEM fala: PROF7 sai da sala. 
  (19:59:55) SYSTEM fala: PROF7 entra na sala. 
  (20:00:48) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (20:01:24) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (20:01:58) SYSTEM fala: AL13 entra na sala. 
  (20:03:02) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (20:03:02) AL13 fala: Boa noite turma!!! Numa semana é tempestade noutra tá caindo o 
maior frio... 
  (20:03:29) AL6 fala: Boa Noite a todos 
  (20:03:53) SYSTEM fala: PROF1 entra na sala. 
  (20:04:22) PROF1 fala: Boa noite a todos. 
  (20:06:01) AL13 fala: To sem som e sem vídeo.. 
  (20:06:37) PROF1 fala: Pessoal, estamos complementando a plataforma Navi, com novos 
recursos e melhorias. Agora temos um cadastro próprio dos alunos e profs, assim como o 
recurso de correio; podem enviar mensagens uns aos outros. Também separamos a 
apresentação das notícias propriamente. E o forum ficou com mais recursos, podendo ter 
vários "endentamentos".  
  (20:07:04) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (20:07:23) PROF1 fala: J., hoje estamos com aula sem uso do recurso de video (somente 
chat). 
  (20:07:51) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (20:07:54) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (20:09:18) PROF1 fala: Enquanto aguardamos a turma chegar,.. para quem foi na Expointer, 
que novidades importantes puderam ser observadas na Expointer (Exposição Internacional de 
Animais, Feira de produtos e de maquinário)? .  
  (20:10:32) AL7 fala: OUVI QUE O FATURAMENTO SUPEROU OS ANOS 
ANTERIORES.  
  (20:10:46) PROF1 fala: Eu gostei bastante da preocupação pela profissionalização da 
agricultura familiar, em que os colonos aprendem a produzir e vender melhor seus produtos, 
ou seja, gerenciar o processo de produção buscando maior eficiência.  
  (20:11:01) SYSTEM fala: TUTOR3 entra na sala. 
  (20:12:03) AL13 fala: Achei que diminuiu muito a participação da agro-indústria familiar, 
mas aumentou muito os negócios mais "Bigger" da pecuária (ovelhas, gado bovino etc.)... 
  (20:12:06) TUTOR3 fala: Boa-noite a todos! 
  (20:12:08) PROF1 fala: Em virtude do excesso de chuva durante a semana, o público foi 
menor nesse ano, em relação a 2004 (720 mil versus 560 mil); o faturamento em geral foi 
maior, com excessão do maquinário, que ficou prejudicado em função da seca no verão. 
  (20:12:20) AL7 fala: Esta profissionalização está partindo do proprio agricultor ou tem 
alguma instituição envolvida? 
  (20:12:39) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
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  (20:12:45) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:13:58) AL4 fala: Boa noite a todos 
  (20:14:14) AL1 fala: Boa noite. 
  (20:14:48) AL7 fala: Oi M., ficou ótimo o boletim desta semana. 
  (20:14:53) PROF1 fala: As empresas industriais nossas estão com dificuldades de manter a 
disputa tecnológica, bem como disputar o mercado externo. Por exemplo, a John Deere foi 
vendida (por causa da dificuldade e custo de atualização tecnológica) e bem recentemente 
uma empresa produção de maquinário de Passo Fundo foi adquirida por outra da França 
(Kuhn, sobrenome alemão mas é empresa francesa). Outras empresas nossas estão se 
fundindo (agrupando), para adquirirem melhores condições de disputa, 
  (20:15:00) AL13 fala: O pessoa da agro-indústria familiar tem dificuldades por não ter um 
sistema de fiscalização/inspeção adequado CISPOA ou SIF, geralmente só tem o SIM, que o 
pessoa da VIgilância Sanitária brinca chamando de "Sem Inspeção Mesmo"!! 
  (20:15:03) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (20:15:06) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:16:39) PROF1 fala: As empresas agro-industriais (de produção com base familiar) 
teriam aumentado um pouco o faturamento. O governo as instalou num pavilhão novo da 
Expointer. 
  (20:16:43) SYSTEM fala: TUTOR3 sai da sala. 
  (20:17:15) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (20:17:31) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (20:17:33) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (20:17:53) AL2 fala: Boa Noite Pessoal!! 
  (20:18:12) PROF1 fala: O conjunto das empresas de produçlão agrofamiliar teria faturado 
cerca de R$ 330 mil, que é pouco em relação ao valor faturado com maquinário (cerca de R$ 
190 milhões). 
  (20:19:02) AL4 fala: Os pequenos agricultores para sobreviverem só com união - se não o 
rendimento da agricultura e pecuária levando em conta o patrimônio investido é baixo 
  (20:19:28) AL13 fala: Ano a ano a agro-indústria familiar aumenta o faturamento porque o 
público está conhecendo mais os produtos (queijos, lingüiças etc. e também artesanato etc) e 
familiAL10zando-se com a qualidade dos produtos. Os mesmos produtores cooperados ou 
não sempre retornam à Expointer 
  (20:19:53) SYSTEM fala: TUTOR3 entra na sala. 
  (20:20:08) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (20:20:21) PROF1 fala: Idem elogios ao boletim da semana. Os números são bem 
ilustrativos, embora tenha um que precisAL10a ser verificado: ref. ao valor da renovação da 
dívida pública; seria de um valor tão grande, mais R$ 800 bilhões, quase o valor do nosso 
PIB? 
  (20:20:29) AL6 fala: Vi uma reportagem de uma empresa que explora o nicho dos pequenos 
agricultores vendendo maquinas manuais ou de tração animal para o plantio. Pois o mercado é 
grande (também fazem exportações) e esses agricultores não tem condições de adquirir 
maquinas. 
  (20:20:37) AL11 fala: Uf, uf...demorei mas cheguei!! Boa noite pessoal!! 
  (20:20:40) AL7 fala: Era que eu ia mencionar, temos que levar em consideração os produtos 
que são negociados. 
  (20:21:13) AL4 fala: O valor do PIB para 2006, Prof K.?? ELe é de 2.138 trilhões 
  (20:21:28) AL13 fala: São mercados diferentes não é?! O pessoal da produção familiar 
voltado para um consumidor interno e em escala menor e os grande negócio de máquinas, 
carnes, embriões etc. para a grande escala e a exportação...?! 
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  (20:22:26) PROF1 fala: ainda em relação à Expointer, conversei com uma produtora de 
bolinhos de batata que serão vendidos frios (congelados) para supermercados; com a 
exposição e criatividade, assim como melhora do processo de produção, alguns produtores 
acabam conseguindo melhor projeção e colocação dos seus produtos. Também conheci um 
caso de produção de cachaça artesanal de Ivoti, que passará a exportar o produto. 
  (20:23:32) PROF1 fala: M., acho que o PIB de 2006 estará por volta de R$ 1,5 trilhões; mas 
podemos tirar a dúvida via site do IBGE.  
  (20:23:44) TUTOR3 fala: Como se chama essa produtora de cachaça?  
  (20:23:59) AL13 fala: Parece que há um mercado bem receptivo para estes produtos típicos 
da produção artesanal e da pequena propriedade rural. 
  (20:25:35) AL1 fala: Vi uma reportagem de uma cidade que estava fazendo artesanato com 
ossos de animais, pois a pecuAL10a era o forte da região. 
  (20:25:51) PROF1 fala: O faturamento de uma John Deere anda por volta de R$ 500 milhões 
por ano. É muito valor frente ao obtido por empresas familiares. Existem máquinas 
(trilhadeiras) que custam mais de R$ 300 mil a unidade.  
  (20:26:31) PROF1 fala: P., já irei responder, deixe eu pegar o prospecto.  
  (20:27:04) TUTOR3 fala: Em relação à disciplina CAP, o desenvolvimento da atividade 
final - e única - deve estar indo "de vento em popa", sem problemas, não é verdade?! 
  (20:27:04) AL11 fala: Sobre a profissonalização nesta área - agricultura familiar: a minha 
dos investimentos vem do governo, através de programas de capacitação e treinamento das 
cooperativas (principalmente). A CP 2005 aprovou vários cursos e treinamentos para os 
pequenos agricultores.  
  (20:28:36) PROF1 fala: P., o nome da cachaçAL10a é Weber Haus, e foca a produção de 
cachaças finas; também tem uma linha de licores; interessante é que o prospecto está 
traduzido, e eles tem um site na internet. O pessoal está olhando par mais longe.  
  (20:28:38) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (20:29:41) AL9 fala: Boa Noite a todos!  
  (20:29:43) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (20:29:46) TUTOR3 fala: Aos Administradores desta turma, gostAL10a de já cumprimentá-
los pelo dia 09 de setembro. Estou com material interessante sobre os 40 anos de 
regulamentação da nossa profissão!  
  (20:30:18) PROF1 fala: A Feira parece estar valorizando a produção de animais de raças 
crioulas, como de cavalos, ovelhas e agora cabritos. De certa forma, é uma busca de resgate 
da história ou identidade própria.  
  (20:30:32) TUTOR3 fala: Essa cachaçAL10a irá exportar para a França, porque investe em 
cultura!  
  (20:32:09) PROF1 fala: A expointer é uma grande vitrine da produção gaúcha e do 
Mercosul, mas (como disse o governador) está na hora de pensarmos numa remodelação, o 
projeto está relativamente gasto, todo ano tudo se repete. No dizer de Henri Ford, precisamos 
fazer uma "destruição criativa".  
  (20:33:26) AL6 fala: Obrigada Patrícia!!! 
  (20:34:00) AL11 fala: Oi JA!!! Tá teclando da onde?? De POA?? 
  (20:35:33) TUTOR3 fala: É isso mesmo, prof. K.? Não estou sabendo...  
  (20:37:07) PROF1 fala: Pessoal, em relação à nossa disciplina, estamos um pouco atrasados. 
Bom, gostAL10a que passássemos a intensificar as discussões. Coloquei questões ref. aula da 
semana passada no fórum, que estão pendentes de discussão... Nesta semana, devemos 
focalizar a abordagem clássica, tentando trazer para o presente as contribuições dos classistas 
(tayloristas, fordistas e fayolistas), assim como dos neoclassistas. Por exemplo, como Taylor 
continua contribuindo com sua teoria hoje? e Ford? Fayol? assim como Peter Drucker? estão 



 319

aí os McDonalds, os Habibs, assim como os contratos de gestão e as diversas outras formas de 
descentralização dos governos, que são idéias neoclassistas. Isso é bom?  
  (20:37:31) AL9 fala: sim, casa da mana 
  (20:37:40) AL11 fala: É verdade Prof K.....enquanto a Expointer continua na mesma, a 
Expodireto a cada ano fica maior, mais organizada, mais tecnológica e acaba atraindo mais ao 
público especilizado da área! 
  (20:39:23) AL9 fala: Nossa, mas o meu computer tá lentinho, lentinho... 
  (20:39:35) PROF2 fala: Vamos lá, vamos aproveitar a deixa e discutir a inovação na ótica 
schumpeteriana: Schumpeter vê o capitalismo como um "processo evolutivo". A palavra 
‘novo’ tem um significado estratégico no pensamento schumpeteriano. Assim é que para ele o 
impulso do capitalismo "decorre dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção 
ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de organização industrial que a empresa 
capitalista cria" (Schumpeter, 1984:112). O avanço tecnológico ocorrido ao longo da história 
da humanidade principalmente nos últimos dois séculos, pós-Revolução Industrial, leva ao 
que Schumpeter chama de ‘destruição criativa’, que para ele caracteriza e define o 
capitalismo. A concorrência centra-se na inovação e esta provoca um processo de destruição 
criativa onde velhas estruturas são substituídas por novas conduzindo a economia a níveis 
mais elevados de renda e presumivelmente de bem-estar social. É dentro do arcabouço do 
processo de destruição criativa que "têm de viver todas as empresas capitalistas" 
(Schumpeter:1984:113).  
  (20:40:40) PROF1 fala: Ainda em relação à Expointer, precisamos reinventar o produto, 
assim como corrigir alguns velhos problemas, das filas de entrada, dos congestionamentos, da 
falta de proteção em relação à chuva, de formas para manter viva a Expointer na internet o 
ano inteiro, de promover mini-Expointers de forma descentralizada etc. 
  (20:40:47) AL6 fala: não é parecido com a Reengenharia? 
  (20:41:25) TUTOR3 fala: Da mesma forma, na CAP, estamos entrando no conteúdo da 
penúltima aula: "o ser humano e a avaliação funcional". O ser humano e o contexto da 
"destruição criativa": pontos interessantes em que a convergência está muito longe de ser 
alcançada na AP. 
  (20:42:23) TUTOR3 fala: Como disse a M., a Reengenharia e a destruição criativa têm 
pontos comuns que merecem muita atenção do gestor. 
  (20:42:33) PROF2 fala: Leitura sugerida: http://nutep.adm.ufrgs.br/projetos/AP35.html 
  (20:43:15) PROF1 fala: M., pela leitura que eu tenho feito da Reengenharia, "destruição 
criativa" não é a mesma coisa; a Reengenharia tenta esquecer o atual, ela constroi um novo 
tentando não olhar para o que existe (afastar toda influência da tradição, das regras 
existentes). A destruição criativa tenta criar algo novo e superior à solução existente. 
  (20:44:41) PROF1 fala: Na destruição criativa não temos medo de destruir para construir 
outra solução sobre. No caso de Ford, ele destruiu uma parede, para tirar dali seu invento, seu 
carro novo. 
  (20:45:30) AL9 fala: Claro que sim Prof.K., creio que a contribuição de cada um deles se 
tornou a base para a administração de uma maneira geral. Vemos as características de cada 
escola em todas as organizações que observarmos, dependendo do ramo em que atua. Numa a 
forma racionalista e metódica, cada movimento é friamente calculado e tem uma importância 
particular para ocusto, noutra a criatividade é questão de suma importância e por isso o ser 
humano precisa ser o centro e por isso é mais valorizado, ... 
  (20:46:41) AL13 fala: O processo de evolução tecnológica e os modelos aplicados 
concomitantes às inovações tem muito a ver com uma economia em escala (capitalista!) e 
com um aumento geométrico do nível de vida, não necessAL10amente da qualidade de vida e 
da qualidade nos processos, serviços, produtos...certo?! 
  (20:46:54) SYSTEM fala: TUTOR3 sai da sala. 
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  (20:47:17) PROF1 fala: Por exemplo, aulas a distância são uma destruição criativa das 
velhas aulas presenciais... estou certo? parece que precisamos ir fisicamente para a aula, ver o 
professor escrevendo no quadro, copiar, ler em papel, tirar xerox... não estamos acostumados 
a esta rotina de aulas virtuais, de disciplina por conta própria etc. 
  (20:47:29) AL6 fala: A Reengenharia seria no todo e a destruição criativa seria em alguns 
processos 
  (20:49:29) PROF1 fala: Legal a contribuição do J. C.... ainda no caso do ensino a distância, 
deveremos iniciar em breve um curso de especialização a distância para 600 alunos do BB... a 
relação dos professores com os alunos, com os tutores, a forma de preparar os materiais, os 
contatos etc. tudo será diferente, em escala... de fato uma nova forma de produção fordista 
virtual.  
  (20:50:23) PROF2 fala: "Reengenharia (http://www.hottopos.com.br/regeq8/fehr.htm) é o 
termo usado para inovar o ambiente produtivo da empresa. Para encarar novos desafios postos 
pela sociedade e pelo mercado, uma empresa precisa repensar seus procedimentos 
operacionais. A meta é a de tornar as pessoas e as máquinas mais eficientes. Assim será 
possível reduzir custos sem prejudicar produtos e serviços. A ciência da Reengenharia 
apresenta-se em três dimensões, conforme o nível hierárquico visado: a Reengenharia de 
cargos ou tarefas, a Reengenharia de processos e a Reengenharia organizacional da empresa. 
O prefixo RE neste contexto significa começar de novo. Quando o assunto é Reengenharia 
organizacional, trata-se de reinventar a empresa, transformar o negócio, definir novos 
objetivos, traçar novas estratégias para conseguir uma vantagem competitiva sustentável. 
Procura-se uma maneira de ser diferente dos rivais. As metas fixadas genericamente pela 
Reengenharia são: redirecionar a operação, reduzir os custos, melhorar a qualidade, aumentar 
a receita, incrementar a orientação do cliente e ajudar na fusão de empresas."  
  (20:51:14) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
  (20:51:39) PROF1 fala: Ainda no caso do curso para o BB, as provas serão padronizadas e 
objetivas, os chats serão na forma de conferência, os materiais para produção em grande 
escala... tudo sempre levando em consideração a quantidade de 600 alunos. 
  (20:51:59) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (20:52:15) SYSTEM fala: PROF3entra na sala. 
  (20:52:21) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (20:55:31) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (20:55:39) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (20:55:45) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (20:55:54) AL4 fala: Não acho que a educação a distância supere totalmente a presencial - 
gostAL10a de ter algum contato presencial, sim - acho que é importante e enriquecedor 
também 
  (20:56:20) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (20:57:37) PROF1 fala: De fato, sempre se teve dificuldade em aplicar os conceitos da 
Reengenharia. Salvo engano, o conceito foi trazido para a administração a partir das idéias 
originais de James Martin, pelos idos de 1980, na área de informática. Ele chamava seu 
método de Engenharia de Informações, visando de fato uma re-engenhAL10a das 
especificações dos sistemas, pensando os processos a partir do conhecimento das identidades 
e relacionamentos. De inicio, não se pensa nos processos, mas na estrutura. Pensar antes no 
processo leva invariavelmente para repetir vicios da realidade presente. Conforme o autor, 
deve-se pensar soluções novas genuínas a partir da estrutura "pura", com as identidades e 
relacionamentos perfeitamente apresentados. Eu usei a técnica num caso de Construção Civil 
como trabalho de disciplina de doutorado em 1990, e ainda hoje a solução é perfeita; mudam-
se processos, mas a estrutura continua lá bem definida. De certa forma, é aplicar o conceito do 
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jogo do Lego, em que se faz diferentes novas soluções, a partir de um conjunto original de 
peças bem conhecidas. 
  (20:57:49) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:57:50) SYSTEM fala: AL8 entra na sala. 
  (20:58:06) PROF3fala: Boa-noite, pessoal! Estava lendo o que foi discutido até aqui. 
  (20:58:28) AL8 fala: Boa noite a todos, desculpem o atraso 
  (20:59:15) AL9 fala:  
  (20:59:42) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (21:00:46) PROF3fala: É preciso considerar que a RE - começar de novo - não tem por 
objetivo considerar o que já existe, mas a reinvenção pode não levar em conta o existente, a 
estrutura, os recursos, os processos. Assim, a EAD poderia ser uma "destruição criativa" no 
momento em que considera alguns indicadores da prática presencial, como: freqüência, 
tarefas a serem realizadas, etc. É inovadora porque quebra laguns paradigmas, mas não todos. 
Ela mantém a estrutura acadêmica até para fazer frente à a resistências, e, por meio de um 
processo incremental, implementar um novo processo de educação/aprendizagem.  
  (21:01:05) AL9 fala: Boa noite M.! 
  (21:01:19) PROF3fala: Boa-noite, José!! 
  (21:01:41) PROF1 fala: M., esse é um dos dilemas das soluções fordistas; o ensino a 
distância gera novas soluções, mas não atende perfeitamente outras questões originais. 
Quando a gente vai num McDonalds, podemos escolher... alguns tipos de comida padronizada 
somente. Não podemos, por exemplo, escolher um vinho chileno ou australiano. Aliás existe 
toda uma rotina de atendimento: a atendente sorri, saúda, e pergunta o que o cliente quer. 
Depois, pega a bandeja, o dinheiro... etc. tudo é padronizado.  
  (21:01:54) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (21:01:55) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (21:02:10) AL11 fala: Oi E.!! 
  (21:02:22) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (21:03:11) AL4 fala: Então para se ter o novo é preciso destruir o velho! 
  (21:03:31) PROF1 fala: interessante, é que o Habibs traz inovações em relação ao 
McDonalds... com a idéia de transmitir o pedido por rádio para a cozinha. Poderiamos 
perguntar: que solução mais nova poderiamos inventar, sobre a solução do Habibs? 
  (21:03:47) AL1 fala: Destruir ou reconstruir. 
  (21:03:52) SYSTEM fala: AL13 sai da sala. 
  (21:04:02) PROF3fala: Pessoal, sei que as equipes estão trabalhando muito em função de 
tantas atividades de todas as disciplinas. Entretanto, chamo a atenção para a finalização da 
CAP. Temos ainda mais três semanas e estaremos encerrando as discussões, para a entrega da 
atividade em 30 de setembro. Algum problema? Questionamento? 
  (21:04:04) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (21:04:05) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (21:04:38) SYSTEM fala: PROF3sai da sala. 
  (21:05:06) PROF2 fala: Prof. K.: efetivamente precisamos harmonizar a competência para 
atender públicos maiores sem prejudicar as expectativas específicas de cada um. O excesso de 
padronização gera cada vez mais restrições. Aproveitando tua referência ao McDonalds: uma 
turma do CEAPE vai se encontrar após a aula no Cavanhas, na Lima e Silva - nada de 
McDonalds. Estás convidado. Infelizmente hoje não poderei ir. 
  (21:05:10) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (21:05:39) AL2 fala reservadamente para PROF3: Professora M. Nem consigo me 
concentrar de tanto cansaço, passei o fim de semana pesquisando LDO, lendo textos para a 
Disciplina de Administr Financeira e só nem vi sua matéria, não dá tempo, NUNCA. 
  (21:06:12) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
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  (21:06:35) SYSTEM fala: PROF3entra na sala. 
  (21:06:36) AL4 fala: Eu acredito no bom senso, em balancear, entre o que se tem de bom, 
melhorar o que tá ruim e inovar sem necessAL10amente destruir o que tá bom - sempre o 
bom senso  
  (21:06:46) PROF1 fala: as inovações sempre geram stress, incômodos, resistências... 
geralmente preferimos nossos jeitinhos às soluções mais racionais e automatizadas... por 
exemplo, quem não teve stress ao ir numa sala de autoatendimento de banco, e enfrentar um 
processo novo por conta própria? todavia, é de superação em superação que avançamos... se 
os bancos facilitassem, nunca entrAL10amos inicialmente numa sala de autoatendimento... é 
preciso encontrar uma fila para alguém experimentar uma solução nova.  
  (21:07:18) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (21:07:18) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (21:07:45) AL6 fala: Mas acho q a tendencia está na personalização dos produtos e 
atendimentos, tendo um público cada vez mais exigente. 
  (21:07:50) AL4 fala: Se vamos inovar mesmo teremos que caminhar para aulas interativas, 
tipo video conferência - todos interagindo por meio de audio e video, que tal ? 
  (21:07:56) PROF1 fala: Bah, hoje já tenho um compromisso, mas na próxima semana irei. 
Vamos combinar um lugar, pode ser na proxima 2a. feira mesmo.  
  (21:08:19) AL11 fala: Em relação ao Habbis, acho imporatnte ressaltar que as opções são 
muito maiores que as opções do Macdonalds. Eles não servem somente esfhiras e kibes, mas 
hamburguer, pizza, sorvete, pratos prontos, bebida alcoolica, etc...acho que neste ponto ele 
abraça um mercado maior. 
  (21:08:30) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (21:09:03) AL2 fala: o ser humano prefere ficar naquilo que já conhece mesmo estando 
ruim. Inovar gera desconforto e aflora seus medos. 
  (21:09:46) AL6 fala: O problema do Habbis é o tempo de espera. E o preço barato das 
comidas eles revertem com os elevados valores da bebidas, eh uma estratégia 
  (21:09:58) PROF3fala reservadamente para AL2: M., sei que é complicado, mas a CAP está 
organizada para encerrar em 30 de setembro. Definimos uma única atividade para evitar 
sobrecarga, uma vez que considero que excesso de atividades pode implicar falta de 
qualidade. 
  (21:10:55) AL4 fala: Não sou contra inovar mas nem tudo que se diz novo é realmente 
inovação. 
  (21:11:01) AL7 fala: Acho que tudo depende do público, Mcdonald's e Habibs oferecem 
opções rápidas para um público mais jovem. Com o passar do tempo o consumidor vai 
ficando mais exigente e prefere um produto que se identifique mais. Não adianta ser algo feito 
em grande escala, tem que personalizar. 
  (21:12:17) PROF2 fala: É legal pensarmos a evolução a partir da figura da espiral 
ascendente. Evolui-se de um patamar para outro pela acomodação das estruturas pré-
existentes, que se habilitam para ampliar nossa capacidade de assimilação, ensejando 
continuada adaptação com o meio, cada vez mais turbulento. Na linha do que coloca a M., a 
inovação traz consigo toda uma história que a precede e viabiliza. 
  (21:12:50) AL5 fala: boa noite 
  (21:12:53) AL11 fala: Ahhh, desculpem...mas o bat encontro no Cavanhas foi cancelado!!! 
Snif... Demos um bolo no JA, que jurou que a vingança será maligrina!!!! Mas acho que 
devemos trabalhar mais esta idéia e fazer caras novas aparecerem....vamos marcar uma nova 
data para que todos apareçam (taaá, os moradores de POA e arredores, pelo menos)!! O que 
acham??? Eu acho importante....acredito que adquirimos muuuuito conhecimento em uma 
mesa de bar.... 
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  (21:13:15) AL4 fala: Tradição - História - servem pelo menos pra não se repetir os mesmos 
erros, não? 
  (21:13:17) AL9 fala: Meu Deus, esse computador está levando quase 4 minutos pra falar... 
  (21:14:08) PROF1 fala: J.A., talvez fosse melhor dizer que a tendência é pela 
modulAL10zação. A produção em oficina, na forma de artesanato, sem tecnologia etc. não 
tem futuro. 
  (21:14:46) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (21:14:47) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (21:14:58) AL4 fala: É Professor PROF2 eu prefiro a idéia de evolução, me parece mais 
sustentável! 
  (21:15:05) PROF2 fala: Estamos permanentemente passando por "equilibrações majorantes". 
Novos desafios nos desequilibram e nos levam a buscar um novo equilíbrio, superior ao 
anterior em complexidade, agregando em nós novas competências.  
  (21:15:31) AL2 fala: parece um pensamento holístico destruir para reconstruir.  
  (21:15:52) AL2 fala: ... morrer para nascer novamente... 
  (21:15:58) PROF3fala: Um dos pontos de padronização da qualidade do McDonalds é o 
sabor dos produtos. Aliás, vocês não acham muito chato sempre o mesmo BigMc com o 
mesmo gosto? Nenhum queimadinho...nenhum excesso de sal... Vamos a uma enquete: você 
considera o PADRÃO essencial numa cozinha? a) sim b) não c) não tenho opinião 
  (21:16:42) PROF2 fala: B) 
  (21:16:48) PROF3fala: PADRÃO aqui considerado na elaboração dos pratos, na execução 
das receitas. 
  (21:16:55) AL7 fala: b -Não, daí que surgem novas receitas. 
  (21:17:29) PROF2 fala: Olah aí a M.filosofando! 
  (21:17:32) AL1 fala: Não 
  (21:17:39) AL8 fala: b 
  (21:17:41) PROF3fala: Vamos lá, gourmets!! 
  (21:17:50) AL4 fala: Depende do tipo de proposta da cozinha - a proposta do Mc é essa 
mesma oferecer o mesmo produto do mesmo jeito sempre - se a gente for num restaurante a la 
carte, já teremos mais diferenciação 
  (21:18:21) PROF1 fala: Em administração, eu gosto de uma idéia: cada Escola traz 
contribuições, e por isso que conceituações limitadas são insuficientes. Uma boa organização 
usa contribuições de diferentes escolas. E as soluções podem ser propositivas, no sentido de 
construtivas, aplicando conceitos na construção prática, de bens e serviços (ou seja, na 
construção de soluções práticas e teóricas, reais ou abstratas/conceituais). 
  (21:18:30) AL5 fala: a. 
  (21:18:35) PROF3fala: M., tu consegues comer um BigMc durante 15 dias? 
  (21:18:35) AL6 fala: Mas eh muito bom, hehe 
  (21:19:13) PROF3fala: Profl K.: é o PADRÃO na cozinha? 
  (21:19:46) AL8 fala: mas mesmo o McDonalds traz algumas inovações às vezes, como os 
hamburgueres da Copa do Mundo... 
  (21:19:50) AL4 fala: Não, é claro que não. Mas se eu sentir vontade de comer um BigMc sei 
que vou encontrar o mesmo que eu comi antes 
  (21:19:52) PROF1 fala: M., quando estou com muita pressa, até vou lá e como um Bigmac, 
porque sei exatamente o padrão que tem, o tempo de atendimento, o preço etc. mas não dá 
para ir sempre. Ou seja, depende! 
  (21:20:19) PROF2 fala: Vamos aos números: O Orçamento para 2006, entregue hoje ao 
Congresso pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, inclui uma previsão de 
crescimento econômico de 4,5%. O governo também trabalha com a expectativa de que o 
IPCA fique em 2006 na faixa dos 4,5%. A proposta orçamentária enviada hoje ao Congresso 
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considera ainda a expectativa de um superávit primário de R$ 4,25% do PIB (R$ 90,9 
bilhões). O valor total do Orçamento é de R$ 1,676 trilhão, conforme dados divulgados pelo 
Ministério do Planejamento. Deste total, R$ 835 bilhões serão destinados para o 
refinanciamento da dívida, R$ 90 bilhões para amortização e R$ 178 bilhões para pagamento 
de juros. Agência Estado 31/08 
  (21:21:31) AL5 fala: não consigo comer nada durante 15 dias...  
  (21:22:18) AL4 fala: Prof. K. os dados apresentados pela Agência Estado são os mesmos do 
Boletim 835 bilhões para o refinanciamento da dívida - eu não achei o valor do PIB do IBGE, 
mas no Loa a projeção é 2.138 trilhões 
  (21:22:51) PROF1 fala: O McDonalds aplica a idéia da padronização e automatização, 
visando a eficiência/produtividade. A padronização permite usar melhor a tecnologia. Mas 
estão surgindo inovações sobre esta solução, com a modulAL10zação, a produção inteligente, 
a ativação da produção de partes por encomenda. 
  (21:23:10) AL8 fala: A LOA da União já tá pronta? 
  (21:23:36) AL4 fala: O projeto foi mandado pro Congresso, E. 
  (21:23:51) AL2 fala: Eu acho sim professora M.. 
  (21:23:57) AL11 fala: Creeedo!!! Detesto MinhocoMac!!! Coisa mais sem graça, sem 
sabor.....sempre a mesma coisa...eca!!! 
  (21:24:04) PROF3fala: Como contornar uma enquete... Ou seja, a PADRONIZAÇÃO é 
ponto de excelência de uma empresa desde que ela atinja e satisfaça as necessidades de seus 
clientes. Lembram-se do LÍDER?! As ações da liderança NUNCA podem ser padronizadas 
porque sua ação, seu serviço é prestado a pessoas, no atendimento das necessidades de sua 
equipe. Assim, PADRÃO é muito bom com tecnologia, equipamentos, máquinas, mas com 
pessoas... 
  (21:24:19) AL2 fala: B 
  (21:24:21) AL9 fala: M., o que posso dizer com relação ao Mac Donalds é que se vocês me 
apresentarem uma lista de 10 restaurantes ou qualquer coisa parecida para irmos fazer uma 
refeição eu o colocarei como a décima opção de lanche. 
  (21:24:26) PROF2 fala: Permitam-me fazer um reconhecimento público pelo interesse que 
tem sido demonstrado por alguns Ceapeanos em debater os temas inerentes à Administração 
Financeira na Era Digital. Tem estado assiduamente no Fórum da disciplina a J., a M., a M., o 
P.F., o J.A.(perdoem-me se esqueci alguém). Reitero o convite aos demais: registra tua 
contribuição / opinião / divergência / relato no Fórum e debata as posições com os colegas. 
  (21:25:26) PROF1 fala: M., R$ 835 bilhões de refinanciamento novo acho muito, porque 
pagamos anualmente cerca de R$ 120 bilhões em juros. A não ser que o Brasil esteja 
ampliando os empréstimos (a dívida) e nesse caso seria um valor monstruoso. Acho que tem 
algum problema de informação ali. Mas vale a pena checar melhor os numeros originais. 
Vamos recorrer ao prof. L. também. A estimativa do PIB brasileiro para 2006 posso 
descobrir. 
  (21:25:41) AL2 fala: B 
  (21:25:50) PROF2 fala: Quem está responsável pelo Boletim do Gestor da próxima semana? 
  (21:26:27) AL8 fala: É o nosso grupo professor 
  (21:26:38) AL11 fala: Falando em Boletim...muito bom o Boleta da equipe 3, gostei muito!! 
Parabéns... 
  (21:27:14) PROF3fala: Realmente, PROF2, o pessoal está trazendo muitas contribuições 
para o Fórum, inclusive com leituras e experiências de outras áreas. Parabéns a todos! 
  (21:27:30) AL2 fala: Ai M.geração 21. 
  (21:28:05) PROF2 fala: OK, E. O desafio é árduo: superar os Boletins anteriores em 
criatividade, inovação, atratividade estética e pertinência dos conteúdos. Confio em vocês! 
  (21:28:09) AL6 fala: E aí M. 
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  (21:28:11) PROF1 fala: Pessoal, já estamos encerrando o tempo... incito-os a acessarem o 
forum e fazerem suas apreciações. Estamos um pouco atrasados e precisamos recuperar 
terreno, assim como intensificar as discussões. A cada semana, teremos dois temas para 
enfocar. Precisamos ler, assimilar, discutir e construir novas compreensões em conjunto. 
Também falta fazer algumas publicações. Assim como usar alguns recursos. Todavia, o forum 
é o recurso-chave.  
  (21:28:29) PROF3fala: Reitero a necessidade de - como diria meu avô - "tomarem tento" à 
questão dos prazos para finalizar a disciplina. Boa-noite a todos! 
  (21:28:57) AL6 fala: Tb Adorei o Boletim 3 Parabens!!! 
  (21:29:14) PROF1 fala: Parabéns pelo boletim, idem. Boa noite a todos. 
  (21:29:20) AL4 fala: Brigaduuuuuu!!!! Gente a Equipe 3 agradece! 
  (21:29:32) SYSTEM fala: PROF1 sai da sala. 
  (21:29:36) SYSTEM fala: PROF3sai da sala. 
  (21:30:03) AL6 fala: Alguem entendeu o trabalho do CAP? 
  (21:30:03) AL9 fala: Já vou dando boa noite, afinal ao dar boa noite agora sei que somente 
as 21:30 é que ele aparecerá ...inté!!! 
  (21:30:04) AL8 fala: Credo, cheguei super atrasada e ainda fiquei quase todo tempo lendo o 
que foi dito... 
  (21:30:41) AL11 fala: Profi PROF2...esqueceu a M....ela tem trazido muitas coisas boas para 
o fórum!!! 
  (21:31:16) PROF2 fala: É verdade, J.. Muito obrigado. Parabéns M..  
  (21:31:22) PROF2 fala: Em razão de o meu nome não constar na lista de distribuição 
utilizada pela M. fiquei sem acesso ao Boletim. Estou arrasado. Mas vou examiná-lo tão logo 
o receba. Proponho que o discutamos no Fórum, junto com o tópico desta semana.  
  (21:31:23) AL2 fala: eu também procurei o valor do PIB do IBGE e não localizei. 
  (21:31:29) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
  (21:31:48) AL8 fala: Boa noite gente 
  (21:32:09) AL7 fala: Boa noite, pessoal!  
  (21:32:22) SYSTEM fala: AL8 sai da sala. 
  (21:32:23) PROF2 fala: Uma ótima semana a todos! Nos encontramos no Fórum. 
  (21:32:35) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (21:32:38) AL1 fala: Boa noite gente, pessoal do meu grupo vamos nos reunir quinta feira 
no mesmo horário 
  (21:32:47) AL4 fala: Brigada J., me convidem pra "aula presencial no buteco, tá 
  (21:33:01) AL11 fala: Beijos de boa noite a todos... 
  (21:33:06) PROF2 fala: Me convidem também! 
  (21:33:13) AL1 fala: Ia ter aula presencial e ninguém me convidouuuuu 
  (21:33:13) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (21:33:21) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (21:34:37) AL6 fala: Divulgaremos no Forum 
  (21:34:53) AL1 fala: ok, M. 
  (21:35:11) AL1 fala: Tchau, boa noite a todos 
  (21:35:22) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (21:35:58) AL2 fala: Eu trabalho com pessoas e a experiência mostra que a mecanização 
está sufocando o ser humano em determinados aspectos. As pessoas renegam o trabalho 
mecânico. tem crescido a procura de servidores aos psiquiatras. Eles, os psiquiatras, estão 
gostando muito disso. Estarão os professores satisfeitos?? mudam os alunos e a matéria é 
sempre a mesma! 
  (21:37:00) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (21:37:35) AL2 fala: Pessoal!! o J.A.está em POA está querendo companhia para jantar. 
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  (21:38:54) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (21:39:21) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (21:40:33) AL11 fala: Com cerveja!! M.!! 
  (21:41:30) AL11 fala: Simmmmm!! todos serão convidados!! bjs 
  (21:42:34) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (21:43:02) SYSTEM fala: PROF7 sai da sala. 
  (21:43:05) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
  (21:45:52) AL2 fala: Boa lembrança J.! 
  (22:01:37) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (22:25:14) SYSTEM fala: TUTOR5entra na sala. 
  (22:27:28) SYSTEM fala: TUTOR5sai da sala. 
 
