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OBRIGADA À TODOS OS RESPONSÁVEIS PELO 
CONVITE… 

E PARABÉNS PARA VOCÊS 

 PELA APRENDIZAGEM CONTÍNUA! 

 



O PROFESSOR COMO 

GESTOR DE APRENDIZAGEM:  

COMPETÊNCIAS PARA  

ENSINAR E APRENDER  

NA SALA DE AULA. 

Profa. Dra. Lucília Panisset, Psicopedagoga. 





DIMENSÕES DA ESCOLA 

• Pedagógica: ação educativa 

 

• Administrativa: legislação e finanças, 

vida escolar e funcional 

 

• Sociopolítica e Cultural:                      

relação com a comunidade 



Ações que o mercado pede:  

• Trabalho em equipe 

• Administração do tempo 

• Empatia 

• Comunicação clara 

• Boas relações humanas 

• Assertividade                           

(sim é sim / não é não) 

• Tomada de decisões 

• Criatividade 

• Motivação 

• Intelig. Emocional 

• Negociação 

• Adaptabilidade 

• Manejo e solução                        

de conflitos 

ELEMENTOS COTIDIANOS! 



•  Obediência cega 

•  Passividade 

•  Memorização 

•  Notas altas 

 

•  Participação 

•  Questionamento 

•  Compreensão 

 
 

•  APRENDIZAGEM 

Dar aula para alunos 

vira dar aula                          

COM alunos. 



SEGREDO  
DA  

ATUALIDADE:  
 

Para um aluno aprender melhor,  

Os adultos que lidam com ele 

precisam 

DESAPRENDER! 

(Abrir espaço para caber o inovar...) 
(Luckesi, 2006) 



Uma farta 

literatura indica 

alguém com: 

Neste contexto quem é o EDUCADOR?  



E Bernardi (2003) acrescenta a esse perfil: 

Capacidade 

de liderança 



APRENDIZAGEM REQUER 
COMPETÊNCIA EM LIDERANÇA: 

• Líderes devem INCENTIVAR 
liderados. 

 

OFERECER-LHES 
MOTIVO PARA AGIR! 



Aquele professor especialista,                                 

o mestre sabe tudo, “foi”! 

 

Hoje, mostrar conhecimento                                          

é saber criar situações de aprendizagem. 

E avaliar a habilidade do aluno 

de ter idéias próprias. 



EDUCAR é lidar com 

De quem? 

•  De si mesmo 

•  Dos alunos 

•  Das famílias 

•  Da comunidade                     

em geral. 

COMPETÊNCIAS  

(HABILIDADES + ATITUDES) 



COMPETÊNCIA... 

Capacidade de mobilizar recursos 
para resolver situações complexas. 

    “Saber como fazer,                          

saber fazer e…                   

fazer bem”.                         
(Eric Berne) 



HABILIDADES 

INTELIGÊNCIAS 

&   ESTILOS PESSOAIS 
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ATITUDES 

    1. ESTÁGIO COMPORTAMENTAL: 
INTENÇÃO DE AGIR  

 

2. ESTÁGIO AFETIVO: EMOÇÕES, 
SENTIMENTOS 

 

 
 

    3. ESTÁGIO COGNITIVO:  

    PERCEPÇÃO DOS VALORES , DAS 
CRENÇAS  e REORGANIZAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS... 



Nóvoa (2010) aponta 4 elementos 

que fazem do professor um 

educador competente: 

• CONHECIMENTO 

• TATO PEDAGÓGICO 

• RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

• COMPROMISSO SOCIAL 



Para sermos COMPETENTES,                             

é preciso levarmos em consideração: 

e falemos                             

de 

APRENDIZAGENS

para a vida 

integral. 



COMO MEDIADOR DE 
APRENDIZAGENS,  

alguém com COMPETÊNCIA para 
ensinar, avaliar e CUIDAR. 

(Resolução CNE/CEB, No. 4 /2010) 



Gerais 

Específicas 

(SNC) 

   Estruturais (no órgão cérebro)  

    Funcionais (processamento) 



• Workaholic; 

• Experiência no 

mercado; 

• Anos na mesma 

empresa;  

• Torcem o nariz 

para jovens, 

fones de ouvido, 

jeans e 

camisetas; 

• Resistência à 

mudança. 

• De ambiente  

pouco estimulante; 

• Aprendizado mais 

lento;  

• Precisam de 

orientação e 

treinamento formal 

para novidade;  

• Família e trabalho 

separados; 

• Receiam 

compartilhar  ideias. 

•1ª. geração a 

conviver com TI 

desde a escola;  

• Buscam  boa 

formação em 

estratégia e 

inovação; 

• Ágeis para   

achar 

informações;  

• + individualistas    

e autônomos. 