 
12 DE SETEMBRO 
 
Voltar   
  (16:30:48) SYSTEM fala: PROF7 entra na sala. 
  (16:30:58) SYSTEM fala: PROF7 sai da sala. 
  (18:42:05) SYSTEM fala: TUTOR5entra na sala. 
  (18:44:20) TUTOR5fala: Boa Noite!!!!!!! 
  (19:03:38) TUTOR5fala: Pessoal: o "Profe" está vibrando com a qualidade dos últimos 
Boletins Semanais. Ele imprimiu e fica rindo sozinho, lendo os Boletins. Parabéns! 
  (19:04:18) SYSTEM fala: TUTOR5sai da sala. 
  (19:39:46) SYSTEM fala: AL10entra na sala. 
  (19:40:21) AL10fala: Boa noite! 
  (19:40:36) SYSTEM fala: AL10sai da sala. 
  (19:40:37) SYSTEM fala: AL10entra na sala. 
  (19:40:50) SYSTEM fala: AL10sai da sala. 
  (19:55:43) SYSTEM fala: AL10entra na sala. 
  (19:56:01) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:56:21) AL6 fala: Boa Noite a todos. 
  (19:56:29) AL6 fala: Hj eh com ou sem video? 
  (19:56:40) AL10fala: M., estamos adiantados ou não tem aula hj? 
  (19:57:00) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (19:57:07) AL10fala: Não pude conectar na semana passada e estou meio perdido. 
  (19:57:23) AL6 fala: temos, falta 3 minutos, calma 
  (19:58:21) AL10fala: O Boletim 4 está sensacional! Parabéns a equipe (E., Fabiana e J.)! 
  (19:59:22) PROF2 fala: Boletins números 3 e 4: a Nota é DEZ! 
  (20:00:37) AL6 fala: Concordo em genero, numero e grau 
  (20:00:53) AL10fala: Guadadnin, eu tbém concordo em G/G/N! 
  (20:01:56) PROF2 fala: Proponho que o debate se inicie a partir da menifestação da M.no 
Fórum, a seguir transcrita: "AL2 escreveu em 08/09/05 21:52:41 O país precisa construir uma 
nova mentalidade no serviço público, como forma de combater a corrupção. Essa missão 
dependerá do rigor na forma de prevenção e de punição dos responsáveis por crimes contra o 
patrimônio público. O serviço público precisa dar espaço para a profissionalização. Deveria 
haver maior preocupação em definir parâmetros equivalentes para quem ocupa cargos 
públicos, moralizando a partir da qualificação dos servidores." 
  (20:02:55) PROF2 fala: A M.já se posicionou: "AL6 respondeu em 09/09/05 12:08:29 - 
Responder Somente com o controle social, garantindo a qualidade do serviço, o pleno 
acompanhamento da aplicação do recurso público e a democratização do papel do cidadão 
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frente às políticas públicas. Falta controle social rígido com a efetiva participação popular, 
aplicação das sanções administrativas e legais, mudança da cultura brasileira quanto a ética e 
consciência política, desde a esfera municipal até a federal". Pergunto: como operacionalizar a 
evolução? 
  (20:03:10) SYSTEM fala: AL13 entra na sala. 
  (20:03:40) AL13 fala: Boa noite a todos(as)! 
  (20:04:08) SYSTEM fala: PROF7 entra na sala. 
  (20:04:46) AL6 fala: como curiosidade no México, como a corrupção é elevadíssima na 
polícia de trânsito, consoante uma espécie de suborno que se tornou endêmico, fazendo surgir 
a expressão "la mordida", o Chefe de Polícia da Cidade do México demitiu 120 comandantes 
de unidades e 1.000 agentes da Força Policial. Para recomposição do efetivo policial, passou a 
contratar mulheres para o exercício da função. Curiosamente, como justificativa, apresenta o 
argumento de que as mulheres mexicanas são menos suscetíveis à corrupção do que os 
homens. Sugiro as mulheres no poder, hehehe 
  (20:05:33) PROF2 fala: Júlio e AL10: concordam com a idéia discriminatória da M.? 
  (20:06:00) AL10fala: não concordo, acho que não é por aí! 
  (20:06:12) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (20:06:33) PROF7 fala: Boa noite a todos! 
  (20:07:03) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:07:21) PROF2 fala: Boa noite! 
  (20:07:24) AL1 fala: Boa noite a todos.. 
  (20:07:33) AL13 fala: Eu também não concordo é uma questão muito complexa e com 
muitos aspectos culturais e de formação histórica a ser considerados... 
  (20:07:47) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (20:07:50) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (20:07:58) AL10fala: Infelizmente temos uma história muito triste de falta de ética e de 
excesso de corrup~ção nos serviços públicos e os bons acabam pagando a conta juntos... 
Acredito que precisamos passar por um trabalho de conscientização na base... é bom e 
necessário ser honesto! 
  (20:09:25) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (20:09:39) SYSTEM fala: TUTOR3 entra na sala. 
  (20:09:52) AL10fala: Acho que a CF de 88 trouxe igualdade de condições de acesso e por 
isso não podemos discrimanar (e achar que o sexo feminino é menos suscetível a corrupção). 
Penso que deva haver mais controle e rigor nas penas para funcionários corruptos e essas 
regras devem estar muito claras na vida desses empregados... e tbém da população em geral. 
  (20:10:48) PROF2 fala: Em relação à crise atual, de corrupção ampla, o Editorial do 
excelente Boletim 04 encerra com uma mensagem otimista: a partir da crise tende a se 
estabelecer uma nova ordem: "Apesar disso, é incrível como em momentos de crise, como do 
impeachment do presidente Fernando Collor e como o que o país atravessa, o patriotismo 
aflora, parece se renovar. Neste 7 de setembro, as pessoas saíram as ruas em defesa da ética e 
contra a corrupção, com o orgulho patriótico estampado no rosto, como se fosse uma 
provocação diante da crise, como se a Bandeira brasileira fosse uma arma contra o mal que 
assola o país. Enfim, se “é na crise que se cresce”, esperemos que a crise política de hoje, 
resulte no crescimento de amanhã."  
  (20:11:00) AL1 fala: Concordo com AL10, deve haver penas mais fortes. 
  (20:11:00) AL6 fala: Estava brincando, AL10. Concordo que frente a corrupção todos são 
sucetíveis. 
  (20:11:29) AL10fala: Nós entendemos, mas fizemos crítica ao Gov Mexicano. 
  (20:11:56) SYSTEM fala: PROF1 entra na sala. 



 328

  (20:12:33) AL10fala: O grande problema é a memória curta e o não monitoramento pontual 
para evitar essas crises. 
  (20:12:57) PROF2 fala: E a impunidade? 
  (20:13:02) AL1 fala: Precisamos de incentivos então. 
  (20:13:05) AL13 fala: No caso do México temos que considerar sua formação e o fato do 
PRI ter permanecido intocável no poder por mais de 70 anos... isto certamente favorece a 
institucionalização de mecanismos de corrupção... de poder pelo poder... 
  (20:14:58) SYSTEM fala: AL13 sai da sala. 
  (20:15:05) SYSTEM fala: AL13 entra na sala. 
  (20:15:18) PROF2 fala: E aqui não estAL10am as mesmas oligarquias se mantendo no poder 
desde o século passado? E estAL10am se apropriando do Estado em proveito próprio? Os 
gastos de Governo favorecem as classes mais privilegiadas. Veja-se a concentração de renda. 
  (20:15:22) AL9 fala: Boa noite a todos! 
  (20:15:24) AL6 fala: A impunidade e a corrupção são entraves do progresso, o 
desenvolvimento político e econômico de um País.  
  (20:16:16) AL6 fala: E os mesmos candidatos "fossealizados"  
  (20:16:33) AL10fala: No Brasil tem "cabeças" que se mantém no poder há décadas, embora 
com a mudança atual do Governo, ainda há pessoas chaves que se mantiveram... 
  (20:17:24) AL13 fala: Foi o jurista e historiador Raymundo Faoro que falou disto: Estado 
Patrimonialista. A apropriação do Estado por elites/grupos dominantes, que direcionam as 
ações de Estado e de Governo conforme seus interesses particulares fazendo, inclusive, do 
patrimônio público seu prõprio patrimônio 
  (20:18:05) AL10fala: Há um descrédito generalizado e isso tbém favorece a falta de 
surgimento de novas lideranças políticas, o que privilegia a manteça desses centenários no 
poder. 
  (20:18:38) PROF7 fala: Muito interessante o texto recomendado:Inovação na Gestão Pública 
no Brasil:Uma aproximação teórico-conceitual.No item referenta às categorias de inovação 
construídas existe bastante espaço para discussão:1) Gestão Democrática; 2)Descentralização 
e Desburocratização dos Serviços Públicos; 3)Incorporação dos Excluídos (maiorias) e 
minorias; 4) Valores para trás: VALORIZAÇÃO DOS VALORES TRADICIONAIS; 5) 
Valores para frente: NOVOS VALORES QUE ESTÃO SENDO DESPERTADOS. 
  (20:18:42) PROF1 fala: Olá, todos. Pois nesse fim-de-semana ocorreu um fato altamente 
ilustrativo: da prisão de Paulo Maluf e seu filho. Basta deixar as instituições funcionarem, que 
regras burocráticas já existem bastante para manter o país na ordem. Existe muito por fazer, 
cada em seu papel. M., interessante é que falar de profissionalismo significa falar de 
burocracia, de observância das regras formalizadas e em princípio aceitas e democráticas. A 
modernidade consiste justamente em estabelecer-se uma democracia adequada, com regras 
gerais aceitas, sem ser detalhista demais (para manter necessária flexibilidade de ação). 
  (20:21:16) PROF2 fala: Os avanços no ordenamento jurídico são significativos: Constituição 
Cidadã, ampliando significativamente a gama de necessidades coletivas asseguradas a todos 
por parte do Estado; Conselhos com a participação de Governo e Sociedade para formular e 
monitorar políticas públicas em quase todas as áreas; LRF, com as audiências públicas; Lei de 
Licitações, .... 
  (20:21:43) PROF1 fala: Em termos de autoridade, um Estado patrimonialista é semelhante a 
um Estado patriarcalista, em que as coisas são decididas de forma personalista, e geralmente 
em proveito de poucos (de uma família, de um clã, ou de um círculo reduzido de beneficiados, 
que constituem a "família" beneficiada, que se perpetua no poder por inúmeros estratagemas)  
  (20:22:23) AL10fala: O problema que é tudo muito demorado... há anos todo mundo sabia 
das falcratuas no Gov do Dr. Maluf... pq só agora foram presos... será há tempo para retornar 
todo o dinheiro roubado aos cofres públicos? 
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  (20:22:49) PROF2 fala: Por falar em perpetuação no poder, veja-se o resultado da eleição no 
Egito. 
  (20:23:24) AL10fala: Quase 90% dos votantes optaram pelo continuismo, foi isso, não? 
  (20:24:35) PROF2 fala: Foi. O Ministério Público conseguiu bloquear depósitos no exterior 
no valor de duzentos milhões de dólares. Este valor deverá ser recuperado. Mas a lentidão do 
Judiciário e a dificuldade para produzir prova, nos crimes de corruupção, são significativos.  
  (20:25:07) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (20:25:25) AL9 fala: só que temos um probleminha AL10. e quando a gente acredita no 
político e ele resolve mudar no meio do caminho? na verdade estamos falando de seres 
humanos que ora estão bem e são justos e de repente...tudo muda. Isso é terrível mas é 
verdade. 
  (20:26:03) PROF2 fala: Mas, A. e a leitura das gurias do Boletim 04: "O BRASIL 
DESARMOU A BOMBA E ntre tantas perguntas ao vento levantadas pelo estouro da 
quadrilha de petistas que assaltava o Estado, é reconfortante saber que pelo menos para uma 
delas existe resposta: por que a crise política não detona a economia e o Brasil parece 
funcionar até melhor enquanto os políticos estão preocupados apenas em manter a cabeça 
sobre o pescoço? A resposta, quase uma unanimidade entre os analistas brasileiros e 
estrangeiros, é que o Brasil mudou muito e para melhor. " 
  (20:26:50) AL10fala: JA, isso é fato.... mas aí está a consciência de um povo em tirar esse 
tipo de político ou pelos menos não reeleger.. 
  (20:26:57) PROF1 fala: A constituição de 88 trouxe alguns avanços em relação à mera 
Administração Pública Burocrática e Administração Pública Gerencial: da introdução de 
princípios como da transparência e da participação. A administração pública gerencial 
constitui um avanço em relação à administração pública burocrática, que constitui também um 
grande avanço em relação à administração pública patrimonialista e cAL10smática. Cada 
nova fase melhora a anterior: precisamos de burocracia, mas com metas, objetivos, resultados; 
precisamos de enfoque sistêmico, com a participação da sociedade, com transparência, 
sempre considerando todo contexto, com seus diversos níveis de abordagem. A Constituição 
de 88 inteligentemente associou tais conceitos gerenciais, ao instituir a noção de sistemas, 
conselhos, avaliações etc. 
  (20:27:01) AL1 fala: É uma mudança gradual. 
  (20:27:21) AL1 fala: Acho que tem muito de cultural. 
  (20:28:28) AL10fala: Vejo o texto de lei da CF/88 como excelente, mas não vejo o 
funcionamento de muita coisa na prática. 
  (20:28:50) AL9 fala: concordo plenamente AL10. também concordo com o otimismo das 
gurias. Noutro dia o prof. da FGV fez um comentário bastante pertinente a respeito da 
política. dizia ele: vai escândalo, vem escândalo e o Brasil continua e continua muito bem 
obrigado e com certeza, pelos adminsitradores que possuem. 
  (20:29:33) PROF2 fala: Há "uma lenta e silenciosa revolução pela qual o Brasil vem 
passando desde o final dos anos 80 e que agora começa a dar seus frutos. É uma revolução 
cultural, de costumes, de práticas empresAL10ais e de fortalecimento das instituições, que 
resultou numa diminuição drástica do poder dos governantes de produzir desastres 
econômicos." (Boletim 4) "Tudo indica que o momento atual não é fortuito ou passageiro, 
mas o indício de um amadurecimento institucional de bases sólidas." Concordam?  
  (20:30:03) AL1 fala: Sim 
  (20:30:11) AL9 fala: sem dúvida PROF2.  
  (20:30:17) AL6 fala: Sim 
  (20:30:26) AL7 fala: sim  
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  (20:30:58) AL10fala: PROF2, concordo que evoluímos e muito... mas ainda tem muito chão 
pela frente... acredito que vamos continuamente ter melhorias neste aspecto... e isso é 
muiiiiiito bom! 
  (20:31:10) PROF1 fala: A sociedade está se mostrando mais madura, não se deixa envolver 
com demasiada emoção... parece saber que ela já funciona via instituições, sem 
personalismos. É interessante saber que a polícia federal chamou José Dirceu, que o 
Ministério da Justiça atual junto com o Ministério Público buscou informações sobre recursos 
indevidamente enviados ao exterior... parece que os profissionais públicos estão exercendo 
com mais autonomia seus papéis e responsabilidades. 
  (20:31:56) AL10fala: Hah, isso é extremanete positivo! 
  (20:31:57) PROF2 fala: Concordo, AL10. Boa parte dos instrumentos concebidos para 
ensejar o controle social sobre a Administração Pública e para ampliar a participação da 
Sociedade na formulação das políticas públicas tem se constituído, na prática, em meras 
simulações de participação.  
  (20:32:46) AL10fala: E a questão do plebiscito sobre as armas? Não será uma mera 
simulação de participação? 
  (20:32:50) AL9 fala: Aliás esse aspecto K. é um dos que mais tenho notado. Me refiro as 
excelentes atuações que estão tendo o funcionários públicos em todas essas situações. 
  (20:32:52) AL9 fala:  
  (20:33:32) AL4 fala: Boa noite a todos e PARABÉNS pelo Boletim,gurias!!! 
  (20:33:48) AL10fala: Na minha Empresa (estatal) estamos anos luz melhor que há 10 15 
anos... e em todos os sentidos! 
  (20:33:49) PROF2 fala: Vê-se aí, pois, a profissionalização do serviço público, a autonomia, 
o senso de responsabilidade social sendo exercitados e qualificados na prática. 
  (20:34:01) PROF1 fala: No meu ponto de vista, a revolução de costumes, de práticas 
públicas, de valores... ocorre em grande parte porque o "chão" da sociedade também está 
mudando; além da mudança nas mentes, está ocorrendo uma silenciosa mudança tecnológica, 
que permite fazer cumprir melhor o regramento. Estou falando da base tecnológica que está 
abrindo caminho para um debate mais profundo na sociedade... a tecnologia de informações, 
da internet, dos sistemas, das redes...  
  (20:35:10) AL10fala: K., perfeito! 
  (20:35:22) PROF1 fala: Enquanto estava aqui escrevendo com muito ardor, meu café real 
virtualizou... lá se foi mais uma chaleira. 
  (20:35:44) AL9 fala: Prof. K. acredito que a tecnologia da informação é sem dúvida 
benéfica,mas é fundamental saber usá-la, caso contrário podemos, usando-a, ainda praticar o 
mesmo cubiculismo de eras passadas 
  (20:36:02) AL6 fala: Uma estrutura de fiscalização pela sociedade é um processo que pode 
levar à formação democrática de opinião através do debate público, e que pode pressionar o 
Estado.  
  (20:36:54) AL4 fala: Para complementar o assunto na crise se cresce o informe econômico 
da Zh de 06/09 diz que o país aparece como um dos cinco eixos masi atraentes para se investir 
no mundo - levantamento da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e 
Comércio, no anterior o Brasil não sequer citado entre os 10 primeiros 
  (20:37:09) AL9 fala: A participação popular é de fundamental importância em todos os 
aspectos M., concordo plenamente contigo. Como seria possível roubar tanto se tivessemos 
uma participação mais contundente? 
  (20:37:33) AL10fala: Café real... isso é bom... no meu caso é triste a situação... frio em 
fazendo aula num cyber de última (no interior)... mas vale a pena... já perdi a aula da semana 
passada por não conseguir acessar (interior tem dessas coisas ainda)... é a tecnoligia que ainda 
não é igual em todos os lugares. 
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  (20:38:41) PROF1 fala: Soube há poucos dias que o e-icms está recebendo muitas 
resistências para sua implantação, porque tenderá a diminuir drasticamente a sonegação. Com 
os controles públicos já implantados, os governos dos 3 níveis tem condições de gerenciar 
bem melhor as regras do jogo. Os sistemas são frios, e os regramentos impostos dificultam 
sobremaneira os jeitinhos 
  (20:39:06) AL9 fala: não tenho dúvidas de que boa parte dessa nova realidade M. se deve 
aos adminsitradores, quanto aos políticos temos que formar mais gente pra esse fim, 
portantto... 
  (20:39:32) AL9 fala: VOTE EM MIM NAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES!!!!! 
  (20:39:44) AL9 fala: rsrsrsrsrsrs 
  (20:40:16) AL9 fala: nesse mundo de pepinos, o melhor mesmo é votar no AL10no!!! que 
tal o MKT? 
  (20:40:38) PROF1 fala: Um grande avanço iria ocorrer se a sociedade passasse a cobrar 
efetivamente o cumprimento da LRF pelos Estados e pela união. Os municípios já são 
fortemente obstados a cumprirem o regramento, mas os Estados e a união, assim como alguns 
municípios muito fortes (como SP) ainda não cumprem de forma adequada o regramento. 
  (20:41:05) AL6 fala: O combate à corrupção e a impunidade devem ser pautados por uma 
ação integrada dos organismos internacionais e nacionais, envolvendo países, governos, 
organizações públicas e privadas, organizações não-governamentais, empresas e cidadãos, 
num esforço conjunto de combater não só o corrupto como também o corruptor, pois quem 
corrompe é partícipe da corrosão estatal que prejudica toda a sociedade. 
  (20:41:21) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
  (20:41:38) AL10fala: Um exemplo de evolução e a declaração IR pela rede e o cruzamento 
de bancos de dados pela receita (evolução dos últimos anos).  
  (20:42:21) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (20:42:28) AL9 fala: Aliás a receita federal com o seu sistema de informações é considerado 
um dos melhores do mundo. Um orgulho para nós. 
  (20:42:31) PROF2 fala: Com relação à resitência ao ICMS Eletrônico: participei da equipe 
que concebeu o Sistema. Efetuamos reuniões com dirigentes das 40 maiores empresas do RS, 
com a FIERGS e com o CRC. Tínhamos receio de resistência por parte do CRC, eis que vai 
simplificar e reduzir livros e documentos fiscais. Entretanto, foi de um técnico da FIERGS 
que partiu a preocupação: há, segundo ele, empresários que usam a corrupção para se manter 
competitivos e que enfrentAL10am problemas com o e-ICMS!  
  (20:42:40) SYSTEM fala: AL8 entra na sala. 
  (20:42:43) SYSTEM fala: AL8 sai da sala. 
  (20:42:48) SYSTEM fala: AL8 entra na sala. 
  (20:42:51) AL10fala: M., concordo contigo e acredito que os organismos vão 
gradativamente evoluir nesse sentido. 
  (20:43:32) AL10fala: Não sei nada sobre esse projeto e-icms... 
  (20:43:43) AL6 fala: eu tb não 
  (20:44:05) AL10fala: Vou pesquisar na rede sobre esse projeto... 
  (20:44:23) AL9 fala: o projeto e-ICMS teve como base o da receita PROF2? é semelhante a 
ele? 
  (20:44:46) PROF2 fala: Não. 
  (20:46:22) PROF2 fala: O ICMS é um imposto não-cumulativo. O ICMS que incide em cada 
operação de circulação da mercadoria é apropriado como crédito pelo adquirente da 
mercadoria. Hoje ocorrem muitas fraudas na operacionalização do princípio da não-
cumulatividade: meia-nota, nota paralela, nota calçada, empresa fantasma, ...  