46 a 64 anos 31 a 45 anos 10 a 30 anos 



Não têm medo de trocar informações e 

compartilhar experiências;   
 

Entre os pontos fracos estão a ansiedade,       

o imediatismo e o fato de não saberem 

exatamente como lidar com momento de crise; 
 

Insatisfação toma conta do profissional no 

caso de ele não receba uma promoção;  
 

Têm expectativa de um ambiente de trabalho 

inovador, com flexibilidade;  
 

Ficam frustrados em um ambiente de 

controles rígidos em que digam como               

é melhor que eles façam o seu trabalho. 

 



Já está aí a GERAÇÃO Z,                 
de ZAPEAR... 

(Do verbo alemão Zapfen: achar, 

retirar e transportar determinadas 

coisas significativas, que podem ser 

desde objetos concretos a outros 

elementos abstratos como a 

informação.) 
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COMO VIVE A GERAÇÃO Z? 

Vida é regada a muita informação, notícias 

em tempo real, volume imenso acaba se 

tornando obsoleto em pouco tempo. 

MUNDO TECNOLÓGICO E VIRTUAL.  



Característica mais marcante  da 

geração Y: a capacidade de 

questionamento e a necessidade 

de motivação.  

Para a Z cabe a 
responsabilidade da 

maturidade sem perder o 
gosto por novas tecnologias. 



AS GERAÇÕES             &     

PRECISA DE PROFISSIONAIS  

COM COMPETÊNCIAS ESPECIAIS: 

• HUMANA: para convivência; 

• POLÍTICA: com visão de mundo; 

• TÉCNICA: conhecimento atualizado. 

 

 



COMO DIALOGAR COM A GERAÇÃO Z? 

 

- Jamais subestime os adolescentes; 

 

- Evite imitar a forma de falar e as gírias 

deles para não parecer ridículo; 

 

- Abuse de recursos audiovisuais, como 

projeções de imagens,                                      

vídeos e músicas; 

 

 



- Evite falar sozinho, sem parar,                      

por mais de 30 minutos seguidos; 

 

- Estimule a interatividade e “abra 

janelas”, como na internet; 

 

- Lembre-se de que os adolescentes 

aprendem tudo ao mesmo tempo; 

 

- Seja um mediador: ajude-os a 

selecionar as informações; 

 



- Atualize-se: não seja                                      

um analfabeto digital; 
 

 

- Use a internet a seu favor: 

selecione sites e blogs para indicar 

aos adolescentes; 
 

 

-Aprenda a usar o                         ,     

o                   e troque mensagens. 



• Os modernos conceitos de gestão     
não separam o planejamento da 
execução. 

 

• Não se pode pensar                                      
em grupos distintos                                  

de trabalhadores. 

NECESSIDADE:  UMA ESCOLA 

ORGÂNICA, em rede. 

(alimentada pela  ação de funcionários, 

alunos, professores e pais) 



PROJETO PEDAGÓGICO 

 

– Chave da gestão escolar; 

–  Garante a identidade                                

da instituição;  

–Torna possível a revitalização das 

ações educacionais e gerenciais; 

– Deve ser revisto a cada ano. 



 COM OS 4 PILARES                                                        

PARA A EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI: 

• Aprender a CONHECER. 

• Aprender a FAZER. 

• Aprender a SER. 

• Aprender a CONVIVER. 

DELORS. 
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E conteúdos… 

•    Conceituais 

•    Procedimentais 

•    Atitudinais 

(Mas, o que acontece na                                       
maioria das salas-de-aula?…) 
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Aceitar que                                       
aprender é assunto                                  

do cérebro. 

 
 

• Logo, deve seguir                                          
as regras do… 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Structural.gif


Sabe-se agora, que                                                 
o ambiente ideal para a aprendizagem: 

PERMANENTEMENTE! 

(Hartcollis,1998)  

    acolhe a diversidade, 
 
       é interativo 
             
    e 
 

transcende a sala de aula. 



O que se usa primeiro na vida... 

ou 

? 
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De                                         
”PENSO, LOGO EXISTO!“,                     

para                                      

”SINTO, LOGO… PENSO!“  



O DESAFIO É FAZER O ALUNO 

DESENVOLVER RACIOCÍNIO                            

E O ESPÍRITO CRÍTICO                                           

CAPAZES DE INTERPRETAR  

O INTENSO VOLUME DE 

INFORMAÇÕES QUE RECEBE A 

TODO INSTANTE. 



Quem é considerado um professor 

competente pelo aluno de Ensino 

Médio?  (Pesquisa de Marcos Meier) 

Aquele que domina o conteúdo além do que 

está ensinando ... 
 

Aquele que é atualizado e relaciona o que se 

estuda com a realidade atual... 
 

Aquele que é amigo: exerce a autoridade              

que tem,  é justo e escuta com atenção 

qualquer pergunta que é feita. 
 