 332

  (20:47:44) PROF2 fala: Com o ICMS Eletrônico o vendedor transmite a informação via 
sistema para a Receita Estadual e para o adquirente. O destinatário só se apropriará de crédito 
cujo débito foi assumido perante a Receita Estadual. Deu para compreender? 
  (20:48:02) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (20:48:15) AL6 fala: Sim, muito bom. 
  (20:48:18) AL1 fala: Ótimo. 
  (20:48:34) AL9 fala: isso é perfeito !!! 
  (20:48:42) PROF1 fala: O regramento deve ser transparente e justo, para o que a sociedade 
deve ser chamada. Uma dificuldade é que os legislativos funcionam muito por interesses. A 
própria burocracia acaba cedendo a interesses, conforme Selznick nos ensina (ver textos sobre 
burocracia). De fato, os problemas do governo atual, para se manter, são semelhantes aos 
relatados por Selnick no clássico estudo da TVA: para se manter, uma organização acaba 
cedendo a pressões e interesses, e também formando uma ideologia de cooptação, em que 
meios excusos podem acabar sendo usados para justificar a manutenção do poder. Está errado 
o governo que cede, e as forças que puxam para baixo, no afã de desestabilizar e tirar 
vantagem. Os governos, legislativos, órgãos de controle, a sociedade inteira precisa aprender 
mais a viver com mais ética. 
  (20:48:43) AL11 fala: Oi pessoal!! Demorei mas cheguei....uf, uf 
  (20:49:00) AL9 fala: hi! fiquei preocupado com o trânsito agora... 
  (20:49:43) AL6 fala: e eu to indo, semana q vem não poderei participar, até dia 26/09 ou nos 
fóruns. bjus 
  (20:50:27) PROF2 fala para AL6: Boas "férias", M.! 
  (20:50:38) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (20:50:45) AL6 fala para PROF2: Obrigada Prof 
  (20:50:47) PROF1 fala: Uma questão interessante é que sempre falamos que a sociedade... 
os outros precisam viver com mais ética. Geralmente não olhamos ao nosso redor. Ética é 
fazer certo coisas menores, e ética não se enfatiza muito na academia, no trabalho, na vida 
pessoal e social. 
  (20:53:04) PROF2 fala: Mais uma homenagem às jornalistas da semana: "a centralização do 
poder deve ser reduzida, e a autonomia e os recursos das unidades federadas devem ser 
promovidos, pois os “fatos” recentes demonstram que a União arrecada muito, mantém 
serviços caros e gasta em excesso, sem que haja um controle eficaz."  
  (20:53:18) PROF1 fala: Um fato interessante é que Max Weber denominou de "Ética 
Protestante" esta orientação mais pragmática e racional de produzir na sociedade capitalista, 
formando uma cultura burocrática de produção de bens e serviços; as máquinas acabaram 
criando também homens máquinas. 
  (20:53:36) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (20:55:16) SYSTEM fala: AL13 sai da sala. 
  (20:55:51) AL8 fala:  
  (20:55:55) PROF2 fala: Ainda há esperança, K.. Enquanto houver indignação, há 
potencialidade para a transformação. Por falar em indignação, veja-se a das Editoras: "a 
situação atual, em que a corrupção virou ordem do dia, revela que não existe muito a ser 
celebrado, pois deixamos de ser explorados por Portugal para ser explorados pelos nossos 
governantes, que apesar de inúmeras provas  como vídeos, malas, cuecas recheadas, 
movimentações fabulosas de dinheiro, contas no exterior, etc., continuam impunes..." 
  (20:56:25) AL10fala: No Boletim - Gostei da Notícia da Hora: "Esta semana foi atingida a 
marca de 500 bilhões de reais em tributos pagos pelos brasileiros desde o início de 2005"... 
isso implica dizer, em princípio, também, redução de sonegação. Ou será apenas crescimento? 
  (20:57:47) PROF2 fala: A performance crescente da arrecadação de tributos deve-se muito à 
mudança do perfil do sistema tributário. 
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  (20:57:57) PROF1 fala: Uma das orientações da Reforma do Estado Brasileiro é buscar a 
descentralização, por várias estratégias, inclusive com a transferência de responsabilidades 
para os municípios. É ali que geralmente ocorre controle mais eficaz, assim como gerência 
geral mais voltada aos interesses dos cidadâos. Deveríamos tentar esvaziar crescentemente 
Brasília, transferir mais responsabilidades aos municípios, enfatizar a formação de consórcios, 
parcerias e outras formas de descentralização. 
  (20:58:29) AL8 fala: É verdade professor, só conseguiremos mudar e transformar alguma 
coisa se estivermos motivados para isso, e a indignação é uma motivação para mudarmos o 
que achamos errado 
  (20:58:49) PROF2 fala: Têm sido ampliada a adoção de tributos de mais fácil controle, 
menos propensos à sonegação.  
  (21:00:01) AL10fala: Prof. K., tbém acredito que a eficácia/eficiência passa pela 
descentralização (é necessário esvAL10ar BSB). 
  (21:00:30) PROF2 fala: Há que se fortalecer os entes federados, em detrimento da União, 
sem dúvida. 
  (21:00:30) AL8 fala: Mas essa descentralização administrativa deve vir acompanhada de 
maneiras de executar as tarefas, pois está contecendo em muitos Municípios de transferir-se a 
responsabilidade (ex: educação) e não tranferir recursos, nem pessoais nem financeiros 
  (21:00:44) AL11 fala: Concordo, mas por outro lado, professor K., a "Etica protestante" 
trouxe um fator positivo, que é o sentido da mais valia, e também o não sentir culpa por 
trabalhar e ganhar dinheiro!! Fato que se observa nas sociedades de religião protestante, como 
a americana!! 
  (21:00:55) AL9 fala: A municipalização é sem dúvida uma boa forma de tornar mais 
próximo, o povo, do controle sobre o bem público... 
  (21:01:02) AL2 fala: Por que será que os partidos esquerdistas pregam a moralidade e 
quando assumem o poder se acham os donos do mundo, a corrupção é grande?? Já vimos isso 
quando o comunismo tomou o poder na europa, foi igual ao que está acontecendo hoje.  
  (21:01:12) AL4 fala: Junto com a transferência de responsabilidade aos municípios tem que 
haver uma campanha muito forte junto aos munícipes para exercerem o controle social - eles 
não podem ficar sob a égide da ignorância dos seus direitos 
  (21:01:14) PROF2 fala: Há que se rediscutir o pacto federativo: transferir encargos e 
também recursos! 
  (21:01:53) PROF1 fala: Ao tentar "provar" que a assinatura de um documento não era sua, 
via profissional já desqualificado anteriormente, o presidente do Senado está tentando mostrar 
aos brasileiros que eles realmente são idiotas. Acho que ele está desatualizado, e 
provavelmente será apeado do poder, queira ou não, por enfatizar ainda mais a falta de ética. 
Os homens públicos precisam ser cobrados e penalizados pelas sucessivas mentiras públicas. 
É um tipo de paternalismo que precisamos banir da sociedade.  
  (21:02:40) AL4 fala: Abaixo a impunidade!! 
  (21:03:18) AL8 fala: É que tem uma grande diferença entre ser oposição e ser governo... a 
esquerda brasileira sempre foi oposição... 
  (21:03:35) PROF2 fala: Vamos às enquetes do dia: 1. O Severino vai ser cassado? 
  (21:03:55) AL9 fala: é repugnante situações como estas, mentiras terríveis e o pior, repetidas 
tantas quantas forem necessárias como que querendo nos hipinotizar 
  (21:03:58) AL1 fala: Sim 
  (21:04:05) AL8 fala: Deveria 
  (21:04:09) AL9 fala: VAI. 
  (21:04:17) AL2 fala: Eu concordo com o Prof. K. precisamos de burocracia, com abordagens 
de natureza generalistas ou interdisciplinares. Para a sociedade é aparente desburocratização, 
porém no órgão interno precisamos do controle dessas informações para não virar anarquia. 
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  (21:04:19) PROF2 fala: Enquete 2: A esquerda e a direita tem igual propensão à corrupção? 
  (21:04:31) AL8 fala: É verdade José, e o pior é que a gente sabe que é mentira e eles 
continuam mentindo 
  (21:04:44) AL7 fala: Deveria, mas acho que ele ainda vai fazer alguma manobra política... 
  (21:04:50) AL9 fala: Talvez não porque haja um forte senso de justiça, mas principalmente 
porque há disputa por poder. Infelizmente. 
  (21:04:55) AL1 fala: Sim. 
  (21:04:59) AL8 fala: Sim 
  (21:05:00) AL11 fala: Porém a idéia de "esvaziar BSB" vai contra muitos interesses, 
principalmente daqueles que "enchem BSB"!!! Mas, a sáída com certeza é a descentrlaização, 
reforçando a autonomia dos entes federados!!! 
  (21:05:08) PROF1 fala: M., em parte pela teoria de Selznick: para se manterem no poder, 
que passam a idolatrar, acabam fazendo cooptações e criando ideologias (para se manter); 
negociam interesses com os lideres locais (do Congresso, por exemplo), por que assim uns se 
beneficiam dos outros. Sem ética, tanto faz serem de esquerda ou direita, ambos acabam 
fazendo para se manterem e perpetuarem no poder. No início, a burocracia é boa, mas ela 
acaba sendo justamente usada para manter os poderes, quando lá se chega, muitas vezes a 
qualquer custo e justificativa. 
  (21:05:11) AL2 fala: Gostei do otimismo da equipe 1 no seu jornalzinho. Parabéns! 
  (21:05:15) AL7 fala: sim 
  (21:05:49) PROF2 fala: Enquete 3: As editoras do Boletim 4 estão certas e o Brasil vai ficar 
melhor depois desta crise? 
  (21:05:54) AL10fala: Enquete 1 e 2 Sim, Sim. 
  (21:06:04) AL8 fala: Eu não sei explicar o porquê, mas que o poder corrompe, ah 
corrompe... 
  (21:06:10) AL1 fala: Sim, com certeza. 
  (21:06:17) AL10fala: Enquete 3 Sim... vamos cruzar os dedos e trocer! 
  (21:06:20) AL9 fala: Claro que sim. 
  (21:06:26) AL4 fala: Acho que o pensamento de que os fins justificam os meios alivia a 
consciência. 
  (21:06:29) AL8 fala: Siiim 
  (21:06:32) AL7 fala: SIM 
  (21:07:16) AL2 fala: Eu concordo com que haverá um amadurecimento institucional, não 
resta dúvidas. As pessoas estão mais conscientes até os meninos da Fase, que estão conosco, 
emitem opinião sobre o que está acontecendo. 
  (21:08:25) AL11 fala: Simm, Severino já era!! Afinal, algum tem que ir pra forca, afinal é o 
que o povo espera!! Então, dêem pão e circo pro povo.... e ele é a bola da vez!! 
  (21:08:48) PROF2 fala: Enquete 4: O Boletim 4 noticia que a Assembléia Legislativa está 
sugerindo a criação de uma SecretAL10a Estadual da Receita. Você concorda? 
  (21:09:21) AL10fala: Concordo... já há experiência bem sucedidas nesse sentido. 
  (21:09:30) AL1 fala: Sim 
  (21:09:36) AL7 fala: Acho que é um processo gradativo, em que a população vai se 
familiAL10zando com a política. De modo geral ,as pessoal consideram um assunto muito 
complexo, e nem procuram entender. 
  (21:09:41) AL9 fala: M.colocastes algo que realmente é importante, a "discussão". Tenho 
dito em conversas de boteco que o Brasil será muito melhor o dia que discutirmos política 
como discutimos futebol, e é exatemente essa discussão que considero muito interessante. 
  (21:10:16) PROF1 fala: Um aspecto interessante é considerar o Brasil um grande sistema, 
com múltiplos níveis (União, Estados, municípios) e com diferentes partes (instituições) 
funcionando de forma interdependente, cada qual com diferentes papéis. Cada qual 
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cumprindo seus papéis, manterá o país (sistema maior) estável, mesmo com avanços, recuos e 
sucessivas correções de caminho. 
  (21:11:11) AL8 fala: Por falar em política, o que vcs acham do número ilimitado de 
partidos? 
  (21:11:16) AL4 fala: Em princípio a idéia da SecretAL10a parece boa  
  (21:11:50) AL11 fala: Bem, tenho que defender a nossa tese: O BRASIL VAI MELHOR 
DEPOIS DA CRISE SIM!! Lentamente, mas com certeza, esta crise irá mexer com muita 
coisa.... vamos aguardar!!  
  (21:11:51) AL2 fala: Agora estou gostando, a fiscalização do estado e da federação 
começaram a pensar melhor. Penso que haverá redução sim da sonegação. 
  (21:12:04) SYSTEM fala: TUTOR3 sai da sala. 
  (21:12:22) AL4 fala: Eu acho que é muito partido e muito cargo no legislativo também - os 
veradores a custo conseguiu-se diminuir agora seria a vez de atacar os outros níveis de 
governo 
  (21:12:25) AL2 fala: Olha aí o AL10no!!1 
  (21:12:46) AL10fala: E., não concordo com essa miscelânea de partidos/siglas. 
  (21:12:50) PROF2 fala: Enquete 5: A cláusula de barreira condiciona a sobrevivência dos 
partidos políticos a um desempenho mínimo nas eleições, a fim de eliminar os partidos 
nanicos. Você é a favor?  
  (21:12:51) SYSTEM fala: PROF3entra na sala. 
  (21:13:02) PROF1 fala: Como sistema, correções de rotas já ficam previstas. Um avião, por 
exemplo, corrige constantemente perturbações do ambiente, vindas por ventos, chuvas, e 
outros múltiplos fatores. O avião precisa ser constantemente recolocado em rota, usando dos 
instrumentos disponiveis. Assim um país também deve funcionar, com suas instituições, 
vendo-se como um sistema.  
  (21:13:15) AL9 fala: E., esse número enorme de partidos só serve para mais falcatruas 
  (21:13:26) AL1 fala: Sim 
  (21:13:35) PROF3fala: Boa-noite, caros ceapeanos!!! 
  (21:13:42) AL10fala: Enquete 5 ... sim. 
  (21:13:43) AL2 fala: Precisaríamos apanhar os corruptores também, não só os corrompidos... 
  (21:13:46) AL1 fala: Boa noite 
  (21:14:02) AL4 fala: Boa noite Profi 
  (21:14:03) AL9 fala: Boa noite M.! 
  (21:14:06) AL8 fala: Eu também não concordo, não está na hora de reguamentar isso a 
atividade partidária? 
  (21:14:18) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (21:14:44) PROF3fala: Nesta noite, vejo que você estão colocando a indignação no ar!! 
Lamento pelo café virtual, K.!! 
  (21:15:00) AL8 fala: Concordo com a cláusula de barreira 
  (21:15:15) AL2 fala: Agora a Receita federal está mais avançada, podendo fazer esse 
cruzamento de dados, nisso eu acredito - vai funcionar,AL10 
  (21:15:28) PROF2 fala: Enquete 6: "Em 09 de setembro a profissão de Administrador 
completou 40 anos, contabilizando nada mais nada menos que 1.710 faculdades em todo o 
país e 62.924 formandos por ano. No total, são 1 milhão e 500 mil bacharéis em 
Administração. " Há espaço para tanto Administrador? 
  (21:15:30) AL9 fala: Com relação a regulamentação partidária, gostAL10a de perguntar, 
alguém acredita que seria possível um partido se tornar tão grande como o PT sem o caixa 2. 
Vocês acham que há partidos sem o caixa 2? 
  (21:16:11) AL10fala: Sim... e que bom que tenhamos cada vez mais administradores... o 
mercado selecionará, caso haja excessos. 



 336

  (21:16:16) PROF2 fala: Enquete 7: Há partidos sem Caixa 2? 
  (21:16:16) AL8 fala: Outra coisa, quando um expoente de um partido troca de sigla, sempre 
vai acompanhado de um monte de seguidores... então a questão não é a ideologia política ou 
partidária, e sim os benefícios, vantagens...  
  (21:16:50) AL2 fala: E., eu já pensei que deveria-se limitar os partidos políticos. 
  (21:16:52) AL8 fala: Há professor, porque admistrador se precisa em vários segmentos da 
sociedade 
  (21:17:04) AL9 fala: eu não acredito que haja partidos sem caixa 2. 
  (21:17:10) AL4 fala: Claro que não - nenhum deles consegue fazer essas campanhas 
milionárias com o que declaram à justiça 
  (21:17:15) AL11 fala: Falando em boteco...... Vocês são uns tratantes!!! Fiz a mobilização 
nos fóruns e acho que só obtive resposta de 3 colegas.... Poxa vida, que gente difícil!! É medo 
de compartilhar a beleza reluzente?? Acho importante nos vermos pra trocar idéias, mas.... 
snif, snif, desisto!! 
  (21:17:18) AL10fala: Enquete 7: Acredito que não. Todos tem seus "podres", por isso irão 
caçar o mandato de alguns e não vão explicar a origem do dinheiro, acredito nisso. 
  (21:17:33) PROF1 fala: Já existem instrumentos disponíveis para "apanhar" os corruptores. 
Os recursos que normalmente utilizam são excusos (caixa 2). BastAL10a o governo (inclusive 
com a força do judiciário) aplicar a legislação vigente sobre o caixa 2 descoberto (ou a 
descobrir, indo adiante nas investigações) que certamente todos passAL10am a se cuidar 
mais. As multas por identificação de recursos de caixa 2 são bastante altos. Temos um 
problema: a tecnologia tem facilitado a transferência sonegada de recursos para o exterior.  
  (21:17:34) AL8 fala: Ops, há espaço para os administradores, mas partido sem caixa 2 acho 
que não 
  (21:17:46) AL7 fala: Acredito que não, nem vou falar na prestação de contas que nos 
apresentam... 
  (21:18:02) AL4 fala: Mas é assim J.- a gente começa com poucos e tem outra coisa o pessoal 
tá arrepiado com ofrio! 
  (21:18:03) AL2 fala: É J., depois de uma tempestade dessas, podemos ver os estragos, e 
começar a reconstrução do novo. 
  (21:18:40) PROF3fala: Que tal uma enquete sobre o contexto trazido na leitura lembrada 
pela Miriam: Valores para trás: VALORIZAÇÃO DOS VALORES TRADICIONAIS Valores 
para frente: NOVOS VALORES QUE ESTÃO SENDO DESPERTADOS. Que valores são 
estes? quem se anima e enumerar?  
  (21:18:58) AL2 fala: sou a favor. 
  (21:19:06) PROF3fala: VALORES TRADICIONAIS? 
  (21:19:44) PROF3fala: QUAIS SÃO OS NOVOS VALORES DESPERTADOS? 
  (21:20:04) PROF2 fala: Questão 8: Cite VALORES TRADICIONAIS que estão sendo 
valorizados na nova Administração Pública brasleira. 
  (21:20:19) PROF3fala: POR QUE SÃO VALORES "PARA FRENTE" OU "PARA 
TRÁS"? 
  (21:20:32) AL8 fala: moralidade 
  (21:20:39) AL4 fala: Imparcialidade, ética 
  (21:20:43) AL10fala: Ética, honestidade... 
  (21:20:44) PROF1 fala: estou entrando em seara alheia... dentre os novos, certamente gestão 
socioambiental, ética, responsabilidade social. parcerias, consórcios... 
  (21:20:47) AL2 fala: Não acredito que haja. 
  (21:20:52) PROF2 fala: Questão 9: enumere NOVOS VALORES QUE ESTÃO SENDO 
DESPERTADOS na Administração Pública Brasileira. 
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  (21:21:01) AL11 fala para PROF2: Simmm, olha os 70% dos cargos de gerencia em 
empresas que são ocupados por administradores!!!! 
  (21:21:24) AL8 fala: Porque alguns são valores com os quais já convivíamos (ou não..hehe) 
e outros estão surgindo agora ??? 
  (21:21:31) AL2 fala: Deveria haver muitos administradores no serviço público, muuuuiiitos. 
  (21:22:00) AL8 fala: Acho que a questão da publicidade e transpar~encia também é nova 
  (21:22:07) PROF3fala: MORALIDADE, IMPARCIALIDADE, ÉTICA, HONESTIDADE, 
RESPONSABILIDADE SOCIAL, PARCERIAS CONSÓRCIOS. GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL. EXISTEM OUTROS?  
  (21:22:07) AL9 fala: Disso eu não tenho dúvidas M.. O poder público precisa e muito de 
adminsitradores 
  (21:22:20) PROF1 fala: mais outros: redes sociais e organizacionais, equidade, 
oportunidades sociais, respeito social e étnico 
  (21:22:22) AL4 fala: Respeito 
  (21:22:39) AL4 fala: Orgulho 
  (21:22:41) AL8 fala: participação da comunidade 
  (21:23:22) PROF3fala: COMPLEMENTANDO: PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA, 
REDES SOCIAIS E ORGANIZACIONAIS, EQUIDADE, OPORTUNIDADES SOCIAIS, 
RESPEITO SOCIAL E ÉTNICO, ORGULHO, PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA.  
  (21:23:42) PROF3fala: POR QUE SERIAM "PARA FRENTE" OU "PARA TRÁS"?  
  (21:23:50) PROF2 fala: Enquete 10: Vocês leram os textos indicados pelas Profas. M. e 
Miriam? 
  (21:23:51) PROF1 fala: equidade, no sentido de cada cidadão receber o que é correto, sem 
jeitinho legal, defendido por minorias. Cumprir obrigações, como de pagar impostos. 
Respeitar e valorizar as minorias. 
  (21:24:13) PROF2 fala: Renovo os merecidos elogios às equipes que elaboraram os Boletins 
3 e 4. Quem vai elaborar o Boletim 5?  
  (21:24:19) AL10fala: Enquete 10: não :o((( 
  (21:24:21) AL2 fala: ética, principalmente. 
  (21:24:31) AL10fala: Ops... li um. 
  (21:24:45) AL7 fala: O que acontece é que as vezes pessoas de outras áreas tornam-se 
administradores, só que diferente de alguns de nossos colegas, não se aprofundam em 
conceitos, considerando que ser gestor é uma caracteristica natural. 
  (21:26:15) PROF1 fala: Pessoal, já repararam que temos agora um café virtual? bom, 
podemos fazer happy hours ali eh, eh também chorar mágoas... espantar o frio 
  (21:26:36) PROF2 fala: Tenho a impressão que ninguém assumiu, ainda, a responsabilidade 
pela elaboração do Boletim 5.  
  (21:26:48) AL4 fala: É isso aí Fabiana!! 
  (21:27:03) AL10fala: Colegas, preciso sair... o cyber está fechando. Vejo restante da aula 
amnhã na página. Boa noite a todos. 
  (21:27:08) AL4 fala: Que café virtual vocês tão falando?? 
  (21:27:09) PROF1 fala: também temos um espaço de suporte técnico... reparem que é para 
suporte técnico (não emocional).  
  (21:27:14) AL2 fala: Novas são parcerias, participação efetiva das comunidades, a 
autosustentabilidade, combate à pobreza 
  (21:27:17) SYSTEM fala: AL10sai da sala. 
  (21:27:21) AL9 fala para AL7: O pior é que usam apenas do poder que lhes são dados em 
muitos casos apenas por questões pessoais que não condiz em nada com uma boa 
adminsitração... 
  (21:27:22) AL9 fala:  
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  (21:27:25) SYSTEM fala: PROF7 sai da sala. 
  (21:27:45) PROF2 fala: Alguém quer TENTAR superar os últimos Boletins, elaborando o da 
próxima semana? 
  (21:27:53) AL11 fala para AL2: Ô Martinha....esqueceu os comunicadores: muitos 
administradores e muitos comunicadores!! rs, rs 
  (21:27:54) PROF1 fala: M., as disciplinas passaram a ter um espaço de café virtual, repare 
ali no topo, na linha de recursos.. é um café virtual... imagine ser um café real  
  (21:28:09) SYSTEM fala: PROF7 entra na sala. 
  (21:28:26) AL8 fala: Para suporte emocional vamos no café virtual...hehe 
  (21:28:34) PROF3fala: M., consideras esses valores para frente, não é mesmo?!  
  (21:28:54) AL2 fala: pluralismo, 
  (21:29:12) AL4 fala: Não vi - esse fim-de-semana foi dífícil acessar 
  (21:29:12) PROF2 fala: eNTÃOEntão vamos dar uma passadinha no Café Virtual agora? 
Estou indo para lá. Ótima semana a todos! 
  (21:29:21) PROF1 fala: M., oportuno lembrar que um valor para frente é 
autosustentabilidade. Tem a ver com o enfoque sistêmico, contendo o conceito de autonomia 
e correção.  
  (21:29:22) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (21:29:25) AL2 fala: Deve ser aquele na página inicial do CEAPE! 
  (21:30:02) AL8 fala: Lá em cima na página diz café virtual 
  (21:30:13) AL11 fala: Bons sonhos, AL10! 
  (21:30:15) AL9 fala: irei buscar amanhã a reportagem que foi transformada em CD das 
meninas que vieram a Torres M., M.e J.. Na ocasião deram uma entrevista que deixaram os 
CEPEANOS todos orgulhosos. Na quarta farei o possível para deixar aí na UFRGS 
  (21:30:16) PROF1 fala: sugiro o café virtual da disciplina geral, esse que se encherga ali em 
cima mesmo. até lá. 
  (21:30:22) AL4 fala: Na página de cada disciplina pelo que eu entendi, M. 
  (21:30:24) SYSTEM fala: PROF1 sai da sala. 
  (21:30:25) PROF3fala: São considerados para frente em virtude de novos cenários que estão 
a exigir um novo "refletir" e um novo "fazer" do administrador público. Lembram da questão 
estratégica de leitura dos cenários? 
  (21:31:50) PROF3fala: PODEMOS ELENCAR UM SEM-NÚMERO DE VALORES QUE 
- sem estarem inseridos em seus respectivos cenários - NÃO QUEREM DIZER NADA. 
  (21:32:25) AL2 fala: Precisamos comunicar o serviço e os orgãos públicos, fazer 
propagando daquilo que é bom, dos resultados bem sucedidos na administração pública. Faz 
falta, precisamos mudar a opinião pública divulgando mais... 
  (21:33:18) PROF3fala: GOSTAL10A DE CONVIDAR A TODOS PARA VISITAREM O 
MEMORIAL DO JUDICIÁRIO QUE ESTARÁ INAUGURANDO - AMANHÃ - A 
EXPOSIÇÃO "TESTEMUNHO FARROUPILHA: REGISTROS DA REVOLUÇÃO NO 
ARQUIVO NACIONAL". ESTAMOS TRAZENDO DO RJ O PROCESSO JUDICIAL 
INSTAURADO CONTRA OS FARRAPOS EM 1836. 
  (21:33:28) AL2 fala: Sim são para frente. 
  (21:33:28) AL11 fala: Olha, prof. Guad, sinceramente, TENTAR, é o termo perfeito.... 
(brincadeira galera, ah, ah). Mas, se serve de consolo, fazer o Boletim é divertido!! Melhor 
que fazer artigos! Vamos lá, se arrisquem.... 
  (21:34:39) PROF3fala: VOU ENVIAR A VCS, POR MAIL, O CONVITE! QUEM NÃO 
PUDER IR AMANHÃ, SERÁ UM PRAZER RECEBÊ-LOS ATÉ DIA 30 DE SETEMBRO.  
  (21:34:43) AL4 fala: Obrigada pelo convite - deve ser muito interessante  
  (21:34:55) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (21:35:05) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
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  (21:35:12) AL9 fala:  
  (21:35:37) AL11 fala: Boa noite pessoal!! Bons sonhos pra todos.... 
  (21:35:50) AL9 fala: Boa noite pessoal! 
  (21:36:05) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (21:36:05) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (21:36:06) AL8 fala: Boi noite todo mundo 
  (21:36:18) SYSTEM fala: AL8 sai da sala. 
  (21:36:19) AL11 fala para AL9: Que legal JA!!!! Manda pra mim, manda pra mim!!! 
  (21:36:32) AL7 fala: Boa noite pessoal 
  (21:37:12) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (21:37:20) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (21:37:37) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (21:37:47) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (21:37:58) PROF3fala: BOA-NOITE A TODOS! 
  (21:38:06) SYSTEM fala: PROF3sai da sala. 
  (21:38:20) PROF7 fala: Boa-Noite a todos! 
  (21:38:27) SYSTEM fala: PROF7 sai da sala. 
  (21:38:33) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (21:39:11) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
  (21:41:07) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (22:01:59) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (22:03:44) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
 
19 DE SETEMBRO 
Voltar   
  (19:47:34) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:47:47) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:53:56) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:54:44) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:55:51) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:59:51) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (19:59:52) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (19:59:55) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (19:59:59) SYSTEM fala: PROF7 entra na sala. 
  (20:00:54) AL11 fala: Boa noite gauchos e gauchas de todas as querências!!! 
  (20:01:05) AL1 fala: Boa noite 
  (20:01:40) AL11 fala: Oi Paulinho, como estão os trabalhos? Eu tô com os meus atrasados.. 
  (20:02:10) SYSTEM fala: PROF1 entra na sala. 
  (20:02:14) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (20:02:48) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:03:03) AL11 fala: Olá professor! 
  (20:03:37) PROF1 fala: Boa noite, tchê, a todas as gauchas e gauchos desses rincões do 
riogrande.  
  (20:04:01) SYSTEM fala: AL9 entra na sala. 
  (20:04:35) PROF1 fala: e aja patriotismo para percorrermos nossa aula de hoje.  
  (20:04:40) AL1 fala: Boa noite  
  (20:04:44) AL9 fala: Boa noite a todos!!!! 
  (20:05:14) AL1 fala: Eu estou abraçado a Bandeira do Rio Grande do Sul 
  (20:05:48) AL1 fala: Aqui chove a 10 dias. 
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  (20:06:08) PROF1 fala: alguém esteve no acampamento farroupilha? cada dia enxergo daqui 
muita gente, faça chuva, faça sol. Dizem que se precisa ir de bota, para não atolar. E eu tenho 
uma bandeira do riogrande também!!!  
  (20:06:33) AL9 fala para AL1: Isso é que é gaúcho, hein Tchê!! 
  (20:07:43) SYSTEM fala: AL10entra na sala. 
  (20:07:56) AL10fala: Boa noite a todos! 
  (20:07:59) AL11 fala: Não colaram o adesivo do "Orgulho gaucho" (que saiu encartado em 
todos os jornais)no peito!  
  (20:08:46) PROF1 fala: o Paulo Felipe está escrevendo de Gramado? pessoal, preencham 
seus dados básicos também nesse site, na parte de dados cadastrais. Facilita nos conhecermos 
melhor. E a Gi, do Navi, lembrou que a foto postal que cada deve publicar é 4 x 3, e não 3 x 
4. fotospouou  
  (20:09:13) AL10fala: Eu estive no acampamento.. é um lamaçal só! 
  (20:09:19) PROF1 fala: será que o forum está com problema?  
  (20:10:41) PROF1 fala: J.A., o acesso à internet ali é por linha discada? ou mesmo por linha 
rápida está dificil? de fato, hoje muitos acessos estavam dificeis de conseguir, deve estar 
ocorrendo algum problema de congestionamento nas linhas da rede 
  (20:11:14) AL11 fala: O pessoal do trabalho fez churrasco no Acampamento Farroupilha e 
realmente só de botas, pois o atoleiro é grande!! Não me animei a ir, muita chuva e frio!! Mas 
o pessoal, diz está muito legal! Mas tarde, apos os churrascos nos piquetes, diz que a diversão 
é em um bailão típico, adivinhem o nome do local? "Pra pegar cria"... dá pra acreditar? 
  (20:11:19) AL9 fala para PROF1: na verdade eu não conseguia acessar a página do 
NAVIhoje a tarde 
  (20:11:27) AL10fala: Hj estou no paraíso.. estou em casa POA a conexão é um show.. 
hehehe 
  (20:12:47) AL9 fala para AL11: hehehehehe!!!!Muito boa essa J. 
  (20:13:07) PROF1 fala: com esses dias de feriados... como estão as leituras? na minha 
disciplina, precisamos acelerar, embora agora se entre em seguida numa parte mais nova e 
bem interessante, realmente contemporânea.l  
  (20:13:18) AL11 fala para AL10: Ah é, esteve por aqui e nem pra gente se ver!! 
  (20:13:57) AL1 fala: Estou lendo o texto para depois responder o questionário. 
  (20:14:18) AL11 fala para AL9: ha, ha, ha ...achei que iriam gostar do bailão!! 
  (20:15:18) AL10fala para AL11: J.... ficarei em POA toda esta semana. Tenho trabalho novo 
a partir da próxima segunda (Lajeado). 
  (20:17:01) PROF1 fala: como estão as disciplinas? já concluiram a disciplina da M.? bom, 
no acervo da disciplina de GC deixei um texto para ser preenchido; a leitura do texto, sobre 
burocracia, também está no acervo. Tentem responder aquelas questões que deixei no forum, 
sobre os diversos tópicos.  
  (20:18:06) AL11 fala para PROF1: Professor, leu o meu depoismento no fórum! Espero que 
não tenha ficado chateado...mas, estou com dificuldade para acompanhar todas as disciplinas, 
em função dos trabalhos que temos que fazer! Bem, estou todos os dias a noite na frente do 
computador e não estou conseguindo, ou faço os trabalhos ou leio os textos e o livro!! 
  (20:19:45) AL9 fala para AL10: Estou indo quase todas as semanas a POA, mas acho que 
esta não poderei ir nessa. seria uma boa oportunidade para nos conhecermos no buteco da 
J....teremos que deixar para a próxima... 
  (20:19:57) PROF1 fala: J.A., o outro livro, do Motta, é bastante usado na graduação, será um 
pouco complicado conseguires um exemplar; talvez tenhas que conseguir alguma cópia. J., 
nós professores também precisamos dosar... irei tentar colocar mais exercicios interessantes, 
estou pensando numa forma de gincana em grupos, para responderem de forma estusiasmada 
as questões e fazerem as leituras (também estou achando a forma um pouco repetitiva).  
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  (20:20:16) AL11 fala para AL9: JA, vai vir a POA esta semana?? Podiamos aproveitar que o 
AL10 está em POA, para finalmente marcamos o buteco!?? 
  (20:21:20) AL10fala: Quarta-feira tenho churrasco dos auditores (não poderei), mas quinta e 
sexta para mim está ok. 
  (20:21:37) PROF1 fala: uma questão prática: dá para viver sob o "manto" do fayolismo e da 
burocracia na área pública? ou será uma burrocracia? o que dá para inventar ou reinventar?  
  (20:22:21) AL11 fala para AL9: Buteco da J., não!! Isso é só em Brasília, e lá, não é J., é 
Jeane M. Corner!! 
  (20:22:45) AL10fala: K.... difícil essa respoista.. vamos pensar! 
  (20:23:15) AL10fala: J... boa essa... 
  (20:23:18) AL9 fala: A burocracia é uma realidade da qual não tem como viver sem, em 
especial na esfera pública. Basta fecharmos os olhos e tentarmos imaginar uma administração 
pública sem a burocracia, não haveria como. Os controles são necessários, a própria 
hierarquia é uma necessidade... 
  (20:24:16) AL9 fala para AL11: rsrsrsrsrs...tá bom!!! ir no boteco com a J.... 
  (20:25:59) AL1 fala: Concordo, José, não consigo ver o setor público sem burocracia. 
  (20:26:03) PROF1 fala: lembrando... a "doutrina fayolista" enfatiza a organização, sua 
disciplina, obediência, subordinação, enfoque no grupo, não-conflito, definição do que precisa 
ser feito, um chefe apenas, um presidente lá no topo, subordinação dos interesses individuais 
aos gerais... a BM, o exército, a Igreja Católica, empresas familiares e mesmo organizações 
públicas tem uma boa dose de fayolismo. A burocracia é semelhante, mas se caracteriza pela 
racionalidade e formalidade; pelas coisas escritas, pelo cAL10mbo... o que dá para fazer então 
de novo na gestão pública?  
  (20:26:35) SYSTEM fala: AL13 entra na sala. 
  (20:27:05) AL10fala: Conforme Fayol, à medida que se desce na escala hierárquica, mais 
aumenta a proporção das outras funções da empresa... acho que isso poderia ser 
"reinventado". 
  (20:27:30) AL1 fala: No setor público não existe comprometimento, por isso concordo com 
a burocracia. 
  (20:27:34) PROF1 fala: a reforma do Estado aposta que o governo se precisa retirar da 
execução, repassá-la a terceiros, instituir metas e objetivos, e instituir mecanismos de 
avaliação. Os contratos de gestão de pedágios são mecanismos tipicamente neoclássicos.  
  (20:28:15) AL10fala: J.... seja perseverante ... vc é brasileira, não desiste nunca... hehehe 
  (20:29:08) AL9 fala: tudo isso é possível, caso não se torne o centro, o principal em uma 
administração. Por exemplo: oConhecimento é o centro, a formalidade através da escrita é 
apenas uma meio interessante de divulgar o conhecimento. A hierarquia da mesma forma é 
validade,porém não se pode perder de vista que a organização odierna só terá êxito se não 
tiver um "senhor dono da verdade" pra mandar e desmandar, isso sim seria terrível. 
  (20:29:55) PROF1 fala: Poderiamos perguntar: quais são as implicações de mudar a gestão 
pública, de uma ênfase no fayolismo/burocracia, para uma ênfase neoclássica? é mais eficaz? 
gera mais qualidade? é mais adequada para os funcionários?  
  (20:30:01) AL11 fala: Tá, professor, assunto sério....vamos lá: acho que a adm pública não 
vive sem a burocracia, existem muitos processos que são repetitivos e nestes casos, a 
burocracia ajuda!! Muitos órgãos públicos estão recriando esta idéia, como exemplo, a 
informatização destes processos, os órgãos estão redirecionando estas funções para o 
ambiente eletronico, para a internet. 
  (20:30:45) AL9 fala: a burocracia e a hierarquia teriam que estar a serviço da organização 
como um instrumento de apoio e não como um centro de desenvolvimento organizacioal 
como outrora foi. 
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  (20:32:02) AL10fala: No serviço público há que se ter ênfase nas funções administrativas 
(estrutura orgânica de uma empresa), com uma filosofia de administração orientada por 
princípios, visando alcançar eficiência. Isso é necessário, mas os Gestores precisam ter a 
consciência e o cuidado para que a burocracia (no sentido como o povo a entende) não torne o 
Estado ineficiente. 
  (20:32:14) PROF1 fala: J.A., concordo que o conhecimento deveria ser o centro... mas o 
conhecimento se torna na burocracia muitas vezes como uma verdade absoluta, 
inquestionável e inflexivel. Por exemplo, o TCE cobra "radicalmente" ou "cegamente" o 
cumprimento de regras nos municipios, mesmo sabendo que elas podem ser irracionais.  
  (20:34:29) PROF1 fala: Sempre uso um exemplo ilustrativo: existem assessorias, que 
vendem planos de carreira para municipios contendo mais de 300 cargos, mesmo que eles 
possam contratar apenas cerca de 40 para toda uma gestão (no caso de municipios com menos 
de 2 mil habitantes). Contratam então motorista do prefeito, motorista disso, daquilo etc. e 
depois o TCE cobra o cumprimento das regras e do quadro de carreira aprovado na forma de 
lei.... criam-se irracionalidades. 
  (20:35:29) AL10fala: Conceitualmente falando, entendo que mudar a gestão pública, de uma 
ênfase no fayolismo/burocracia, para uma ênfase neoclássica gera uma maior eficácia e com 
provável maior qualidade, porém, em princípio, para os funcionários-padrão não será a mais 
adequada. 
  (20:36:57) PROF1 fala: De fato, Fayol teve razão ao dizer que os principios deveriam ser 
considerados como um "farol" a iluminar o caminho; não se deve exagerar; o problema é que 
organizações, inclusive nossas, passam a focalizar muito os processos, as regras, a gestão 
interna, perdendo a noção das suas finalidades. Por exemplo, se discute de fato a finalidade, 
ou as metas/objetivos sociais de organizações públicas? acontece no executivo, na BM, na 
justiça, no legislativo, na educação, saude etc.?  
  (20:37:13) AL9 fala: então estamos no mesmo raciocínio e concordo contigo professor 
sóque nesse caso eu o chamAL10a de "dados", e não de "conhecimento". Pra mim o 
conhecimento é a face produtiva de um dado. enquanto dados apenas, eles não produzem 
nada, após a utilização adequada passam a ser uma informação ou a assimmilação que se 
transforma em conhecimento. Seria isso? 
  (20:37:27) AL10fala: Essas irracionalidades que não deveriam existir, mas acho que de um 
lado tem os espertinhos que vendem ditos planos e quem os compra não tem o conhecimento 
e o preparo adequado para exigir algo diferente. 
  (20:37:40) SYSTEM fala: PROF3entra na sala. 
  (20:37:56) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (20:39:09) AL9 fala: Boa noite M.!!!! Boa noite Miriam!!! 
  (20:39:24) PROF1 fala: AL10, os "espertinhos" estão por toda parte, e eles não se acham 
assim, de forma ingênua e mesmo honesta.  
  (20:39:57) AL3 fala: Boa noite!!! 
  (20:40:07) AL10fala: Verdade, professor. 
  (20:40:35) PROF3fala: Boa-noite, pessoal! Estou chegando atrasada porque houve um 
probleminha em nossas instalações da exposição Farroupilha!  
  (20:40:59) PROF1 fala: E que precisamos encarar as diversas contribuições das Escolas de 
forma relativa, sem exagerar. Todas contribuem, mas tudo depende, principalmente do bom 
senso. Todas trazem, de forma geral, alguma contribuição importante, que pode ser 
incorporada no contexto de trabalho. 
  (20:41:00) AL10fala: M.... coloquei minhas leituras, forum, etc em dia - aos menos na tua 
disciplina! Agora só falta o trabalho... que tá difícil! 
  (20:41:02) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
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  (20:41:38) PROF3fala: Aliás, gente, vale a pena visitá-la! No Palácio da Justiça, praça da 
Matriz, térreo! 
  (20:41:56) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (20:42:02) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (20:42:19) PROF3fala: J.A., AL10 e E.. não recebi o trabalho da equipe de vocês 
  (20:42:21) AL10fala: A exposição fica até quando? 
  (20:42:47) AL9 fala para PROF1: Concordo plenamente com esse aproveitamento que está 
inserido em cada teoria... 
  (20:42:49) PROF3fala: A exposição fica até dia 30. Vocês viram a reportagem na ZH de 
domingo? 
  (20:43:32) AL4 fala: Boa noite, desculpem o atraso... 
  (20:43:36) PROF3fala: Prof. K., podes dar uma chegdinha lá! Vai gostar de ver o que temos. 
  (20:44:14) AL11 fala: Boa noite prof M.!! 
  (20:44:40) AL10fala reservadamente para PROF3: Qual trabalho em equipe - do módulo 1? 
  (20:45:12) AL11 fala: Simm, eu vi!! 
  (20:45:24) PROF3fala: AL10, trata-se daquele trabalho sobre mortalidade infantil... 
  (20:46:04) AL11 fala: Mais uma prenda chegando... boa noite, M.!! 
  (20:46:21) AL10fala: M... módulo 1? 
  (20:46:33) PROF1 fala: Já leram o material sobre a teoria de sistemas? pois o enfoque 
sistêmico é muito interessante; é pensar menos retilineamente; e mais flexivelmente; por 
probabilidades; aceitar que existem níveis diferentes. Que o todo é maior que as partes, e que 
as partes têm um papel e uma interligação importante com o todo. Que o todo sempre tem 
algum objetivo (um sistema sem objetivo seria algo amorfo, não um sistema), sempre com 
entradas, processamento, saidas e feedback. Que as coisas funcionam como um processo. Que 
sempre precisa ser corrigido, e constantemente adaptado. Que um sistema é aberto, 
dificilmente é fechado. Nem uma prisão é um sistema fechado. Esse modelito se repete em 
tudo e todo lugar.  
  (20:46:35) PROF3fala: J., boa-noite. A exposição está aberta à visitação desde as 10 horas 
da manhã até as 18 horas. Nos sábados, domingos e feriados (amanhã), das 14h às 17h. 
  (20:46:37) AL4 fala: Oi J. 
  (20:47:20) PROF1 fala: Olá, M., vi uma matéria, gostei das ilustrações, até quando vai? 
  (20:48:19) AL4 fala: Oi José, eu tava dando uma olhadinha no café virtual e concordo 
contigo - poderia ter só nessa disciplina geral não é  
  (20:49:09) PROF1 fala: Bah, hoje redescobri uma materia da ZH, de algum tempo atrás, 
falando dos CTGs pelo mundo. Tem cerca de 6 nos EUA, e quase todos recentes. Nossa 
cultura está se espalhando cada vez mais.  
  (20:50:04) AL9 fala: A respeito da Teoria de Sistemas, eu a achei fantástica. é muito bem 
elaborada, uma teoria que nos leva a pensar que somos como um corpo que necessita 
obrigatoriamente de uma interdependência com o meio, uma relação com o externo, e 
necesssAL10amente, isso resultará um novo produto, algo como - insumos - processamento - 
exsumos 
  (20:50:48) AL4 fala: Prof. K. concordo com senhor que deve-se aproveitar o que as várias 
escolas têm de bom - mas adorei a Sra. M. Follet, ela é muito atual - gostAL10a de uma 
bibliografia sobre o trabalho dela 
  (20:51:08) PROF3fala: a exposição fica até dia 30 de setembro, quando devolveremos os 
documentos ao Arquivo Nacional, no Rio de J.iro. 
  (20:51:16) AL9 fala: legal M.! o fato é que a gente se perde com tantos "bares" pela city 
  (20:51:31) PROF3fala: Quem anda de bar em bar... 
  (20:52:26) AL4 fala: Sério, e o bom é ter um lugar certo que tu sabes que vai encontrar 
"aquelas" pessoas 
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  (20:53:18) AL10fala reservadamente para PROF3: M... recebi abri teu e-mail agora. Vou 
verificar com os colegas para saber o que houve, se não me angano a E. ficou de publicar 
nosso trabalho em equipe. Depis te falo. Ainda podemos entregar? 
  (20:53:36) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (20:53:36) AL11 fala: Professor, concordo com o parte de enxergar o todo, acho que essa é 
uma grande dificuldade nas instituições públicas!! As pessoas trabalham em partes, sem 
interação uma com as outras e principalmente não trabalham focando este todo, mas sim, só o 
seu trabalho do dia a dia.  
  (20:54:23) AL4 fala: E o pior J.é que todo mundo acha que o seu trabalho é o mais 
importante, o mais complicado e o de maior volume...  
  (20:54:40) PROF1 fala: Estamos tentando enfatizar os conceitos sistêmicos nesta 
plataforma... principalmente da replicabilidade, da autonomia e interligação das partes, da 
consideração de multiniveis, etc. por exemplo: os recursos são ativados somente conforme os 
interesses; os recursos serão ativados para qualquer nivel (curso, ou área, ou instituição). 
Atualmente ainda usamos artificios, como a criação de uma disciplina geral do ceape, porque 
os recursos estaão ativados somente para o nivel de turma. Dentro do enfoque sistemico, 
sempre se deve poder ir e voltar para qualquer lugar do site... por isso, os guias de navegação, 
principalmente no topo, são importantes... M., já comprastes o livro contendo os textos da M. 
P. Folltett, intitulado: M. P. Follett, profeta do gerenciamento. Ela é extremamente atual; de 
fato, foi uma grande profeta na área da administração, mas nasceu muito antes do seu tempo 
certo. Deixei a parte inicial do livro no recurso de acervo da disciplina de Gestão 
Contemporânea. De fato, ela é bem contemporânea.  
  (20:54:46) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (20:56:33) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (20:58:11) AL4 fala: OUtra coisa Prof K., o texto sobre função gerencial, quem é o autor? 
  (20:58:18) PROF1 fala: Ela é bem contemporãnea ao sugerir práticas mais adequadas de 
gerenciamento; por exemplo, de considerar que o conflito deva ser considerado de forma 
positiva e construtiva, de que ele é uma oportunidade para avaliar as diferenças e integrá-las 
ao invés de suprimi-las, ou mesmo negociá-las. Na prática, isso é bem dificil, mas sempre nos 
ajuda a buscar enriquecer o cotidiano, pela integração de coisas diferentes. 
  (20:59:06) PROF1 fala: Sobre as funções gerenciais é o Motta. Também é bem ilustrativo, 
que de certa forma se repete em outros momentos. 
  (20:59:54) AL4 fala: A solução integrativa dela é ótima pois vai de encontro à idéia de que a 
equipe possui QI mais alto que o indivíduo  
  (21:00:03) AL10fala reservadamente para PROF3: M., desculpe, mas estou um pouco 
perdido (e assustado) com relação ao trabalho em equipe que faltou - estás falando do 
PROJETO FICTÍCIO ou do OBJETO DE APRENDIZAGEM ou nenhum desses? 
  (21:00:07) AL9 fala reservadamente para PROF3: ainda estou sem ar. Não acredito que 
tenhamos deixado algo para trás professora. Eu tinha uma certeza muito grande de que não 
restava mais nada. não estou em casa e não tenho os meus arquivos aqui, mas vou verificar 
mais uma vez se esse trabalho já não está pronto... até lá , ... mil desculpas! 
  (21:00:26) PROF1 fala: M., completando: o texto sobre função gerencial é do livro A ciência 
e a arte de ser dirigente (tem uma expressão que antecede esta). 
  (21:01:11) SYSTEM fala: AL13 sai da sala. 
  (21:01:14) AL4 fala: Do mesmo Motta da Teoria Geral? o Fernando Prestes? 
  (21:01:49) PROF1 fala: Sim, o todo é mais rico que as partes. As partes podem ser muito 
repetitivas. E a gente aprende mais observando e assimilando as diferenças (de modo geral... 
não entendam muito além). M., sim é o Fernando Prestes. 
  (21:02:37) PROF1 fala: O Fernando Prestes, da FGV, faleceu há poucos anos. Foi uma perda 
importante nesta área acadêmica. 
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  (21:03:12) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (21:03:38) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (21:03:40) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (21:04:29) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (21:04:31) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (21:05:27) PROF3fala: Pessoal, como atividades da PEP, tínhamos: um artigo e uma 
experiência exitosa (narrativa) = individuais. Para a Equipe, tínhamos a resposta a 
questionamentos: dentre eles, a questão da mortalidade infantil em um município (à escolha 
do grupo). 
  (21:05:44) PROF1 fala: Interessante é que o enfoque da M. Parker Follett tem bastante 
semelhança com o enfoque sistêmico. É um enfoque de processo, de aproximação e 
adaptação, de melhoria contínua em busca do objetivo. Com a sua famosa "Lei da situação", 
ela recomenda deixar-se de lado os aspectos subjetivos (a importância do cargo, por exemplo) 
e tratar direta e objetivamente o problema. Por exemplo, pelo enfoque dela, um engenheiro 
não deveria envergonhar-se de sentar com um mestre de obras, ou um servente, e analisar 
concretamente melhoras no contexto de trabalho, falando a mesma linguagem 
  (21:08:08) PROF1 fala: Quem ainda não leu, recomendo fortemente ler o texto 
disponibilizado no acervo da disciplina de GC. Contém cerca de 35 páginas e é fabuloso. Ela 
foi uma personagem extremamente inteligente e sensível. Teve várias formações simultâneas. 
Não foi empresária, mas apenas organizadora de serviços sociais. Também foi arguta 
observadora do Congresso Americano. Tem uma expressão que gosto de referir e mesmo 
usar: coloque as cartas na mesa!! 
  (21:08:22) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
  (21:09:27) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (21:09:50) SYSTEM fala: AL4 entra na sala. 
  (21:11:13) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (21:11:32) PROF1 fala: Pessoal, tentem ler os materiais, acessar os videos (ainda falta 
publicar alguns, de forma um pouco atrasada). E tentem responder/interagir no forum da 
disciplina, respondendo a questões ali colocadas, para os diversos tópicos. Tentarei construir 
nesta semana algum recurso ou recursos interessantes e estimulantes ao estudo. Talvez uma 
gincana por equipes. Aguardem alguma inovação. 
  (21:11:57) AL2 fala para PROF1: Prof. K. onde encontro o texto sobre burocracia para 
responder o questionário? 
  (21:12:15) AL4 fala: Outra fato que me surprendeu foi que ela desenvolvia trabalhos sociais 
entre eles o que chamamos hoje de escola aberta, mas isso no início no século XX - Ela 
realmente estava muito a frente do seu tempo 
  (21:12:21) AL10fala: K., estou atrasado no fórum... posso responder questões propostas há 
mais de uam semana no fórum? 
  (21:12:34) PROF1 fala: Pessoal, estou reparando que estão saindo do chat um pouco mais 
cedo... deve ser por causa do feriado... M., o texto esta lá no acervo. Se não encontrares, volte 
a me perguntar, mas ele está lá. 
  (21:13:34) AL4 fala: Prof K. estou com problemas nos vídeos - já acionei o suporte técnico e 
não hoouve resposta 
  (21:13:48) AL11 fala: Sim professora, não entendi... O nosso grupo entregou o artigo sobre a 
mortalidade infantil do municipio de Livramento (grafico da espinha de peixe) e eu envie a 
experiencia exitosa! Ocorreu algum problema?? qualquer coisa, enviamos novamente!! 
  (21:14:13) PROF1 fala: AL10, pode responder. Não é prova. Com as respostas, está se 
propondo uma forma de aprendizado conjunto. Se um responde e outros lêem, já se construiu. 
Podem complementar as respostas. Usar exemplos e experiencias. O importante é discutir, 
raciocinar, construir conhecimento. Ligar a teoria com a prática. 