Para ser COMPETENTE, 
um EDUCADOR precisa: 

   Transformar o seu ensino 

 (que é medido                                  
por aspectos subjetivos                       
e expectativas)  

 

  em produtos concretos. 

 (resultados visíveis) 

 



O caminho para a 

resposta está em: 

conhecer-se 

e 

reconhecer os semelhantes         

como seres BIO+PSICO+SOCIAIS. 

 1o passo:  



A NOSSA MENTE 

MENTE! 



De aorcdo com uma pqusiesa de uma 

uinrvesriddae ignlsea, não ipomrta em 

qaul oedrm as lrteas de uma plravaa 

etãso, a úncia csioa iprotmatne é que a 

piremria e útmlia lrteas etejasm no 

lgaur crteo. O rseto pdoe ser uma ttaol 

bguçana que vcoê pdoe anida ler sem 

pobrlmea. Itso é poqrue nós não lmeos 

cdaa lreta isloada, mas a plravaa cmoo 

um tdoo. 



.  
 

35T3 P3QU3N0 T3XT0 53RV3 4P3N45 P4R4 

M05TR4R C0M0 NO554 C4B3Ç4 C0NS3GU3 

F4Z3R C01545 1MPR35510N4ANT35! R3P4R3 

N1550! N0 C0M3Ç0 35T4V4 M310 

C0MPL1C4D0, M45 N3ST4 L1NH4 SU4 

M3NT3 V41 D3C1FR4ND0 0 CÓD1G0 QU453 

4UT0M4T1C4M3NT3, S3M PR3C1S4R 

P3N54R MU1T0, C3RT0? P0D3 F1C4R B3M 

0RGULH050 D1550! SU4 C4P4C1D4D3 

M3R3C3! P4R4BÉN5! 





SENDO ASSIM… 

O DESENVOLVIMENTO DAS 

PERCEPÇÕES É O PRINCIPAL 

INGREDIENTE PARA                              

DESENVOLVER 

COMPETÊNCIAS                             

PARA A  VIDA! 



Vamos, então, pela trilha  
das reflexões finais... 



NOS TEMPOS ATUAIS, 

MUITAS  MUDANÇAS     ... 
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Em 2002, nos EUA,  setor de                                          

Design e Planejamento de Games                          

= 9 bilhões de dólares! 

 DJ  

 Lighting designer 

 e-lawyer 

 Chefes de alta culinária 

 Consultores em políticas públicas 

 etc... 

NOVOS TEMPOS... NOVAS PROFISSÕES 





10 NOVAS COMPETÊNCIAS PARA ENSINAR  

(Perrenoud, 2000) 

01. Organizar e dirigir 

situações de 

aprendizagem. 



02. Administrar a 

progressão da 

aprendizagem. 



03. Conceber e fazer 

evoluir dispositivos de 

diferenciação. 

A 

B 

D 

A 

B 

D 

A 



04. Envolver os alunos em 

suas aprendizagens e em 

seu trabalho. 



05. Trabalhar em equipe. 



06. Participar da 

administração da escola. 



07. Informar e envolver os 

pais. 



08. Utilizar novas tecnologias. 



09. Enfrentar os deveres e os 

dilemas éticos da profissão. 



10. Administrar a sua própria 

formação contínua. 



 há significado = há algum vínculo entre 

o que aprendeu e o que pode usar. 
 

 o conhecimento se converte em um 

projeto com começo, meio e fim. 
 

 esse projeto pode ficar público. 
 

 o aluno se sente responsável pela 

disseminação do conhecimento. 

Aprender para essas competências é 

possível quando: 

Ilha = peixe 



É preciso 
ressignificar  
o papel da 

Escola! 



CONCEITOS ESSENCIAIS: 



Muitas novidades... 

Então, se vocês só puderem 
se lembrar de uma coisa do 
que foi apresentado esta 

manhã,                            
guardem bem este resumo: 
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SÉCULO XXI: 

• TEMPO DE  

             globalização... 

             diversidade... 

             individualismo... 

             massificação... 



• TEMPO DE ESCOLA QUE... 

... construa conhecimento 
 

... sensibilize 
 

... humanize 

... tenha qualidade 

... seja competente e democrática 

... se avalie  

... e corrija a rota sempre  que necessário 



O VERDADEIROEDUCADOR                                                 

busca conhecimento,                                                                        
compartilha o que aprende (ensina), 

reflete sobre as suas ações (avalia) e                                                       
demonstra afetividade (cuida). 

No século XXI, querer 

(apenas)  NÃO é mais poder! 

Faz BEM!  

• É um profissional que                                                   
quando não sabe, pergunta;          
quando não pode, não promete;                             
quando promete, cumpre;                          
quando sabe, assume;                              
quando assume, faz                                                    
e quando faz… 



E ACREDITEM:  

 PARA EDUCADORES ESPECIAIS,                       

COMO VOCÊS,                                     

NADA SERÁ IMPOSSÍVEL!!! 