 346

  (21:14:31) AL2 fala: Eu concordo com AL10no, no serviço que faço não há como abandonar 
a burocracia, nem desobedecer a hierarquização. Consideram pecado capital essa 
desobediência. 
  (21:15:46) AL2 fala: A disciplina é primordial, é necessária ela implica muitas coisas, 
inclusive educação. 
  (21:15:54) AL10fala para PROF1: Obrigado, professor, farei isso durante esta semana que 
estou em POA. 
  (21:16:10) AL7 fala: Eu acho que certa burocracia acaba por preservar o servidor. 
  (21:17:59) AL2 fala: Se abandonarmos o sistema burocrático no órgão poderá, sim, cair na 
anarquia, para não dizer desorganização. 
  (21:18:15) AL10fala reservadamente para PROF3: M., publicaremos o trabalho... 
concluimos esse trabalho dia 05/09, se não estou enganado... vou confirmar com o JHosé 
AL10no e te informo. O assunto era: POLÍTICAS MODELO RACIONAL x 
INCREMENTAL DIAGRAMA DE CAUSA EFEITO ANÁLISE DE PARETO  
  (21:18:35) PROF1 fala: M.e AL10no: a burocracia e o fayolismo tem suas contribuições, 
mas também muitas limitações. A reforma do estado brasileiro, ou a Administração Pública 
Gerencial, ao descentralizar/enxugar, instituir metas/objetivos e avaliações constantes, está 
tentando dar mais vida/estímulo às organizações públicas, que geralmente são demais 
amorfas. Nesta semana, publicarei na disciplina um resumo sobre a Reforma do Estado 
Brasileiro, que de fato é uma aplicação da teoria neoclássica. Ah, tentem acessar também o 
video da palestra de Peter Drucker, o guru do neoclassismo. Mais atualmente, a LRF constitui 
de certa forma um aprofundamento da Reforma do Estado Brasileiro, com a inclusão de 
alguns outros conceitos importantes na gestão pública, como a transparência e participação. 
  (21:19:21) AL2 fala: è preciso muito treinamento com ênfase na liderança e nos grupos de 
trabalho. Formação de equipes com clima de confiança e respeito mútuo. 
  (21:19:52) AL9 fala para AL7: entendo o que falas Fabiana, mas a falta dela também pode 
ocorrer o mesmo, isto é, se houver uma anarquia generalizada o mesmo funcionário que não 
queria fazer nada usando da burocracia,usará do mesmo artifício para com a anarquia. 
  (21:19:55) AL4 fala: A Reforma Brasileira neoclássica é a que começou pelo Bresser? 
  (21:20:52) PROF1 fala: M., a M. Parker Follett contempla isso ao insistir na utilidade do uso 
da função de coordenação. Esse conceito foi de certa forma abandonado, mas é muito 
importante. Por exemplo, a dinâmica de grupos enfatiza muito a força dos grupos. 
  (21:22:12) PROF1 fala: M., é esta mesma. Geralmente a denominam de neoliberalismo, mas 
de fato é neoclassismo. O Bresser foi seu principal teórico e propugnador. Como a vida é 
interessante: antes antes, o Bresser era estudioso da burocracia, mas se "bandeou" para o lado 
do neoclassismo. e 
  (21:23:00) AL7 fala para AL9: Não pensei em desorganização, cada um tem sua 
responsabilidade no que faz. Mas a burocracia assegura que aquele procedimento está correto 
sem privilegir ninguém ou ultrapassar alguma etapa. 
  (21:23:17) AL10fala: Sem dúvida a LRF constitui um aprofundamento da Reforma do 
Estado Brasileiro, todavia ainda falta muito para ela ser aplicado integralmente, pois ainda 
falta muito em termos de transparência e participação. Há que se ter mnecanismos mais 
eficientes de controles e aplicar efetivamente as sansões que constam na referida Lei.  
  (21:24:41) AL11 fala: Uma certa burocracia é necessária, uma certa hierarquia se faz 
necessário, uma visão de objetivos, de metas a serem alcançadas pelo todo e não só pelo 
departamento também é importante. Acho que as coisas devem ser medidas, ser usadas nas 
doses certas!! 
  (21:24:57) AL9 fala para AL7: na verdade quis apenas tomar emprestado o termo usado pela 
M., porém o fato que gostAL10a de colocar é que a burocracia em excesso é um problema e 
nisso creio que nós concordamos (foi o que entendi que dissestes) No outro extremo 
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estAL10a a completa anarquia, imagine um estado sem a burocracia, seria isso mesmo que 
aconteceria. 
  (21:26:12) PROF1 fala: O Bresser teve uma influência importante da sua atuação como 
consultor do grupo Pão de Açucar. É provável que dali tenha vindo sua convicção de que a 
administração pública deveria ser menos burocrática e mais neoclássica, ou seja, mais 
objetiva e pragmática mesmo. O neoclassismo acentua muito as idéias de descentralização, 
eficiência /eficácia, estabelecimento de metas/objetivos, avaliações constantes e regulares, 
consideração da tecnologia e do conhecimento, inovações... tentem acessar a palestra do 
Drucker para confirmarem como os neoclássicos de fato pensam... e de certa eles estão ai 
entre nós... o governo do Britto foi essencialmente neoclássico. 
  (21:26:33) PROF3fala: J., o grupo de vocês já entregou tudo corretamente!! 
  (21:27:30) AL10fala: O Brito foi e O FHC também. 
  (21:27:34) PROF1 fala: De fato, J.A., um estado democrático funciona com regras e 
formalizações... o que não se pode é perder a noção do fim, em função do excesso de meio. 
  (21:27:59) AL4 fala: O que tá acontecendo no Estado Brasileiro é exatamente o que o 
Bresser disse em 95/96 - primeiro o acerto fiscal, depois o choque de gestão...  
  (21:28:43) AL10fala: M., estou vendo dessa forma tbém. 
  (21:28:44) PROF1 fala: Historicamente, a burocracia sempre é sinal de modernidade. Hoje 
ela deve ser relativizada. Temos que tentar dar sentido e finalidade às organizações, embora 
sejam movidas sempre por regras democratica e publicamente instituidas. 
  (21:29:28) AL4 fala: Eu só consigo ouvir o vídeo da entrevista do Drucker - ler em inglês eu 
me viro mas ouvir entendo muito pouco 
  (21:30:04) PROF1 fala: um choque de gestão importante que está vindo aí são os impactos 
dos governos eletrônicos, mas isso veremos um pouco mais adiante... e-icms, leilões 
eletronicos, assinaturas eletrônicas, capacitação a distância etc. 
  (21:30:24) AL2 fala: Quais são os hábitos e expectativas dos seres humanos ? Professor não 
li nada sobre M. Follett ainda, mais diretamente. 
  (21:30:31) PROF3fala: Uma tarefa interessante seria estabelecer um quadro comparativo 
entre essas escolas, mas não dentro da tradicional abordagem de um Chiavenatto. Estou 
sugerindo uma comparação prática, compondo com exemplos de nossa administração pública 
atual. Mas isso é outra história, para outras disciplinas... 
  (21:30:53) AL9 fala reservadamente para PROF3: Se o trabalho se refere a análise de paretto 
tenho certeza de que o elaboramos e os entregamos, porém se preferir posso remetê-lo 
novamente, é esse o trabalho? 
  (21:30:57) AL2 fala: Sei que era uma mulher muita além de sua época. 
  (21:31:23) AL4 fala: É verdade Profa eu acho que a gente se surpreenderia de como todas as 
escolas estão ainda presentes em nossos trabalhos 
  (21:31:25) PROF1 fala: M., não podemos liberar videos de terceiros, para dar upload, por 
limitações de direitos autorais... imagina se um video desses escapa do controle, no outro dia 
ou mês poderão surgir copias na rua da praia... 
  (21:31:32) AL11 fala: Ufa...obrigado prof M.!! tens noticia da professora Léa?? Como ela 
está?  
  (21:31:41) PROF3fala: José, poderiam remeter novamente, então. Não está publicado nos 
Portfólios. 
  (21:31:51) PROF1 fala: os videos da gente podemos liberar, porque são desenvolvidos de 
forma mais informal 
  (21:32:37) PROF1 fala: ufa, pessoal, valeu. Um bom feriado a todos. Para a M. também. Ela 
é parente da M. P. Follett, pelo menos na inteligência, argucia e dedicação. 
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  (21:33:04) PROF3fala: J., estivemos em aula com a Profa. Lea, nesta quinta-feira. Ela está 
ótima e nos estimulando cada vez mais a produzir, a escrever... Acho que temos alguma 
influência dela, não acham?! 
  (21:33:18) PROF1 fala: bom feriado!! 
  (21:33:26) SYSTEM fala: PROF1 sai da sala. 
  (21:33:39) AL11 fala: E vamos combinar, professor, que o nosso governo federal também 
está precisando de uma descentralização (teoria neoclássica). 
  (21:33:39) AL4 fala: Não entendi Prof. eu abro a vídeo-aula e só tenho o som, a imagem não 
vem e isso acontece nas disciplinas do módulo II, no módulo I eu acessei essa semana e 
consegui ter ímagem e som - a entrevista do Drucker não tem tradução?é isso? 
  (21:33:49) AL9 fala para PROF3: ok M.! 
  (21:34:03) PROF3fala: Bom feriado, prof. Aguardo todos vocês lá no Memorial para verem 
de perto um processo judicial contra os Farrapos, quando eram fora-da-lei!!! 
  (21:34:23) AL10fala: Bom feriado a todos e com muito orgulho de ser gaúcho! 
  (21:34:53) AL4 fala: Bom feriado! 
  (21:35:00) SYSTEM fala: AL4 sai da sala. 
  (21:35:16) PROF3fala: Boa-noite!! 
  (21:35:23) SYSTEM fala: PROF3sai da sala. 
  (21:37:07) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (21:38:44) SYSTEM fala: PROF7 sai da sala. 
  (21:39:02) AL11 fala: Claro, certeza Prof M., ela realmente é incrível, gostei muito, das 
palavras dela, da paz e leveza que ela transmite!! Diga que a turma manda um grande abraço a 
ela!! 
  (21:39:27) AL2 fala: Está certo que se busque descentralização e mais eficácia do que 
eficiência avaliações constantes. Eu assisti Drucker e certo momento ele fala para que nos 
olhemos no espelho, e nos perguntemos se é aquela pessoa que realmente queremos ser, 
porque é aquela que os outros vêem. Então... isso me fez pensar um bocado. Se quero mesmo 
ser uma pessoa de sucesso? mesmo que as barreiras e os sacrifícios sejam tão árduos? Por 
outro lado, não podemos cair na acomodação como acontece. O serviço público nos faz entrar 
num marasmo depois de uns 16 anos ou mais, não acham? Precisamos buscar o novo, o 
moderno para mudar isso.  
  (21:40:25) AL10fala: Pessoal... abraços. 
  (21:40:30) SYSTEM fala: AL10sai da sala. 
  (21:41:12) AL9 fala: Óia só nóis três aqui!!! 
  (21:41:24) AL11 fala: Está na TVE o trabalho da prof M., o processo judicial contra os 
farrapos...já vai dar a noticia!! Olhem... 
  (21:42:10) AL9 fala: estou trabalhando gatinha garfield! não posso ver TVE 
  (21:42:45) AL11 fala: Bom feriado, gauchos e gauchas de todas as querencias!! 
  (21:43:10) AL9 fala para AL11: Bom feriado! 
  (21:44:07) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (21:44:12) AL9 fala para AL2: Bom feriado !! 
  (21:44:19) SYSTEM fala: AL9 sai da sala. 
  (21:44:29) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (21:44:40) AL2 fala: governos eletrônicos, precisamos de adaptação por ser algo muito novo 
para nós e para a população também. O prcesso é lento, portanto os resultados ainda não ~são 
vistos. 
  (21:46:04) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (21:48:11) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (21:49:31) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (21:51:21) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
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  (21:51:21) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (21:53:46) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
 
 
26 DE setembro 
Voltar   
  (09:06:37) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (09:12:12) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (09:17:28) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (09:25:44) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (09:26:04) AL6 fala: oi 
  (09:30:24) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (09:31:06) AL6 fala: Bom Dia 
  (09:31:06) AL3 fala: ola, tem alguém aí? 
  (09:31:36) AL6 fala: Vc entendeu o q tem pra fazer? 
  (09:31:42) AL1 fala: sIM 
  (09:32:02) AL1 fala: Estou aqui. 
  (09:32:11) AL6 fala: Equipe 4 reunida novamente 
  (09:32:22) AL1 fala: Finalmente. 
  (09:32:23) AL3 fala: A pesquisa? 
  (09:32:48) AL6 fala: sim 
  (09:33:00) AL1 fala: Conseguiram responder o questionário do curso de Gestão? 
  (09:33:31) AL1 fala: Sobre a pesquisa de que órgão poderemos fazer? 
  (09:33:32) AL6 fala: nao, faltou umas questoes 
  (09:33:54) AL6 fala: somos nos q devemos responder qkelas questões? 
  (09:34:08) AL6 fala: da pesquisa 
  (09:34:09) AL1 fala: Para mim também, mais achei mais fácil lendo o livro que o texto que 
ele deu. 
  (09:34:38) AL6 fala: com certeza, akele texto alem de extenso eh complicado pra assimilar 
  (09:34:59) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (09:35:21) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (09:36:02) AL6 fala: Ja a pesquisa, posso fazer do detran o problema q aqui nao tem anda 
daquilo, ai a maioria das questoes sera nao, heheh 
  (09:36:13) AL6 fala: *nada 
  (09:36:31) AL1 fala: Aqui também, não tem nada. 
  (09:36:49) AL3 fala: Já comentei com a M.que na minha instituição não é possível devido a 
nova gestão que é muito complicada... 
  (09:37:33) AL1 fala: Vamos escolher o órgão. 
  (09:37:36) AL6 fala: como poderemos fazer, o da insituição responde as questoes e o resto 
complementa, ou respondemos juntos 
  (09:37:48) AL1 fala: E que teremos que fazer? 
  (09:38:18) AL3 fala: Mas eu acho que o pópósito é exatamente esse, verificar se as 
instituições estão preparadas ou não para a era digital 
  (09:38:37) AL1 fala: Sim, poderemos começar então. 
  (09:38:57) AL6 fala: analisar uma instituição pública, em suas políticas e estratégias de 
desenvolvimento de competências, dentro do que se define como pertinente ao 
desenvolvimento organizacional. Tendo como linhas-mestra o roteiro a seguir, escolha uma 
instituição pública e desenvolva uma análise qualitativa da situação encontrada em relação ao 
desenvolvimento dos recursos humanos. Em relação à forma de apresentação do documento 
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final (texto, multimídia, etc.), estão abertas todas as possibilidades e serão consideradas na 
avaliação a inovação, criatividade e ousadia.  
  (09:39:06) AL1 fala: Vamos marcar outro encontro já? 
  (09:39:36) AL6 fala: posso responder pelo detran e remeto a vcs, qq duvida pergunto por e-
mail 
  (09:39:48) AL6 fala: pode ser quarta de manha? 
  (09:39:52) AL1 fala: Vamos bolar uma apresentação diferente. 
  (09:40:16) AL6 fala: pois eh, vamos ver o q posso extrair daqui, hehe 
  (09:40:18) AL1 fala: Sim, mais podes mandar os dados antes? 
  (09:40:39) AL3 fala: pode ser quarta de manhâ no mesmo horário.  
  (09:40:42) AL6 fala: claro, vou tentar fazer hj, o mais tardar amanha 
  (09:40:57) AL6 fala: Marcado quarta as 9h, nesse mesmo bat local 
  (09:41:24) AL1 fala: Sim 
  (09:41:29) AL3 fala: Bom dia e até a noite.  
  (09:42:02) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (09:42:07) AL6 fala: até a noite 
  (09:42:17) AL1 fala: Até a noite, vou tentar responder por aqui também, vamos comparar as 
2 instituições. 
  (09:42:30) AL6 fala: ok, otimo 
  (09:43:09) AL6 fala: qq duvida tiramos na aula de hj a noite tb 
  (09:43:16) AL1 fala: Sim 
  (09:44:08) AL6 fala: até a noite entaum, sabe me dizer se eh com video hj 
  (09:44:31) AL1 fala: Eu não sei. 
  (09:44:32) SYSTEM fala: Mário César Juca entra na sala. 
  (09:45:25) AL6 fala: até entaum 
  (09:45:36) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (09:45:48) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (09:47:58) SYSTEM fala: Mário César Juca sai da sala. 
  (19:01:34) SYSTEM fala: TUTOR5entra na sala. 
  (19:59:13) SYSTEM fala: AL6 entra na sala. 
  (19:59:55) SYSTEM fala: AL10entra na sala. 
  (20:00:25) SYSTEM fala: AL1 entra na sala. 
  (20:00:25) SYSTEM fala: AL8 entra na sala. 
  (20:00:37) AL10fala: Boa noite! teve aula pela manhã? 
  (20:00:53) AL6 fala: não, foi o encontro da minha equipe 
  (20:01:07) AL6 fala: E Boa Noite tb 
  (20:01:21) AL1 fala: Boa noite. 
  (20:01:47) AL10fala: Hah.. agora lendo entendi. Parabéns.. é uma boa alternativa de 
encontro. 
  (20:02:01) AL8 fala: Boa noite colegas, como vcs estão? 
  (20:02:19) AL1 fala: Bem agora sem chuva. 
  (20:02:29) AL6 fala para AL1: mandei as resposta do Detran por e-mail, as questões 
levantadas antes respondi d acordo com a minha interpretação 
  (20:02:44) AL10fala: M., obrigado pelo envio do arquivo. Ainda não consegui concluir o 
meu trabalho. Buááá 
  (20:02:49) AL6 fala: Dizem q amanha chega a 0º 
  (20:03:28) AL6 fala para AL10: Nem eu consegui acessar o meu trabalho. Temos outros 
dois pra sexta, ta complicado. 
  (20:03:41) AL10fala: Oº ... assim não dá!! Ainda bem que irei trabalhar alguns dias em 
Fortaleza... hehehe 



 351

  (20:03:42) SYSTEM fala: AL13 entra na sala. 
  (20:03:55) AL6 fala: Dizem q amanha chega a 0º 
  (20:03:56) SYSTEM fala: PROF3entra na sala. 
  (20:04:07) SYSTEM fala: PROF1 entra na sala. 
  (20:04:17) SYSTEM fala: TUTOR5sai da sala. 
  (20:04:18) AL1 fala: Aqui esta frio, mais nem tanto. 
  (20:04:28) AL6 fala: q maravilha hein AL10. Eu vou que fugi do frio semana passada, vou 
ter q encarar nessa 
  (20:04:31) AL10fala: M., definitivamente eu não consigo acompanhar. este final de semana 
passei sábado e domingo colocando as leituras e Fórum em dia .. e não consegui. 
  (20:04:33) AL13 fala: Boa noite colegas e professores, boa noite a todos e todas!! 
  (20:04:40) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (20:04:42) AL6 fala: Aqui ta esfriando 
  (20:04:56) AL8 fala: Ué, aqui tá calor 
  (20:04:58) PROF2 fala: Olá!  
  (20:05:05) AL6 fala: Em Gestão to tri atrasada 
  (20:05:11) AL6 fala: Olá 
  (20:05:17) AL1 fala: Boa noite professores. 
  (20:05:20) AL8 fala: Gente, eu também não estou conseguindo acompanhar os trabalhos e as 
leituras 
  (20:05:30) PROF1 fala: Boa noite, colegas. Está frio, tche!  
  (20:05:33) PROF2 fala: Tudo bem, pessoal?  
  (20:05:47) PROF2 fala: Querem flexibilizar as datas para os trabalhos? 
  (20:05:57) AL1 fala: Eu estou terminando a LDO, tenho que entregar até sexta. 
  (20:06:04) AL10fala: Mas eu ainda estou em POA.. essa de 0º vou ter que encarar tbém... 
viajo no final de semana para uma estada de 30 dias (claro que vou levar minha máquina para 
poder acessar as aulas)! 
  (20:06:08) PROF3fala: Boa-noite a todos!!! 
  (20:06:29) AL6 fala: Com certeza prof. 
  (20:06:34) AL10fala: SIMMMMM, PROF2. 
  (20:06:44) PROF2 fala: Comenta um pouco sobre a atividade de elaboração da LDO de 
Gramado, P.F.. 
  (20:07:08) AL6 fala: O de competência ta complicado, ainda tem as leituras e os trabalhos 
individuais 
  (20:07:27) PROF3fala: Pessoal, vejo que estão encaminhando o trabalho final da CAP!! 
  (20:07:42) PROF1 fala: Caro AL10, veja como o EAD facilita; vais viajar e continuar 
participando das aulas, nem sabemos de onde; será de Fortaleza? 
  (20:07:47) PROF3fala: Por que está complicado, M.? 
  (20:08:05) PROF2 fala: Sugiro que priorizem a conclusão da atividade da M., por já estar 
sendo conluída a disciplina.  
  (20:08:47) AL10fala: K., com certeza... o EAD no meu caso foi a única alternativa que 
restou para eu continuar me atualizando. 
  (20:09:04) AL8 fala: Nós também estamos com a LDO aqui em Livramento... que coisinha 
complicada 
  (20:09:11) AL6 fala: Prof. M., Porque meu órgão nao tem nada daquilo pra avaliar, a 
maioria das questões a resposta eh não 
  (20:09:38) PROF3fala: Hoje, estamos na nossa última Aula Interativa. Assim, sugiro que 
discutamos um pouco esse trabalho final... 



 352

  (20:09:47) PROF2 fala: Na disciplina de Administração Financeira, atendendo as 
solicitações, os prazos ficam adicionados de mais quinze dias: em contrapartida, teremos 
trabalhos mais aprofundados e, após, mais debatidos entre os colegas. OK? 
  (20:10:04) PROF2 fala: Quais as dificuldades na LDO de Livramento, E.? 
  (20:10:13) AL13 fala: Estamos finalizando o Orçamento 2006, tanto do Hospital quanto da 
Prefeitura de Esteio... 
  (20:10:29) SYSTEM fala: AL5 entra na sala. 
  (20:10:35) AL10fala: Estou de acordo... faz dois finais de semana que não saio da frente do 
computador e internet... mas está valendo a pena. 
  (20:11:14) PROF3fala: M., se as respostas são não ou não, de qualquer forma, é necessário 
que se justifique e se dê alternativas para que haja uma possibilidade futura de gestão de 
competências nessas instituições. 
  (20:11:15) PROF2 fala: Esteio está mais adiantado na elaboração das leis orçamentárias. 
Livramento e Gramado ainda estão concluindo a LDO! 
  (20:11:20) AL1 fala: Professor estou fazendo os anexos de metas, mais sinceramente não é 
feito como devia. Pegamos o PPA desmembramos, será feita uma audiência pública dia 28 na 
Câmara de Vereadores mais vamos com ele pronto somente será feita uma explicação. 
  (20:12:18) PROF2 fala: É, infelizmente, Paulo, as audiências públicas ainda são, em regra, 
mera simulação de participação popular! 
  (20:12:18) AL6 fala: assim não vale Paulo 
  (20:12:24) AL13 fala: Exato prof. é que cumprimos todos os prazos e realizamos tanto as 
audiências quanto o dever de casa.. 
  (20:12:43) PROF2 fala: Parbésn, Júlio César. 
  (20:13:08) SYSTEM fala: PROF7 entra na sala. 
  (20:13:13) PROF2 fala: Como transcorreram as audiências públicas em Esteio?  
  (20:13:24) AL8 fala: Nós tivemos alterações no PPA feitas pela Câmara, o que é normal... só 
que não sei qual foi o erro que agora os programas previstos ultrapassam o valor previsto 
disponível. Amanhã teremos uma audiência pública da LDO, onde mostraremos nossos 
programas e as prioridades (algumas das quais escolhidas em audiências públicas anteriores 
do PPA) para 2006 e vamor ter (ou não) a aprovação da comunidade. 
  (20:13:43) AL13 fala: Contudo, realmente é decepcionante que ainda esteja muito longe da 
cidadania a noção de importância que tem todo o processo de definição orçamentária! 
  (20:14:01) AL8 fala: Esteio vem de uma continuidade de governo, será que isso não ajuda? 
  (20:14:24) PROF2 fala: Legal, E.. Na tua opinião, a prática desta Gestão Participativa 
Imposta funciona? 
  (20:14:32) AL1 fala: Não apareceu nenhum secretário, nem o nosso da Fazenda, somente 
perguntou se sabiamos o prazo de entrega. 
  (20:15:14) AL13 fala: Houve a Audiência realizada pelo Poder Executivo na Casa de 
Cultura aberta à comunidade. Muito pouca gente da comunidade, secretários, governo, uma 
vereadora... depois uma audiência na Câmara com os vereadores (quase todos!)... 
  (20:15:25) AL6 fala: Qdo eh q a LRF vai entrar em vigor, pra valer? 
  (20:15:50) AL8 fala: A comunidade na verdade não sabe bem ainda como agir e ajudar nesse 
processo de democracia e cidadania... é bem mesmo uma Gestão participativa Imposta, e 
aceita... 
  (20:15:58) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (20:16:00) PROF1 fala: Júlio Cesar e colegas, por que a participação popular é aquém da 
desejada e necessária? como participam do processo os meios de comunicação? o que as 
prefeituras têm feito para estimular as participações? isso não deveria fazer parte das matérias 
das Escolas de 2o. grau? 
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  (20:16:09) PROF2 fala: Utilizo a expressão "Gestão Participativa Imposta" para referir a 
obrigatoriedade, introduzida pela Lei Complementar 101/2000, de realização de audiências 
públicas no processo de definição de prioridades para o PPA, a LDO e a Lei do Orçamento. 
  (20:16:13) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (20:16:14) SYSTEM fala: AL2 entra na sala. 
  (20:16:15) AL13 fala: A continuidade ajuda no sentido de existir o OP funcionando, quem 
participa do OP acompanha mais de perto... 
  (20:16:50) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (20:17:46) PROF2 fala: Embora realizadas por força de imperativo legal, creio que a 
continuidade da realização das audiências públicas vai acabar contribuindo para aperfeiçoar e 
ampliar o hoje escasso controle social sobre a origem e a aplicação dos recursos públicos. 
  (20:18:06) AL8 fala: Ah bom, achei que fosse imposta porque já vamos com as idéias 
prontas... 
  (20:18:14) AL13 fala: Prof. K.: no caso de Esteio embora exista uma continuidade no 
Governo e a prática do OP, ainda governo e comunidade não preparam ou preparam-se 
adequadamente para o todo do processo orçamentário e o OP ainda fica muito como um 
espaço de apresentar demandas... por obras e serviços.. sem discutir o orçamento por inteiro 
!!!!!!! 
  (20:18:38) AL5 fala: Concordo com o K., deveria fazer parte das matérias do 2o grau. 
Quanto a participação dos meios de comunicação, nunca fiquei sabendo dos projetos de Lei 
nem da audiências por meio de rádio e tv. Nesse ponto, os meios de comunicação se omitem.  
  (20:18:59) AL8 fala: Concordo prof. PROF2, já que é obrigatoriedade do Poder Público 
  (20:19:13) PROF1 fala: A conotação de Gestão Participativa Imposta deixa claro que a 
cultura está sendo institucionalizada via normas e até punições! por isso, é um tipo de 
institucionalização normativa e punitiva. Já leram a Teoria Institucional? pois, um 3o. tipo de 
institucionalização seria o mimético, de copiar as boas práticas, mas poucas gestões copiam 
boas práticas pela mera boa vontade. 
  (20:19:29) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (20:19:32) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (20:19:35) AL8 fala: Julio, aqui aconteceu a mesma coisa. 
  (20:19:53) PROF2 fala: Uma restrição na discussão pública da Lei de Meios é a que decorre 
do fato de que a maior parte dos recursos já tem destinação compulsória, seja para pagar o 
funcionalismo, seja para aplicar em saúde e em educação as parcelas previstas na 
Constituição. 
  (20:20:26) PROF1 fala: Isso é interessante, Julio Cesar, porque o orçamento inteiro é muito 
maior do que a parte referente obras e serviços, que geralmente são investimentos, e que na 
média representam 7 a 8% nas prefeituras. Muitas outras partes deveriam entrar no rol, mas 
isso não chama atenção ao povo.  
  (20:20:39) AL10fala: Em regra todo o orçamento está legamente comprometido. 
  (20:21:00) PROF2 fala: Retorno em seguida. 
  (20:21:03) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (20:21:17) PROF3fala: Acho que aqui cabe uma consideração: os papéis da imprensa e do 
Judiciário na observação dos preceitos da LC 101. 
  (20:21:37) SYSTEM fala: TUTOR5entra na sala. 
  (20:22:06) AL6 fala: a mídia eh fundamental pra o controle social 
  (20:22:20) AL1 fala: Mais mesmo estando comprometido em educação e saúde, teriamos 
que ver se estes gastos estão dentro dos padrões. 
  (20:22:21) PROF1 fala: O governo estava certo ao buscar melhorias na gestão pública com a 
institucionalização da LRF, mas via regras (normas) e até punições? haveria espaço para outra 



 354

alternativa (a mimética, por exemplo, de poder copiar boas práticas conforme vontade de cada 
prefeito)? 
  (20:22:25) AL10fala: M.: De acordo. 
  (20:22:57) AL13 fala: Em minha opinião a coisa só vai mudar quando a população for as 
aduiências e questionar o todo e como cada secretário ordena suas despesas e como as 
autarquias e demais serviços municipais que captam recursos (fazem receita) promovem suas 
ações.. 
  (20:23:27) PROF3fala: Quando a Justiça - via 4ª CÂmara - julga atos que são considerados 
lesivos aos cofres públicos, por não observação das regras e normas, é preciso que a imprensa 
divulgue para a sociedade o que está acontecendo. E via de regra, isso ocorre. 
  (20:23:38) AL10fala: K., acredito que a opção pela LEI (regras/punições) no momento foi a 
mais adequada. 
  (20:24:07) AL8 fala: Acho que tem que normatizar e regrar sim, como diz do ditado, de boa 
vontade o inferno está cheio, só isso não basta 
  (20:24:41) AL1 fala: Acho que em primeiro lugar, teria que acabar as nomeações politicas 
nos TC. 
  (20:25:04) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (20:25:07) PROF1 fala: De fato, existe um problema aí, nesta tentativa de institucionalização 
de práticas de gestão, por regramentos e punições; seria bom que as prefeituras (e as 
sociedades) se conscientizassem dos méritos da aplicação da "doutrina da LRF". De fato, 
podemos dizer que constitui uma doutrina, ao instituir práticas, de acordo com princípios (da 
participação, da transparência etc.). 
  (20:25:11) AL6 fala: Não basta denunciar tem q acompanhar ate o fim, e exigir que se 
cumpra as sanções 
  (20:25:11) AL10fala: Mas, acima de tudo, há que haver o controle, 
acompanhamento/monitoração do cumprimento da Lei e adequá-la qdo e onde for necessário. 
  (20:25:13) PROF3fala: Mas também ocorre de os casos em que o administrador público é 
absolvido não ser divulgado pela imprensa. Temos uma média de 2 condenações em 10 casos 
examinados pela Justiça. O que isso quer dizer? Que não temos um número tão grande de 
maus administradores assim como querem fazer parecer!!! 
  (20:25:41) AL11 fala: Boa noite, atrasado... 
  (20:26:21) PROF3fala: Temos o julgamento das "contas" pelos TCs, mas tb o julgamento 
criminal pelo TJ. 
  (20:26:42) AL10fala: M., interessante essa tua informação... eu achava que seria o contrário 
(tipo 8 condenações em 10 processos). 
  (20:26:59) PROF3fala: Não, AL10. É o inverso!!! 
  (20:27:18) AL1 fala: O que eu falo é que tem coisas que não vão para o MP. 
  (20:27:26) AL10fala: Mas isso era o que eu amagina ser... melhor assim! 
  (20:27:47) AL8 fala: Professora, já vi gente do TC vir aqui e só dar uma "olhadinha", porque 
só tinha interesse nas diárias, e que outra vez viria para ver "de verdade"... pode isso? 
  (20:27:52) AL13 fala: Eu to com 35 anos, dos 14 aos 24 militei no PCdoB, em seguida me 
filiei ao PT onde "ainda" estou... eu conheço parte do PT da fronteira.. são uns malas sem 
alça....!!! Aqui tem de tudo no PT como tu deves saber eh! eh! 
  (20:28:00) SYSTEM fala: PROF2 entra na sala. 
  (20:28:01) PROF3fala: Estamos aqui no papel tb da imprensa! Mas Paulo Felipe, não é 
preciso IR PARA O MP, o MP é quem VAI ao TJ. 
  (20:28:25) AL2 fala: Li alguma coisa. Com a institucionalização , o processo tende a dar 
continuidade da estrutura e na sobrevivência pelas implantações de novas leis dentro da 
organização pública.  
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  (20:28:28) AL1 fala: O que acontece hoje, os auditores constatam e seu chefe nomeado é 
quem da a última palavra, segue ou não. 
  (20:29:05) PROF1 fala: É que a justiça acaba de fato não aplicando a lei ao pé da letra. Isso 
é bom. Muitas vezes, os erros não são por intenção de dolo, mas porque o gestor optou em 
atuar de outra forma, até ilegal, mas mais adequada e justa em determinado contexto. 
  (20:29:28) AL10fala: Mas isso não deveria ser assim.,.. cadê a INDEPENDÊNCIA da 
auditoria??? 
  (20:29:35) PROF3fala: Não sei bem o que é "ao pé da letra", prof.! 
  (20:29:42) AL2 fala: O J. fala que só mudará se a população participar das audiências, 
porém isso pode demorar muito tempo. Quase ninguém vai. 
  (20:29:52) PROF1 fala: Ilegal do ponto de vista da lei vista ao pé da letra. Aqui o prof. 
PROF2 pode auxiliar mlehor... 
  (20:30:04) SYSTEM fala: AL12 entra na sala. 
  (20:30:28) AL10fala: Oi E.! 
  (20:30:44) PROF3fala: O que existe é a necessidade de haver provas cabais de culpa. 
Ninguém pode NÃO CONHECER a lei, por mais ingênuo ou melhor intencionado que seja. 
  (20:31:05) AL2 fala: A imprensa é o melhor divulgador, ela pode sim fazer com que s regras 
sejam observadas levando ao conhecimento de toda a sociedade o que ocorre, isso sim, 
acredito. 
  (20:31:22) AL12 fala: Olá a todos e a vc colega AL10. 
  (20:31:24) AL10fala: É verdade, ninguém se exime alegando desconhecimento da Lei. 
  (20:32:11) PROF1 fala: ao "pé da letra" significa interpretação exata tal como está escrito, 
sem olhar outros aspectos, da legitimidade por exemplo.  
  (20:32:14) PROF3fala: Vou contar a vcs um fato: recebemos uma escola no Memorial para 
simulação de um Júri. O crime: hackers tirando 10 centavos de milhares de contas bancárias 
para comprar microcomputadores para escolas públicas. 
  (20:32:18) AL2 fala: Eu gostAL10a de ter tempo para acompanhar os fatos que acontecem... 
  (20:32:45) AL12 fala: Mas como filtrar a verdadeira notícia daquele sensacionalista? 
  (20:32:48) AL13 fala: M., a participação sempre foi de uma parte mesmo na democracia 
ateniense é interessante que os governos promovam a participaçâo de vAL10adas formas 
pensando não só em quantidade como na qualidade da participação... 
  (20:32:50) PROF2 fala: Além do requisito de prova da existência de dolo ou culpa, há que se 
verificar se a conduta imputada como delituosa é típica, isto é, se subsume à definição de 
crime previamente consignada na lei.  
  (20:32:57) PROF3fala: quais vcs acham foram os argumentos de dois adolescentes? 
  (20:34:01) PROF3fala: É crime tirar 10 centavos de contas alheias? 
  (20:34:16) AL1 fala: Vou contar uma reunião que tive no ano passado. Foi feita uma reunião 
com todos os secretários, prefeitos e contabilidade. Veio um nome importante, um consultor, 
no final da reunião ele deixou bem claro que sempre terá um culpado. E que o Prefeito quase 
nunca sabe o que esta acontecendo.  
  (20:34:21) AL8 fala: é roubo não é? 
  (20:34:26) AL6 fala: É incrivel 
  (20:34:40) AL11 fala: Prof. M., sobre o trabalho, estamos com dificuldades para fazer...é 
dificil encontrar um órgão público que tenha a metade dos pontos citados no roteiro enviado. 
Então, o que falar, quando não existiram tais pontos? 
 
  (20:34:43) AL1 fala: Acho que sim. 
  (20:34:58) PROF1 fala: Uma das características e vantagens da burocracia é a univocidade, 
porque as coisas estão escritas. Todavia, o significado real e amplo daquilo que está escrito é 
muitas vezes causa de muita polêmica; se tudo pudesse ser interpretado facilmente, ao pé-da-
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letra, a justiça seria menos polêmica e muito mais fácil. Em questões de costumes e de 
cultura, existem muitas contradições em relação ao que a lei diz. Geralmente a lei acaba 
acompanhando mais tarde a tendência dos costumes. 
  (20:35:01) AL12 fala: Claro que é crime. Há outras formas de se conseguir dinheiro para 
comprar um computador p escola pública por exemplo. 
  (20:35:07) AL10fala: Tipicamente é crime sim, at´pe porque o somatório desses valores 
deixa de ser "querela". É desonesto e anti-ético. 
  (20:35:41) AL2 fala: Como está lento!!  
  (20:35:48) PROF3fala: Entretanto, os jovens - como Robin Hood - acreditavam que 10 
centavos não fAL10a falta a nenhum dos correntistas e estAL10a atendendo um bem maior: 
população carente de informação. 
  (20:36:00) AL8 fala:  
  (20:36:02) PROF2 fala: Profa. M.: socorra os aflitos em relação ao trabalho! 
  (20:36:07) AL5 fala: Considero perigoso sair da norma legal para o campo subjetivo do que 
possa ser adequado e justo... Por pior que sejam as Leis, se deixarmos de cumprí-las a cada 
caso específico, não servem para nada. Um Tribunal que desconsidera a lei, legitimando atos 
ilegais perde a autoridade e abre brechas para ser invadido pela corrupção e jogos de 
interesses. Qualquer ato ilegal deve ser punido, seja por dolo (com maior severidade) seja por 
negligência, contingência ou incompetência. Chega de impunidade.  
  (20:36:20) AL8 fala: J., tu não tá aparecendo na minha lista... 
  (20:36:22) AL2 fala: Paulo, significa que o chefe pode abafar certos casos?? 
  (20:36:55) AL8 fala: Concordo Julio 
  (20:37:12) PROF2 fala: Concordo, Paulo Ricardo. Há excessos na interpretação de 
dispositivos legais, especialmente quando os réus são poderosos. 
  (20:37:47) AL2 fala: Se o sujeito não conhecer a lei, pode se benzer, porque não o isenta da 
culpa. 
  (20:37:56) PROF3fala: Era exatamente isso que eu estava tentando dizer: não importa o 
"quantum", mas é realmente complicado explicar aos jovens que 10 centavos é a mesma coisa 
que o "mensalão", quando tudo se tornou tão banal. 
  (20:38:14) AL12 fala: esses poderosos, prof., no Brasil quase sempre são políticos. 
  (20:38:29) AL6 fala: Mensalão pra tudo q eh lugar até no futebol, hehe 
  (20:39:00) AL10fala: E quem não é político, via de regra, está em conluio com algum 
político. 
  (20:39:37) AL1 fala: Pode ser que agora com o problema no futebol, a população vá as ruas 
reclamar. 
  (20:39:47) AL13 fala: Outro dia nós já vimos que esse negócio de corrupção é tipo epidemia 
e que veio nas naus do Cabral, certo?! 
  (20:40:22) AL5 fala: Que escola pública poderia aceitar micros comprados com dinheiro 
roubado? Aceitem isso e ano que vem os traficantes estarão comprando giz e classes em troca 
de um ponto de venda....  
  (20:40:23) AL5 fala:  
  (20:40:27) AL2 fala: Penso que os adolescentes não condenaram os hackers. 
  (20:40:39) AL12 fala: Perfeito a colocação. A corrupção é cultural, tem pai e mãe! 
  (20:40:42) PROF2 fala: recentemente, de 07 a 10 de junho de 2005, realizou-se em Brasília 
o IV Fórum Mundial contra a Corrupção. Na ocasião foi ratificada a “Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção”, ajustando a cooperação internacional na prevenção e no combate 
à corrupção, prevendo a instituição de códigos de conduta para os funcionários, 
recomendando a normatização do confisco de bens produto da corrupção e o combate à 
“lavagem” do dinheiro ilícito, destacando a relevância do acesso público às informações sobre 
a Gestão Pública, e recomendando que se fomente “a participação ativa de pessoas e grupos 
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que não pertençam ao setor público, como a sociedade civil, as organizações não-
governamentais e as organizações com base na comunidade, na prevenção e na luta contra a 
corrupção, e para sensibilizar a opinião pública a respeito à existência, às causas e à gravidade 
da corrupção, assim como a ameaça que esta representa”.  
  (20:42:08) PROF1 fala: Sim, a lei sempre deve ser cumprida, mas as vezes a sua 
interpretação é dificultada e aí é que entra o papel da justiça. O gestor sempre deve tentar 
interpretar da melhor forma a lei. Na área de costumes, por exemplo, a lei está defasada em 
relação a direitos legítimos das pessoas. Por isso, a burocracia orienta, mas não deve ser vista 
com toda estreiteza. O gestor precisa interpretar o significado daquilo que ali está escrito. Ser 
legal pode não ser suficiente. Podemos cumprir audiências por exemplo, por mero 
cumprimento de formalidade. Mas as audiências deveriam receber o significado que o 
legislador lhes quis dar. 
  (20:42:09) AL2 fala: Não dá para acompanhar está muito lento. 
  (20:42:26) AL8 fala: Pois é, e onde está o moral e a idoneidade das pessoas? Aposto que 
muitas pessoas que participaram desse Fórum estão na "lista"... 
  (20:42:26) PROF3fala: O julgamento foi 4 x 3, condenando os réus. Entretanto, iriam entrar 
com recurso no Tribunal para revisão do julgamento.  
  (20:43:00) AL13 fala: Viram quanto o Estado do Rio de J.iro tá gastando para combater o 
narcotráfico: 1,5 bilhões por ano?? É um orçamento à parte? Quanto dAL10a para fazer em 
áreas sociais ou é justamente por não fazer que traficantes ganham a população para sua 
causa.... 
  (20:43:10) PROF2 fala: KAUFMANN, Diretor do Banco Mundial, estima que pelo menos 
US$ 1,5 trilhão, ou 5% do PIB mundial, são desviados por ano, podendo as perdas com a 
corrupção alcançar US$ 3 trilhões anuais; destaca que, nos países onde o combate à corrupção 
é efetivo, as condições sociais melhoram; refere como mitos não demonstrados pelas 
pesquisas a associação entre grau de corrupção e cultura ou ideologia, aqui referidos pela E. e 
pelo Júlio César; atribui “importância especial o papel dos mecanismos participativos que dão 
voz ao cidadão na diminuição da corrupção”. 
  (20:43:22) AL11 fala: Oi E.!!! Estou aqui.... dá um atualizar nomes! 
  (20:43:59) PROF2 fala: Os países que, como o Brasil, subscreveram a “Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção” justificaram a necessidade da mesma em razão: a) dos 
graves problemas e ameaças decorrentes da corrupção para a segurança e a estabilidade das 
sociedades, por enfraquecerem “as instituições e os valores da democracia, da ética e da 
justiça e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito”; b) “de que o 
enriquecimento pessoal ilícito pode ser particularmente nocivo para as instituições 
democráticas, as economias nacionais e o Estado de Direito”; c) do vínculo entre corrupção e 
o crime organizado, a corrupção econômica e a lavagem de dinheiro; d) “de que a corrupção 
deixou de ser um problema local para converter-se em um fenômeno transnacional que afeta 
todas as sociedades e economias”.  
  (20:44:17) AL6 fala: Rio de J.iro eh um caso pertido. Vi caras oferendo droga na frente dos 
policiais e viaturas, aqui eh um paraíso. La eles nem respeitam mais a violencia, acredito soh 
com a volta da ditadura mesmo 
  (20:44:42) PROF2 fala: Pessoal, vamos ampliar a interação. Vamos responder juntos a 
seguinte questão: QUAIS OS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR ESTÃO 
PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988, ALÉM DO VOTO? 
  (20:44:53) AL2 fala: Foi discutido também, recentemente o crime do colAL10nho branco, 
em Brasilia. 
  (20:45:23) AL8 fala: Não dá J., não aparece... 
  (20:45:24) AL6 fala: Plebiscito e referendo? 



 358

  (20:45:30) PROF3fala: J.e demais ceapeanos:a análise qualitativa solicitada a respeito do 
desenvolvimento dos RHs na administração pública tem como sugestão o roteiro enviado a 
vocês. Certamente nenhuma instituição, ou departamento/unidade, terá resposta SIM para 
todos os questionamentos do roteiro. LEMBREM-SE: a análise é QUALITATIVA e visa a 
uma reflexão sobre o "gap" existente entre a situação atual e a ideal para gestão das 
competências na administração pública. 
  (20:45:55) PROF2 fala: Parabéns, M.. Há outros. Quem coopera? 
  (20:46:23) AL2 fala: Mas não é o STJ e STF que estão dando habeas corpus para todos os 
grandes, só o Maluf que não foi atendido. 
  (20:46:26) SYSTEM fala: PROF7 sai da sala. 
  (20:46:30) PROF3fala: IMPORTANTE A REFLEXÃO E A FORMA COMO VOCÊS 
APRESENTARÃO ESSA ANÁLISE. 
  (20:47:06) AL13 fala: Descupa prof. PROF2: não me refiro a cultura brasileira ou a qualquer 
outra de raça ou povo... me referia a uma cultura da administração pública, se é que se pode 
dizer pública ou de Estado... Há a famosa obra anônima do século XVIII A ARTE DE 
FURTAR que detalha essa prática ou cultura recorrente em Portugal no Brasil, na Itália ou em 
qualquer outro canto deste mundo. 
  (20:47:18) AL11 fala: Falndo em política e corrupção, vocês viram que a Receita Federal vai 
inspecionar a contabilidade dos partidos políticos, notem o detalhe - isto estará sendo feito 
pela primeira vez!! Absurdo, não... 
  (20:47:21) SYSTEM fala: PROF7 entra na sala. 
  (20:47:21) AL10fala: Acho que li alguma coisa e tem outras formas de participaçãp além do 
voto, plebiscito e referendo... mas não estou recordando.... 
  (20:47:25) AL2 fala: é mesmo E., eu pensei igual ao tu falaste. quantos eram "eles" 
  (20:47:30) AL8 fala: Professora, e quando há um trabalho muito incipiente, somente no 
início? Ou seja, dá para saber onde a Instituição quer chegar, mas não temos resultado 
nenhum ainda 
  (20:47:40) PROF3fala: SUGESTÃO: publiquem no Portfólio e enviem por correio para a 
equipe responsável pela disciplina. 
  (20:48:00) PROF2 fala: Além do Voto, a Constituição prevê o Plebiscito (art. 14, I), o 
Referendo (art. 14, II) e a Iniciativa Popular para propor projetos de Lei (art. 14, III). Há mais 
instrumentos de participação popular previstos na Constituição? 
  (20:48:09) AL12 fala: Prof. fiquei pensando.....e não me recordo, há tempo que li sobre este 
asunto. 
  (20:48:25) AL8 fala: O problema é que a maioria dos partidos não contabiliza muita coisa 
  (20:48:25) AL6 fala: Ação Civil Pública não deixa de ser 
  (20:48:47) AL5 fala: iniciativa popular ( projetos de Lei)  
  (20:49:03) PROF2 fala: Há, ainda, a previsão obrigatória, na Lei Orgânica Municipal, da 
“cooperação das associações representativas no planejamento municipal" (art. 29, XII, da 
Constituição Federal).  
  (20:49:04) PROF3fala: Vocês leram o encarte especial veiculado hoje a respeito do Pólo 
Petroquímico? 
  (20:49:39) PROF2 fala: Concordo, M.. Dá para incluir a Ação Popular neste elenco.  
  (20:50:03) PROF3fala: O encarte é do Sindipolo. 
  (20:50:17) AL13 fala: Não to com a CF aqui mas me parece que bem no início, lá no título I 
já fala em participação direta mesmo na elaboração do orçamento. Certo? 
  (20:50:20) PROF1 fala: Por isso, sabiamente a LRF valoriza a institucinalização de 
conselhos em toda parte. Os conselhos emprestam papel importante às gestões. Um gestor 
pode cumprir à risca a lei, mas não quer dizer que tenha feito tudo da melhor forma. Um 
conselho consegue interpretar melhor o significado do que está escrito, e fazer uma ligação 
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melhor entre a sociedade e a estrutura administrativa-burocrática. Um conselho pode dar mais 
vida a uma gestão, por melhores gestores individuais que estejam ali na estrutura 
administrativa. Ou seja, nenhum prefeito ou nenhuma estrutura burocrática parece ser melhor 
que os conselhos. Por exemplo: o que aconteceu com a estrutura técnica-burocrática da época 
da ditadura? fizeram gastos inadequados, à revelia das reais necessidades e espectativas da 
população. Lá na teoria sistêmica, podemos verificar pelo modelo de Likert, que o 
desempenho dos sistemas cresce do autoritário-coercitivo, passando pelo benevolente, depois 
consultivo e por fim participativo. Esse tende a ser o melhor sistema de administração, 
quando coerente em suas dimensões de comunicação, processo decisório, liderança e outros 
atributos. 
  (20:50:40) AL12 fala: aqui em São Chico essa cooperação não funciona. Os secretários e 
prefeito neste momento es´~ao reunidos para fazerem o planejamento do munici´pio e estão 
só eles. 
  (20:50:48) PROF2 fala: A ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão com o 
intuito de anular “ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural” (art. 5º, 
LXXIII).  
  (20:52:18) AL2 fala reservadamente para PROF3: Prof. M., precisei fazer meu trabalho em 
outro orgão. Estou indo todos os dias na JFederal, já colhi algum material, porém está muito 
demorado. As pessoas de lá não possuem muito tempo para se dedicar em nos responder. 
Resumo, precisAL10a de mais, tempo. O trabalho que estão fazendo lá é muito interessante 
mesmo, valeria a pena. 
  (20:53:01) PROF2 fala: A proliferação dos Conselhos para a co-gestão das políticas 
públicas, pelo Governo com a Sociedade, também encontra um marco incial na Constituição 
de 1988: ) participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde (art. 198, III); f) 
administração democrática e descentralizada da seguridade social, mediante “gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados” (art. 194, VII); g) assistência social, com “participação da 
população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis” (art. 204, II); h) gestão democrática do ensino público 
(art. 206, VI).  
  (20:53:34) AL11 fala: Xiiii, sei não... 
  (20:53:37) AL2 fala: Não me recordo professor PROF2. 
  (20:53:47) SYSTEM fala: PROF3sai da sala. 
  (20:54:47) PROF2 fala: Compilando as respostas à questão formulada, dentre os 
instrumentos de PARTICIPAÇÃO POPULAR previstos na Constituição de 1988, destacam-
se: a) plebiscito (art, 14, I); b) referendo (art. 14, II); c) iniciativa popular (art. 14, III); d) 
previsão obrigatória, na Lei Orgânica Municipal, da “cooperação das associações 
representativas no planejamento municipal" (art. 29, XII); e) participação da comunidade na 
gestão do sistema único de saúde (art. 198, III); f) administração democrática e 
descentralizada da seguridade social, mediante “gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados” (art. 
194, VII); g) assistência social, com “participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis” (art. 
204, II); h) gestão democrática do ensino público (art. 206, VI).  
  (20:55:01) SYSTEM fala: PROF3entra na sala. 
  (20:55:59) PROF2 fala: Pessoal, outro dia, pesquisando sobre corrupção, encontrei o 
seguinte editorial:" Piora a corrupção no Brasil. Não apenas a corrupção aumenta, como são 
visíveis e constrangedores os esforços do governo e de sua chamada "base política" em abafar 
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os sucessivos escândalos que explodem nos arredores do Palácio do Planalto". Quem sabe a 
data aproximada em que foi publicado este texto na mídia? 
  (20:56:53) PROF3fala: Vamos fazer uma enquete: quem necessita de mais 15 dias para o 
trabalho da CAP? 
  (20:56:57) AL6 fala: 5 anos atras 
  (20:57:15) PROF3fala: PROF2: deve ser de 2000, no máximo! 
  (20:57:35) PROF2 fala: Correto: 17 set 2000.  
  (20:57:42) AL10fala: Na CF/88 há várias previsões de participação do cidadão na 
administração pública, mas uma em especial me parece ser o fio condutor da assunção da 
participação popular para a condição de princípio constitucional. É o contido no parágrafo 
único do art. 1º: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta constituição".  
  (20:57:53) AL5 fala: talvez 1991 
  (20:58:04) AL13 fala reservadamente para PROF3: Eu !!!! 
  (20:58:17) AL8 fala: Bah, professor, pode ser qualquer data, pois isso já está tão corrente... 
  (20:58:22) PROF2 fala: Na época, em 2000, citavam-se como as grandes fraudes da ocasião: 
a) gigantesco desvio de R$ 169 milhões das obras do suntuoso palácio do TRT SP - ex-juiz 
Nicolau dos Santos Neto; b) desvios no chamado Finor, programa de financiamento de obras 
no Nordeste, com mais de 500 obras inacabadas e paralisadas, e desvio de recursos de mais de 
R$ 1,5 bilhão; c) favorecimento aos bancos Marka e FonteCindam, em que os cofres públicos 
foram lesados em valores que superam a casa de R$ 1 bilhão.  
  (20:58:30) AL2 fala: Por que então as pessoas que manuseiam e interpretam a lei não fazem 
primeiro isso, em nome da população, entrar com ação contra os atos lesivos ao patrimônio 
público??  
  (20:58:40) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (20:58:47) PROF3fala: Prof. K.: o que Triunfo/RS perderá se a Odebrecht assumir a 
Petroquimica Triunfo, a Innova, e 15% da Copesul? 
  (20:59:14) AL10fala: Estou atrasado... não consegui acompnahar tudo... estou lendo. 
  (20:59:27) AL6 fala: Equipe 4 precisa 
  (20:59:53) PROF2 fala: Uma dica legal: o site http://www.deunojornal.org.br, mantido desde 
26 jan 2004 pela organização não-governamental Transparência Brasil, contém um banco de 
dados sobre notícias relativas à corrupção publicadas nas versões da Internet de mais de 60 
jornais diários e de 4 revistas semanais.  
  (21:00:46) PROF2 fala: Vamos com mais vagar. Outra pergunta: pensam que faltei a aula 
passada por fazer feriadâo? 
  (21:01:35) AL8 fala: Eu nem vi o computador durante a Semana Farroupilha, por isso faltei 
a aula passada... 
  (21:01:53) AL10fala: Não faltou... hahaha 
  (21:01:57) PROF3fala: Levantamentos que deveriam ser feitos: 1) do total de deputados, 
senadores, vereadores, prefeitos, governadores e presidente, quantos corruptos já foram 
identificados, nos últimos dez anos; 2) do total de magistrados - 1º e 2º graus - estadual e 
federal, quantos corruptos identificados. 
  (21:02:06) AL1 fala: Claro que não. 
  (21:02:07) AL1 fala: Claro que não. 
  (21:02:26) AL6 fala: E os Boletins? Já acabou? 
  (21:02:40) AL11 fala: É pelo visto as coisas não mudaram muito de 2000 pra cá!! Só pra 
pior, é claro... 
  (21:02:48) PROF2 fala: Trabalhei direto, sexta, sábado, domingo e segunda, apoiando os 
Gestores de Torres. Na segunda à noite estava reunido com o João Alberto e com Secretários. 
  (21:02:50) AL10fala: Quantas equipes são? 
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  (21:03:14) AL6 fala: o pior q acho q não mudara, isso vai dar em pizza mesmo 
  (21:03:23) AL11 fala: É como colocamos no boletim, a corrupção é histórica no país!! 
  (21:03:23) AL2 fala: Eu sim profa. M.. 
  (21:03:40) AL6 fala: recebi tres ou quatro boletins 
  (21:04:07) AL2 fala: GostAL10a de saber quem tem conjuge de vocês?? Enquete. 
  (21:04:12) PROF2 fala: J., tem uma super boa. Consta no banco de dados que referi, notícia 
publicada no jornal “O Liberal”, do Pará, em 14 set 2005, comentando o fato de que a prisão 
de Paulo Maluf e do filho dele, Flávio, mereceu destaque na primeira página no jornal francês 
“Le Monde”, com direito a uma manchete intrigante: “Por ter "malufado" (malufé) demais, os 
Maluf estão na prisão”. “Para um francês, o título é enigmático porque o verbo "malufer" não 
existe por aqui e não diz nada a ninguém. Mas a jornalista Annie Gasnier explica a 
brincadeira do título”, pois, segundo ela, o verbo "malufer" significa, no Brasil, desde a 
década de 1970, “roubar os cofres públicos”. 
  (21:04:13) AL1 fala: Vocês viram o estado da Policia Federal do RJ? 
  (21:04:21) AL10fala: Acho que são 4 equipes, então acabou. deve iniciar pela primeira 
equipe novamente? 
  (21:04:25) PROF1 fala: Colegas, apenas para reiterar o que escrevi acima: pode ocorrer 
alguma circunstância em que um gestor decida contrAL10ar uma lei "ao pé da letra"; todavia, 
não poderá contrAL10ar o verdadeiro sentido da lei, que pode ir além do que está escrito ao 
pé da letra. E é para decidir questões desse tipo que também existe a justiça. O papel das 
auditorias é denunciar; mas não quer dizer que todas as denúncias tenham fundamento, 
porque o gestor pode ter agido de boa fé. Existem vários casos polêmicos, como um 
empréstimo feito por um prefeito para uma cooperativa poder abastecer de água determinada 
área, após periodo de seca imprevisto. A justiça decidiu que não houve dolo. Em muitas 
situações, precisamos melhorar as leis e a burocracia, aperfeiçoar, prevendo mais situações, e 
também sendo às vezes mais humanos realistas, principalmente na área dos costumes e da 
moral. Por isso se diz que as definições cada vez mais completas, coerentes e éticas da 
burocracia acompanham a tendência de aumento de complexidade da modernidade. 
Precisamos sempre evoluir na definição das leis, na execução das leis, e no controle das leis. 
Todavia, é somente com leis mais e mais amplas que uma sociedade se democratiza e se 
moderniza de forma crescente. O desafio está em tornar as leis menos estreitas, e mais 
flexíveis, amplas, coerentes, multidisciplinares, orientadas etc. ou seja, sistêmicas. 
  (21:04:53) AL6 fala: Bah seria a minha mas ninguem me avisou hehe 
  (21:05:01) AL10fala: Eu conheci, em JUL/05 as dependências da Polícia Federal e havia 
comentado acerca do estado deplorável das instalações... 
  (21:05:31) AL11 fala: Simmmmm!!! Faltou sim.... ou não? Tava só no Big Brother? 
  (21:05:35) AL2 fala: Equipe 3 também. 
  (21:05:49) AL5 fala: eu também professora. Meu grupo agora está com cinco componentes e 
é difícil obter o consenso...  
  (21:06:44) AL10fala: K... concordo com o que escreveste acima. Excelente. 
  (21:06:58) AL11 fala: E aí prof, como estão as coisas em Torres?  
  (21:07:02) PROF2 fala: Um recado importante para P.F., M., J.e M.: o jornalista Nélson 
Peres me entregou um CD destinado a cada um(a) de vocês com o teor das entrevistas que 
vocês concederam às emissoras de Torres sobre o CEAPE e a Gestão Pública. Temos que 
combinar como farei a entrega a vocês. 
  (21:07:18) AL2 fala reservadamente para PROF3: Sobre magistrados é melhor não falar. 
  (21:07:25) AL10fala: Nossa equipe permanece com 3 integrantes. 
  (21:07:44) AL6 fala: Oba!!!!!! To louca pra ver, poderia disponibilizar no site 
  (21:07:44) AL11 fala: Quatro boletins!! E já acabaram?? 
  (21:08:04) AL2 fala: Olha quantos anjinhos aí!!...heinn? 
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  (21:08:20) PROF2 fala: Pessoal: na revista Exame de hoje consta que o PIB mundial cresceu 
46% desde 1995; o PIB brasileiro cresceu apenas 25% no mesmo período. Por que? 
  (21:08:23) PROF3fala: PESSOAL: TENDO EM VISTA AS JUSTIFICATIVAS DE 
VOCÊS, E CONTANDO COM MUITA CRIATIVIDADE E REFLEXÃO PROFUNDA, 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA ATIVIDADE DA CAP PARA "15 DE 
OUTUBRO"!!! 
  (21:08:43) AL2 fala: Eu acho que a corrupção é histórica no mundo e de muiiiito tempo... 
  (21:08:53) AL10fala: Obááá. Onbrigado M.! 
  (21:09:07) AL1 fala: Obá 
  (21:09:24) AL6 fala: Obaaaaa 
  (21:09:54) PROF1 fala: Numa festa de fim-de-semana, alguém me comentou o seguinte a 
respeito de prefeitos do Vale do Caí: de que existem prefeitos e prefeitos; aqueles que são 
meramente burocráticos, os que são bons e dinâmicos gestores, e aqueles que são visionários. 
Que características teriam administrações visionárias? 
  (21:10:05) PROF3fala: M., a minha preocupação é essa banalização da corrupção: como é 
histórico, como não adianta combater porque sempre haverá, porque não há formas de 
"estancar" a propina... nossos jovens ainda absolvem quem rouba 10 centavos!! 
  (21:10:24) AL2 fala: Eu vi Felippe, deplorável, Não??!! 
  (21:11:04) AL3 fala: boa noite  
  (21:11:19) PROF3fala: Olá, Miriam!! 
  (21:11:27) PROF1 fala: M. e colegas, mesmo com a dilatação do prazo de entrega, não 
podemos postergar o calendário inteiro... precisamos acelerar algumas disciplinas, 
principalmente as mais longas, porque precisamos também concluir o módulo ali pelo final do 
mês de outubro.  
  (21:11:28) AL11 fala: Que absurdo, isso professor Guad, acho que o pior é ver que o país em 
que vivemos é visto lá fora, como uma grande bagunça política, ou seja, a imagem do Brasil 
no exterior é de só ter políticos corruptos...sem comentários! 
  (21:11:39) AL3 fala: desculpem o atraso, estava tentando ler o que já passou pra não ficar 
"boiando"  
  (21:11:52) AL10fala: Acredito que as características dos administrações visionárias tem a 
ver com proatividade, que buscam a modernização na gestão, sem, contudo, burlar a lei. 
  (21:12:17) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (21:12:17) AL8 fala: É verdade professora, a corrupção é tanta que achamos normal. 
Alguém já falou aqui da questão da indignação, que é essencial para que tenhamos ações 
corretivas 
  (21:12:22) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (21:12:22) PROF2 fala: Chega de “Valerioduto”, “mensalão”, “mensalinho”, “Ademir da 
Guia é acusado de desviar salários dos servidores”; “bingos  ilegalidade explícita e antiga”; 
“contratos sem licitação”; “Operação Vampiro”; “Operação Anaconda”. Vamos retomar o 
Boletim Semanal do Gestor Público, com uma regra nova: só notícias positivas, experiências 
bem sucedidas na Gestão Pública, etc... Que tal?.  
  (21:12:42) PROF3fala: Os visionários se perguntam - acerca do que não existe - "por que 
não?" 
  (21:12:52) PROF2 fala: Qual a Equipe que assume o Boletim da próxima semana? 
  (21:12:57) AL8 fala: Mas J., o pior é que essa imagem tem fundamento 
  (21:13:20) PROF1 fala: Bah, J., sabe que eu discordo. Nós temos problemas em áreas, mas a 
economia brasileira está demonstrando que as instituições do mundo estão confiando nas 
nossas instituições como nunca. O país não depende mais de um presidente como na época da 
ditadura ou de Getúlio Vargas, quando tudo virou bagunça por causa de um presidente. Com 
ou sem presidente, o Brasil segue em frente de forma bastante tranquila e consolidada. 
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  (21:13:29) AL6 fala: Mas acabou mesmo as equipes? 
  (21:13:30) AL10fala: PROF2, quantas equipes temos? 
  (21:13:43) AL8 fala: Boa professor, e onde achamos essas notícias ?? hehe, tô brincando 
  (21:13:44) AL12 fala: Legal, prof.!!!!! há muita coisa boa para divulgar. 
  (21:14:06) AL2 fala: Eu concordo que um administrador deva tentar da melhor forma, 
reduzir os custos onde quer que esteja tomando decisões, não significAL10a um ato ilícito. O 
fato de reduzir os impostos por exemplo, não caracteriza crime. Se conseguir justificar bem 
isso, sabidamente será inocentado. 
  (21:14:16) AL11 fala: O Sul de hoje, mostra que o governo atual criou 34 estatais em 32 
meses, um aumento de 26,9% comparando ao governo FHC! 
  (21:14:35) AL2 fala: Professor PROF2 não estou conseguindo ler tudo isso!! 
  (21:15:04) PROF2 fala: Formulando melhor o convite: cada Equipe pode informar aqui e 
agora a data em que publicará seu próximo Boletim. As opções são 03, 10, 17, 24 e 31 de 
outubro. Escolham!  
  (21:15:15) AL6 fala: calma galerinha 
  (21:15:29) AL11 fala para PROF2: Obaaaaaa!!Quero o meu mico!! 
  (21:15:56) AL1 fala: Dia 03 
  (21:16:15) AL10fala: Dia 10. 
  (21:16:17) PROF3fala: PESSOAL! Continuaremos à disposição de vocês para auxiliar e 
refletir sobre o conteúdo da disciplina. As contribuições no Fórum estão muito boas e 
continuaremos ativamente com ele. PERGUNTO: e a excursão a Gramado? Será no Natal-
Luz? 
  (21:16:35) PROF1 fala: Nós tempos vinúmeras instituições que funcionam na base das leis e 
que são realmente profissionais. É interessante observar que a polícia federal chamou para 
depor várias pessoas importantes do executivo. Já temos uma estrutura orgânica (ou 
sistêmica) que funciona de forma integrada, coerente e consistente. Temos muito a melhorar, 
mas até o presidente do Congresso, com seu erro ingênuo, foi rapidamente apeado do poder. 
O Brasil com suas instituições está amadurecendo. Em muitas situações, estamos melhores 
que os EUA. 
  (21:16:49) AL6 fala: Pois eh tá esperando q fique bem quente pra irmos 
  (21:17:03) AL2 fala: Um advogado sempre encontra uma lacuna na lei. O sentido pode ser 
dúbio. Se encontra várias maneiras de inocentar ou condenar um réu, pela interpretação das 
leis tudo é possível. 
  (21:17:24) AL12 fala: telepatia, rsrsrs, o AL10no vai gostar do n° 
  (21:17:57) AL1 fala: Professora eu já convidei, o Natal acho que começa dia 15 de 
novembro. Podem vir... 
  (21:18:07) PROF2 fala: Dia 03, equipe do P.F.; dia 10, equipe do AL10. 
  (21:18:08) PROF1 fala: A excursão para Gramado será real (ou virtual...). Que legal, 
pessoal. 
  (21:18:14) AL8 fala: Oba, nós vamos a Gramado ?? E a Livramento e Rivera ninguém quer 
vir? 
  (21:18:19) AL5 fala: O que é a corrupção senão a sobreposição dos interesses particulares 
sobre os interesses públicos? O ser humano é o mesmo desde os primórdios da história... se 
pudermos, vamos sempre pular à frente dos outros e garantir um quinhão maior para nós e 
nossa família.. é o instinto mais básico que um ser vivo têm.. O que é derivado da cultura é a 
ética... o sentido de que devemos pôr o interesse coletivo acima dos nossos particulares.. 
Como tudo tende ao caos, deixados a nós mesmos, perdemos essa noção e retornamos ao 
estado primitivo.... O grau de corrupção reflete, assim, o grau de educação, não 
necessAL10amente da educação formal, mas da mais básica, provida pelos pais através de 
exemplos diários.... A corrupção é , assim, um medidor da eficácia das famílias em formar 
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novos cidadãos... São as famílias que formam a sociedade, a sociedade que escolhe e mantém 
seus governantes... Governantes corruptos são conseqüência e não a causa do problema.  
  (21:18:30) AL6 fala: Mes q vem eu to indo E. 
  (21:19:26) PROF3 fala: A excursão é real! Precisamos fazer um levantamento sobre a 
qualidade de vida em Gramado, e o Paulo será nosso elo de ligação com a administração do 
município! 
  (21:19:39) AL5 fala: A equipe 5 apresenta o boletin no próximo domingo..  
  (21:19:43) AL12 fala: Podemos fazer várias excursões para conhecer os locais de cada 
ceapiano, que acham?????? na minha cidade tem bugios livres e soltos na praças, é muito 
legal de vê-los. 
  (21:19:52) AL1 fala: Podem marcar. 
  (21:20:02) AL2 fala: Que ótimo!! Podemos combinar como. 
  (21:20:15) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (21:20:44) AL1 fala: A poucos dias tinha acho que seminário aqui sobre TIs. 
  (21:20:45) AL8 fala: Legal M., me avisa... 
  (21:21:03) AL6 fala: Pode deixar E. 
  (21:21:18) AL2 fala: Obrigada M... 
  (21:21:19) SYSTEM fala: AL7 entra na sala. 
  (21:21:21) PROF2 fala: Última mensagem longa - É a transcrição de mensagem que o 
Prefeito de Torres postou no Teleduc no dia 19 set 2005, às 23h53min: "Caros amigos 
gestores de Torres/RS Toda mudança é dificil, complicada e sofre boicotes, uns por 
ignornacia ou desconhecimento, outros justamente por saberem que a modernização e o 
controle da sociedade os obrigará a qualificar os serviços prestados. Sendo servidor mudará a 
sua relação ao contribuinte (não poderá ser mais enrolador), sendo prestador de serviços ou 
fornecedor, terá que oferecer o melhor por menor custo; estamos dando uma grande virada na 
relação do Poder Público Municipal com a Sociedade Torrense. Estamos acreditando que 
voltaremos a ter muita credibilidade. Eu acredito. Forte abraço João Alberto" 
  (21:21:23) PROF1 fala: Aos poucos, estamos aprendendo como sociedade. Até Paulo Maluf 
está na prisão. E estamos revendo e revirando o discurso de partidos que se diziam éticos. De 
fato, precisamos ser éticos de forma mais radical, nada justifica a corrupção, por qualquer que 
seja o pretexto. 
  (21:21:28) AL10fala: Obá... viajar é comigo mesmo. Ando sempre com as malas prontas! 
:o)) 
  (21:21:31) AL6 fala: Entao a equipe 4 fica com 31/10, pode ser Paulo F 
  (21:21:33) AL11 fala: Ah sim, concordo professor K.. Finalmente a economia do pais está 
amadurecendo e foi descolada da política. Mas, quero dizer que a política brasileira é vista 
como corrupta no exterior! Tanto, que isto já se tornou natural....talvez, por isto os 
investidores estejam começando a acreditar no Brasil, independente da sua política interna! 
  (21:21:46) AL3 fala: Reforçando o que o professor K. falou sobre a polícia federal, nunca 
foram ouvidas tantas pessoas importantes, nunca foram levantados tantas "maracutaias" como 
agora. Então isso significa que a sujeirada toda está aí também porque há uma conjuntura que 
dá espaço para que surjam as coisas... ou seja, não quer dizer necessAL10amente que as 
administrações e os governos sejam mais corruptos que antes (sinceramente eu acredito que 
não).. o que acontece é que começa a haver condições efetivas para as coisas virem a tona.. o 
que não acontecia antes.... 
  (21:21:58) PROF2 fala: Enquetes finais: 1. Qual o país que mais cresceu no período de 1900 
a 1973, em todo o mundo? 
  (21:22:26) AL13 fala: A China?? 
  (21:22:32) AL10fala: EUA? 
  (21:22:36) AL12 fala: o Brasil???? 
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  (21:22:37) PROF2 fala: Não.  
  (21:22:37) AL1 fala reservadamente para PROF3: Quando precisar professora. Fone: ( 54 ) 
295.1950 Casa ( 54 ) 286.0210 Serviço ( 54 ) 99674301 Celular 
  (21:22:38) AL6 fala: Brasil?  
  (21:22:56) PROF1 fala: A China, Coréia do Siul e outros são casos de crescimento recente. 
  (21:22:57) PROF2 fala: Certíssimo, E. e M.! Foi o Brasil! 
  (21:23:11) AL6 fala: Ditadura, hehe 
  (21:23:21) AL8 fala: É verdade Miriam, concordo contigo 
  (21:23:23) AL10fala: Hããã... Brasil. Que boa notícia! 
  (21:23:32) PROF2 fala: De 1980 para cá, qual é a posição do Brasil em termos de 
crescimento econômico? 
  (21:23:49) AL2 fala: As respostam estão demoradas que nos confunde. É preocupante 
mesmo a banalização da corrupção. Estou descrente. Optei por não ouvir mais comentários 
sobre CPI's, tudo em prol da minha SAÚDE. 
  (21:23:49) AL10fala: 34°? 
  (21:24:01) PROF1 fala: M.e colegas, o Brasil teve bons momentos de crescimento em várias 
décadas, inclusive durante a 2a. guerra mundial e logo depois. 
  (21:24:03) AL12 fala: 30°? 
  (21:24:15) PROF2 fala: Mais... 
  (21:24:20) AL8 fala: Não sei 
  (21:24:24) PROF3fala: Vamos fazer o seguinte: o P.F. propõe dois períodos possíveis para 
fazermos a excursão com uma programação que nos ajude a comparar/apreciar as propostas 
da administração de Gramado para o século 21. O que acham? 
  (21:24:27) AL13 fala: LEmbrando sempre que crescimento não segnifica redução na 
desigualdade... nem em qualidade de vida.... 
  (21:24:28) AL12 fala: 50°? 
  (21:24:37) PROF2 fala: Mais.... 
  (21:24:44) AL10fala: Gosto do n° 77! 
  (21:24:45) AL2 fala: O professor K. não está em aula?? 
  (21:24:50) AL8 fala: Pode ser, vamos marcar 
  (21:24:50) AL12 fala: 105° 
  (21:24:56) AL6 fala: 84 
  (21:25:05) PROF1 fala: sim, estou aqui (virtualmente) 
  (21:25:16) PROF2 fala: Quase acertaram: a) de 1900 a 1973 o Brasil foi o campeão mundial 
de crescimento; b) de 1980 em diante o Brasil passou a ser o 93º país em crescimento.  
  (21:25:20) AL3 fala: Após a segunda guerra mundial os países da europa estavam 
quebrados, o brasil e os eua não estavam no palco da guerra (que era na europa)... isso os 
favoreceu bastante 
  (21:25:27) AL10fala: Báh... qto chute... e sem acerta... parece centroavante do Grêmio... que 
tristeza. 
  (21:25:50) AL8 fala: E qual a explicação para isso? 
  (21:25:50) AL6 fala: Não fala do meu time hein, hehe 
  (21:26:01) PROF2 fala: Entre 1900 e 1980 a taxa média de crescimento da economia 
nacional foi de 3,04%. 
  (21:26:11) AL8 fala: óóóó, ninguém fala do Grêmio!!! 
  (21:26:17) PROF3fala reservadamente para AL1: Paulo, podes pensar em alguma 
programação que contemple interesse para o grupo? Alguma coisa que não vá te exigir 
demais, é claro! 
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  (21:26:17) PROF1 fala: M., teremos disciplinas durante o periodo, mas o evento poderá ser 
feito, porque o objetivo do curso é ser justamente interdisciplinar, as discplinas devem ser 
coerentes e consistentes entre si, deve ocorrer sinergia entre elas. 
  (21:26:26) AL10fala: Na crise os povos se superarm.. acho que isso ajuda a explicar. 
  (21:26:48) AL13 fala: Existe 2a. divisão??? Isto nâo faz parte do meu mundo eh eh eh ! 
  (21:26:51) AL10fala: Eu sou Gremista de carteirinha.. hehehe 
  (21:26:54) AL1 fala reservadamente para PROF3: Vou providenciar. 
  (21:27:15) AL5 fala: centroavante no grêmio? Quem? Quando? Onde?  
  (21:27:25) PROF2 fala: Para Cunha, presidente do Grupo Ultra, em entrevista à Revista 
Desafios do Desenvolvimento, do IPEA e PNUD, edição de agosto de 2005, “se há um 
responsável individual por esse processo é a única coisa anômala que passou a acontecer: a 
administração do Brasil se tornou muito ineficiente.” Cunha denomina de “Integral do Erro” 
gastar 40% do Produto Interno Bruto (PIB) para manter a máquina do Governo, que tem se 
mostrado cara e ineficiente. Entre 1970 e 2001 o gasto público e a tributação cresceram na 
média a taxas equivalentes ao dobro da taxa do PIB. Cunha afirma ser insustentável a postura 
fiscal brasileira dos últimos 25 anos, pelos impactos negativos que traz para o crescimento 
econômico do país.  
  (21:27:29) AL6 fala: Pronto 
  (21:27:39) AL10fala: Poderíamos fazer uma enquete: Gremista, colorado ou outro time. O 
que acham? 
  (21:27:45) PROF1 fala: É que o Brasil cresceu muito pouco de 1982 a 1995, pelo menos. 
Somente nos anos mais recentes voltou a crescer e esperamos que seja de forma mais 
consistente. 
  (21:27:48) AL13 fala: Prof. PROF2: onde encontramos estes números da economia 
mundial? 
  (21:27:52) AL6 fala: na 2º não tem compra de arbitros 
  (21:27:56) AL2 fala: Bahh! Agora sim que o povo vai ficar mais indignado, até no futebol 
existe manipulação dos resultados. Acabaram de vez com o povo. 
  (21:28:23) PROF2 fala: O IPEA é uma boa fonte. Há também organismos vinculados à 
ONU. 
  (21:28:24) AL1 fala reservadamente para PROF3: Eu estava pensando em fazer alguma 
coisa ao vivo, vou ver com o pessoal do CPD. 
  (21:28:31) AL13 fala: OH M.tu acreditas na ditadura e em papai noel???!!! eh eh... 
  (21:28:31) AL10fala: Na segundona não é preciso comprar árbitro... hahaha 
  (21:28:43) AL2 fala: Os visionários apostam nas boa idéias e as colocam em prática. 
  (21:28:46) AL8 fala: E a máquina estatal brasileira, quando foi que mais cresceu? Em que 
época? 
  (21:28:56) PROF3fala reservadamente para AL1: Talvez entrevista/visita com áreas afins 
(secretAL10as: planejamento, fazenda, educação...), para que se conheça as peculiAL10dades 
de Gramado e sua economia. 
  (21:29:03) AL13 fala: Ah certo o IPEA....  
  (21:29:05) PROF2 fala: Uma disfunção do Estado no Brasil: o Brasil gasta 26,76% do PIB 
em previdência, saúde e educação; a Coréia gasta 10,4% e tem melhores serviços públicos 
  (21:29:18) AL10fala: Acho que foi na época da ditadura. 
  (21:29:19) AL8 fala: Boa M., nós não vivemos nesse mundo de corrupção !!! 
  (21:29:30) PROF2 fala: Uma preocupação: caiu o investimento fixo do setor público de 
15%, entre 1970 e 1980, para 7,7%, no período de 1990 e 2003. 
  (21:29:30) PROF3fala reservadamente para AL1: Meu telefone: 9916-8082, 3210-7177 
(TJ/RS) 
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  (21:29:33) AL2 fala: Professor PROF2 poderia clarear um pouco sobre o trabalho de 
Torres?? 
  (21:29:37) PROF1 fala: Existe um problema dificil de transpor: temos que pagar a divida 
formada em anos anteriores e ela nos custa ao redor de 120 bilhoes de dólares anuais, ou seja, 
absorve quase metade desses impostos. 
  (21:29:51) PROF2 fala: Pergunta, M.. 
  (21:29:57) AL8 fala: Hehe, a M.tá atrasada, tadinha, já estive assim tb 
  (21:30:02) AL1 fala reservadamente para PROF3: Vou entrar em contato durante a semana. 
  (21:30:22) AL11 fala: Tá e o CD?? Vai ter que rolar o Happy, ha, ha, ha... Vamos lá: 
HAPPY, HAPPY, HAPPY!! PRA ENTREGA DO CD!!!! 
  (21:30:23) AL10fala: E.... não debocha dos retardatários!! 
  (21:30:25) AL13 fala: Pessoal to saindo, tava muito legal! Boa noite fria. 
  (21:30:32) PROF3fala reservadamente para AL1: OK, Paulo. Aguardo! 
  (21:30:36) PROF2 fala: Caminho para a virada: Olhar para fora e ver o que estão fazendo 
por lá. Nós temos de observar os aspectos bons e funcionais das economias que estão 
crescendo. Lá eles estruturaram o binômio mágico, que produziu o milagre econômico alemão 
do pós-guerra, que foi utilizado no Japão na década de 60 e agora está produzindo esse 
milagre na Ásia: câmbio alto e juro baixo. Exatamente o oposto do que a gente tem praticado 
aqui no Brasil, que é câmbio baixo e juro alto. 
  (21:30:45) SYSTEM fala: AL13 sai da sala. 
  (21:30:56) AL5 fala: Aviso aos navegantes: Quarta e quinta-feira estarei em Porto Alegre 
para um curso do programa de qualidade da Justiça Federal, preparativo da avaliação das 
práticas administrativas, ministrado pelo diretor do Gespublica Paulo Daniel Barreto Lima... 
sexta trarei para vocês o qusetionário utilizado..  
  (21:30:58) AL2 fala: Acho que o mundo está acreditando nos trabalhadores e na terra 
pacífica que existe por aqui. 
  (21:31:35) AL2 fala: M., como é isso? Acabou mesmo as equipes? o que é? 
  (21:32:00) PROF3fala: Pessoal, então, continuaremos os encontros no Fórum durante a 
semana e o prazo está PRORROGADO para 15 DE OUTUBRO!! Uma boa-noite a todos!!!! 
  (21:32:04) AL2 fala: He,he,he E.. Boa né. 
  (21:32:08) AL6 fala: As equipes pra fazer o boletim, agora volta do primeiro 
  (21:32:18) AL11 fala: Vencedora!!!! (leia-se Inter, é claro) 
  (21:32:31) AL6 fala: ECA, pra vcs 
  (21:32:32) SYSTEM fala: PROF3sai da sala. 
  (21:32:52) PROF2 fala: E aí, loira: quando vai nos brindar com novo Boletim? 
  (21:32:55) AL1 fala: Boa noite a todos, e espero vocês em Gramado.  
  (21:32:57) AL8 fala: Qual é J., tá doida? 
  (21:32:58) AL12 fala reservadamente para PROF3: Boa noite prof. 
  (21:33:15) AL6 fala: É loira a coitada, deixa E. 
  (21:33:16) AL10fala: Colegas, preciso sair.. o horário já expirou. Amanhã leio o que mais 
"rolou" por aqui. Boa semana a todos. 
  (21:33:21) SYSTEM fala: AL10sai da sala. 
  (21:33:34) PROF1 fala: Existem aspectos positivos no Brasil: nossas empresas são muito 
competitivas; nossos jovens, empreendedores; precisamos nos organizar melhor. A Embraer 
está ganhando o mercado mundial da aviação de médio porte; existem empresas inglesas 
vindo aqui para Caxias do Sul; estamos fazendo sobrar recursos com as exportações; todavia, 
o peso da divida é bastante grande.  
  (21:33:51) AL2 fala: dia 31 equipe 3  
  (21:33:56) AL3 fala: O fato de estarmos, historicamente, dependentes economicamente de 
outros países nos faz sempre depender exclusimanete de uma "conjuntura internacional". Por 
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causa desta depência, nunca criamos um parque industrial próprio e sempre dependemos da 
tecnologia que vem de fora. Ou seja, de certa forma ainda somos fornecedores de matéria 
prima que depois compramos de volta, manufaturada e, claro, por um preço muito maior.... 
  (21:34:08) PROF2 fala: OK, M.. 
  (21:34:38) AL12 fala: Essa também é a tal globalização. 
  (21:34:49) AL3 fala: Claro que há exceções... falo em termos gerais...  
  (21:34:55) AL7 fala para PROF2: Qual a data que sobrou? 
  (21:35:18) SYSTEM fala: AL1 sai da sala. 
  (21:35:26) PROF2 fala: Sobraram 17 e 24 de outubro, se eu não me passei. 
  (21:35:37) PROF1 fala: Vocês sabiam que os sistemas de computação do grupo matriz da 
Sonae são feitos aqui na Tecnopuc? fazem aqui para aplicar lá. Pois é: por que fazem aqui e 
não lá? é porque nossos jovens são mais competentes e geram menos custos. 
  (21:35:56) AL6 fala: Equipe 4 dia 24 entaum , aj q o PAulo pegou dia 3 
  (21:36:00) AL2 fala: Felippe vamos ficar na tua casa? he,he 
  (21:36:19) AL12 fala:  
  (21:36:22) AL8 fala: Equipe 1 dia 17, é isso então? 
  (21:37:01) SYSTEM fala: AL6 sai da sala. 
  (21:37:02) PROF1 fala: Com a internet e as tecnologias em geral, o Brasil poderá avançar 
muito, porque é flexiível, criativo, empreendedor. Há um grande espaço a conquistar, mas 
precisamos apostar mais na educação qualificada. 
  (21:37:14) PROF2 fala: Fechado agendamento dos Editores dos próximos Boletins! 
Continuem a nos surpreender positivamente! 
  (21:37:33) AL2 fala: Nossa E., vamos viajar 600 km! Um bom passeio para dias de sol.  
  (21:37:49) AL11 fala: Tá e aí professor Guad.....QUARTA OU QUINTA PRA ENTREGAR 
OS CDS??? 
  (21:37:50) PROF1 fala: bah, pessoal, já avançamos do horário. Foi uma satisfação participar 
desse forum. Até a próxima vez. Boa noite. 
  (21:37:53) AL8 fala: É verdade, quantas vezes vemos casos de brasileiros cujo trabalho é 
reconhecido mais no exterior do que aqui? Por que ainda não conseguimos abrir todas 
possibilidades para nosso talentos? 
  (21:37:57) AL12 fala: Qdo estava na universidade, sempre ouvira que é melhor contratar um 
projeto via universidade porque o custo é baixo e o resultado bom. 
  (21:38:02) SYSTEM fala: PROF1 sai da sala. 
  (21:38:38) AL8 fala para AL2: Legal, eu gosto de viajar, ver paisagem... 
  (21:39:03) PROF2 fala: Para sintetizar a aula de hoje, desejando uma ótima semana e 
esperando encontrá-los assiduamente no Fórum, inclusive para debater os trabalhos em 
andamento: “O Brasil tem fome de ética e passa fome em conseqüência da falta de ética na 
política” Herbert de Souza, o Betinho.  
  (21:39:23) AL8 fala: E ainda por cima esse tipo de trabalho serve de aprendizagem para 
quem o faz 
  (21:39:24) AL12 fala: Até a póxima estive com problemas técno-informático e resolvido 
hoje. 
  (21:39:28) AL11 fala: Ahã?? Querem acabar comigo?? Outro Boleta??? 
SOCORROOOOOOO 
  (21:39:52) SYSTEM fala: PROF2 sai da sala. 
  (21:40:05) AL5 fala: até a próxima vez. 
  (21:40:07) AL8 fala: J., agora é só com notícias boas 
  (21:40:45) AL5 fala para AL11: O meu boletin só terá notas altas... fique tranqüila... 
  (21:41:04) SYSTEM fala: AL5 sai da sala. 
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  (21:41:18) AL2 fala: Lembrei do policial de Nova York que encontrou 35ooo dolares e 
devolveu/ entregou. Dizendo que a aposentadoria valia muito mais que isso. A dúvida é: e se 
fosse um valor de milhões de dolares?? devolveria?? 
  (21:41:39) AL11 fala: Tá...que data sobrou?? 24??? É isso? Vou morrer neste módulo!! 
  (21:41:52) AL8 fala: Não, nossa data é 17 
  (21:43:33) AL7 fala: Boa noite pessoal! 
  (21:43:40) SYSTEM fala: AL7 sai da sala. 
  (21:44:01) AL11 fala: Então... e o CD??? 
  (21:44:11) SYSTEM fala: AL12 sai da sala. 
  (21:44:13) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (21:44:31) SYSTEM fala: AL11 entra na sala. 
  (21:44:41) SYSTEM fala: AL8 sai da sala. 
  (21:45:09) AL2 fala: Espera ai se a M.pegou o dia 31 eu quero o dia 24 
  (21:46:22) AL2 fala: Professor K., poderia falar melhor sobre os trabalhos de sua disciplina 
que precisamos entregar?? 
  (21:46:48) AL11 fala: Sei lá? Eu falei 24?? Mas minhas mensagens não estão aparecendo!! 
  (21:48:53) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (21:48:58) SYSTEM fala: AL3 entra na sala. 
  (21:49:38) SYSTEM fala: PROF7 sai da sala. 
  (21:50:20) AL3 fala: boa noite pessoal, até a próxima aula!! 
  (21:50:34) AL11 fala: É isso!!! Boa noite a todos!! 
  (21:51:30) SYSTEM fala: AL11 sai da sala. 
  (21:52:39) AL2 fala: Vou morrer também, são tantos trabalhos, estou entrando em 
PÂNICO> 
  (21:53:33) AL2 fala: O Paulo Ric acredita no seu potencial. 
  (21:53:34) AL2 fala:  
  (21:58:54) SYSTEM fala: AL3 sai da sala. 
  (22:04:12) SYSTEM fala: AL2 sai da sala. 
  (22:37:44) SYSTEM fala: TUTOR5sai da sala. 
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DISCIPLINAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTR AÇÃO 
PÚBLICA EFICAZ – CEAPE - 2005 
 
 

Módulo 1 
APED - Administração Pública na Era Digital  

PEP - Políticas e Estratégias Públicas 

FP - Finanças Públicas 

OLRF - Operacionalização da LRF 

Módulo 2 
GC - Gestão Contemporânea 

AF - Administração Financeira 

CAP - Competências na Administração Pública 

OEB - Organização do Estado Brasileiro 

MP - Metodologia de Pesquisa 

Módulo 3 
A 

GRH - Gestão de Recursos Humanos 

OMB - Organização Municipal Brasileira 

B 

GI - Gestão da Informação 

C 

GA - Gestão Ambiental 

GEM - Gestão da Educação nos Municípios 

RIPI - Relações Internacionais e os Processos de Integração 

IPEP - Introdução ao Planejamento Estratégico Público 

D 

GA - Gestão do Agribusiness 

MRP - Marketing e Relacionamento Público 

CT - Comunicação e Tecnologia 

Disciplina 

Módulo 3 
DA - Direito Administrativo 
PP - Projeto de pesquisa 
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documentos (2) /AUTORIA total 
 
AI_ABR05 2 2 
AI_AGB_JUL06 15 15 
AI_AGO05 8 8 
AI_COM_TEC_AGO06 0 0 
AI_COM_TEC_JUL06 0 0 
AI_DIR_ADM_AGO06 1 1 
AI_DIR_ADM_SET06 2 2 
AI_FEV06 0 0 
AI_GEDUC_OUT06 0 0 
AI_GI_ MAIO06 2 2 
AI_GI_ABRIL06 10 10 
AI_GI_MAR06 0 0 
AI_INT_PLAN_ESTRAT_JUN06 2 2 
AI_JAN06 6 6 
AI_JUL05 12 12 
AI_JUN05 31 31 
AI_MAIO05 30 30 
AI_MAR06 0 0 
AI_MKT_REL PUB_OUT06 9 9 
AI_NOV05 17 17 
AI_OUT05 10 10 
AI_REL-INT-PROC_INT_MAIO06 10 10 
AI_SET05 19 19 
FORUM_AFED 9 9 
FORUM_AGB_MAIO06 8 8 
FORUM_APED 9 9 
FORUM_CAP 12 12 
FORUM_COM_TEC 2 2 
FORUM_DIR_ADM 1 1 
FORUM_FIN_PUB 0 0 
FÓRUM_GCONT 4 4 
FÓRUM_GERAL 4 4 
FORUM_GI 0 0 
FORUM_INT_PLAN-ESTRAT 1 1 
FORUM_METOD_PESQUISA 1 1 
FORUM_MKT_REL_PUB 1 1 
FORUM_ORG_MUN_BRASIL 0 0 
FORUM_PEP 7 7 
FORUM_REL_INT_PROC_INTEGRAÇÃO 0 0 
 
total         245 245 
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documentos (1) /COMPREENSÃO totals 
AI_ABR05 12 12 
AI_AGB_JUL06 24 24 
AI_AGO05 17 17 
AI_COM_TEC_AGO06 7 7 
AI_COM_TEC_JUL06 1 1 
AI_DIR_ADM_AGO06 7 7 
AI_DIR_ADM_SET06 5 5 
AI_FEV06 0 0 
AI_GEDUC_OUT06 6 6 
AI_GI_ MAIO06 6 6 
AI_GI_ABRIL06 13 13 
AI_GI_MAR06 2 2 
AI_INT_PLAN_ESTRAT_JUN06 2 2 
AI_JAN06 6 6 
AI_JUL05 16 16 
AI_JUN05 35 35 
AI_MAIO05 21 21 
AI_MAR06 0 0 
AI_MKT_REL PUB_OUT06 31 31 
AI_NOV05 6 6 
AI_OUT05 14 14 
AI_REL-INT-PROC_INT_MAIO06 2 2 
AI_SET05 15 15 
FORUM_AFED 8 8 
FORUM_AGB_MAIO06 10 10 
FORUM_APED 9 9 
FORUM_CAP 2 2 
FORUM_COM_TEC 2 2 
FORUM_DIR_ADM 1 1 
FORUM_FIN_PUB 3 3 
FÓRUM_GCONT 4 4 
FÓRUM_GERAL 1 1 
FORUM_GI 3 3 
FORUM_INT_PLAN-ESTRAT 3 3 
FORUM_METOD_PESQUISA 2 2 
FORUM_MKT_REL_PUB 3 3 
FORUM_ORG_MUN_BRASIL 1 1 
FORUM_PEP 2 2 
FORUM_REL_INT_PROC_INTEGRAÇÃO 0 0 
totals 302 302 
 
- a partir do fato/ação, consegue teorizar e prever fato/ação futura. 
 Tomada de consciência (Piaget) 
- atitude compreensiva ativa (Bakhtin) após enunciado do sujeito. 
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documentos (3) /ÉTICA totals 
AI_ABR05 0 0 
AI_AGB_JUL06 21 21 
AI_AGO05 4 4 
AI_COM_TEC_AGO06 0 0 
AI_COM_TEC_JUL06 0 0 
AI_DIR_ADM_AGO06 2 2 
AI_DIR_ADM_SET06 2 2 
AI_FEV06 0 0 
AI_GEDUC_OUT06 0 0 
AI_GI_ MAIO06 0 0 
AI_GI_ABRIL06 11 11 
AI_GI_MAR06 4 4 
AI_INT_PLAN_ESTRAT_JUN06 1 1 
AI_JAN06 7 7 
AI_JUL05 8 8 
AI_JUN05 28 28 
AI_MAIO05 8 8 
AI_MAR06 0 0 
AI_MKT_REL PUB_OUT06 1 1 
AI_NOV05 3 3 
AI_OUT05 18 18 
AI_REL-INT-PROC_INT_MAIO06 2 2 
AI_SET05 8 8 
FORUM_AFED 2 2 
FORUM_AGB_MAIO06 8 8 
FORUM_APED 4 4 
FORUM_CAP 2 2 
FORUM_COM_TEC 1 1 
FORUM_DIR_ADM 1 1 
FORUM_FIN_PUB 0 0 
FÓRUM_GCONT 2 2 
FÓRUM_GERAL 2 2 
FORUM_GI 0 0 
FORUM_INT_PLAN-ESTRAT 0 0 
FORUM_METOD_PESQUISA 0 0 
FORUM_MKT_REL_PUB 1 1 
FORUM_ORG_MUN_BRASIL 0 0 
FORUM_PEP 4 4 
FORUM_REL_INT_PROC_INTEGRAÇÃO 1 1 
totals 156 156 
 
 
Na interação em AVA-CC, a respondibilidade (responsividade e responsabilidade) 
 do sujeito no cenário, de seu lugar único e irredutível. 
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DOCUMENTOS REFERENTES AO CONCEITO “COMPETÊNCIA” 
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documentos (4 5) /Search Results/COMPETÊNCIA totals 
AI_ABR05 0 0 
AI_AGB_JUL06 0 0 
AI_AGO05 0 0 
AI_COM_TEC_AGO06 0 0 
AI_COM_TEC_JUL06 0 0 
AI_DIR_ADM_AGO06 0 0 
AI_DIR_ADM_SET06 0 0 
AI_FEV06 0 0 
AI_GEDUC_OUT06 0 0 
AI_GI_ MAIO06 0 0 
AI_GI_ABRIL06 0 0 
AI_GI_MAR06 0 0 
AI_INT_PLAN_ESTRAT_JUN06 0 0 
AI_JAN06 0 0 
AI_JUL05 2 2 
AI_JUN05 0 0 
AI_MAIO05 1 1 
AI_MAR06 0 0 
AI_MKT_REL PUB_OUT06 0 0 
AI_NOV05 0 0 
AI_OUT05 0 0 
AI_REL-INT-PROC_INT_MAIO06 0 0 
AI_SET05 0 0 
FORUM_AFED 0 0 
FORUM_AGB_MAIO06 0 0 
FORUM_APED 0 0 
FORUM_CAP 1 1 
FORUM_COM_TEC 0 0 
FORUM_DIR_ADM 0 0 
FORUM_FIN_PUB 1 1 
FÓRUM_GCONT 0 0 
FÓRUM_GERAL 0 0 
FORUM_GI 0 0 
FORUM_INT_PLAN-ESTRAT 0 0 
FORUM_METOD_PESQUISA 0 0 
FORUM_MKT_REL_PUB 0 0 
FORUM_ORG_MUN_BRASIL 0 0 
FORUM_PEP 0 0 
FORUM_REL_INT_PROC_INTEGRAÇÃO 0 0 
totals 5 5 
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DOCUMENTOS REFERENTES AO CONCEITO “CONHECIMENTO” 
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documentos (4 7) /Search Results/CONHECIMENTO totals 
AI_ABR05 31 31 
AI_AGB_JUL06 7 7 
AI_AGO05 10 10 
AI_COM_TEC_AGO06 1 1 
AI_COM_TEC_JUL06 0 0 
AI_DIR_ADM_AGO06 3 3 
AI_DIR_ADM_SET06 4 4 
AI_FEV06 0 0 
AI_GEDUC_OUT06 2 2 
AI_GI_ MAIO06 5 5 
AI_GI_ABRIL06 1 1 
AI_GI_MAR06 17 17 
AI_INT_PLAN_ESTRAT_JUN06 0 0 
AI_JAN06 7 7 
AI_JUL05 17 17 
AI_JUN05 75 75 
AI_MAIO05 42 42 
AI_MAR06 1 1 
AI_MKT_REL PUB_OUT06 8 8 
AI_NOV05 2 2 
AI_OUT05 19 19 
AI_REL-INT-PROC_INT_MAIO06 6 6 
AI_SET05 11 11 
FORUM_AFED 8 8 
FORUM_AGB_MAIO06 6 6 
FORUM_APED 14 14 
FORUM_CAP 11 11 
FORUM_COM_TEC 1 1 
FORUM_DIR_ADM 0 0 
FORUM_FIN_PUB 1 1 
FÓRUM_GCONT 5 5 
FÓRUM_GERAL 15 15 
FORUM_GI 6 6 
FORUM_INT_PLAN-ESTRAT 0 0 
FORUM_METOD_PESQUISA 4 4 
FORUM_MKT_REL_PUB 0 0 
FORUM_ORG_MUN_BRASIL 4 4 
FORUM_PEP 9 9 
FORUM_REL_INT_PROC_INTEGRAÇÃO 1 1 
totals 354 354 
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ANEXO 4e 
 

DOCUMENTOS REFERENTES AO CONCEITO “PLANEJAMENTO” 
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documentos (4 2) /Search Results/PLANEJAMENTO totals 
AI_ABR05 12 12 
AI_AGB_JUL06 8 8 
AI_AGO05 5 5 
AI_COM_TEC_AGO06 0 0 
AI_COM_TEC_JUL06 3 3 
AI_DIR_ADM_AGO06 0 0 
AI_DIR_ADM_SET06 0 0 
AI_FEV06 0 0 
AI_GEDUC_OUT06 0 0 
AI_GI_ MAIO06 9 9 
AI_GI_ABRIL06 3 3 
AI_GI_MAR06 0 0 
AI_INT_PLAN_ESTRAT_JUN06 12 12 
AI_JAN06 9 9 
AI_JUL05 16 16 
AI_JUN05 35 35 
AI_MAIO05 41 41 
AI_MAR06 0 0 
AI_MKT_REL PUB_OUT06 5 5 
AI_NOV05 8 8 
AI_OUT05 23 23 
AI_REL-INT-PROC_INT_MAIO06 4 4 
AI_SET05 5 5 
FORUM_AFED 11 11 
FORUM_AGB_MAIO06 1 1 
FORUM_APED 7 7 
FORUM_CAP 3 3 
FORUM_COM_TEC 1 1 
FORUM_DIR_ADM 3 3 
FORUM_FIN_PUB 3 3 
FÓRUM_GCONT 8 8 
FÓRUM_GERAL 2 2 
FORUM_GI 0 0 
FORUM_INT_PLAN-ESTRAT 8 8 
FORUM_METOD_PESQUISA 2 2 
FORUM_MKT_REL_PUB 1 1 
FORUM_ORG_MUN_BRASIL 6 6 
FORUM_PEP 8 8 
FORUM_REL_INT_PROC_INTEGRAÇÃO 1 1 
totals 263 263 
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FOTOS NAVI 
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Figura 37: Foto da Equipe do Núcleo de Aprendizagem Virtual – NAVI/EA/UFRGS 
 
 

 
 
Figura 38: Foto da Equipe do Núcleo de Aprendizagem Virtual – NAVI/EA/UFRGS 
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Figura 39: Foto da Sala do Núcleo de Aprendizagem Virtual – NAVI/EA/UFRGS 
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