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Resumo – Há algumas décadas, o sistema educacional brasileiro passa por uma 
fase de duros questionamentos quanto ao que pode vir a ser uma educação 
inovadora. Nesse viés, a educação a distância é um dos alvos de críticas, pois tem 
buscado estratégias para, de certa forma, mudar as maneiras de ensinagem e 
aprendizagem, visando essa inovação. Para tanto, é necessário: uma política 
pública que priorize o caráter inovador educacional, grandes investimentos, 
especialmente, na formação de professores, e, um esforço coletivo por parte de 
todos os envolvidos. Nesse caso, a experiência relatada aborda a formação de 
professores para o exercício da docência na educação a distância por meio de 
aulas televisionadas, em que os professores estão em tempo real, dentro de um 
estúdio de televisão, ensinando conteúdo, interagindo com estudantes que não 
veem face a face, tendo que lidar com elementos nunca vivenciados em suas 
trajetórias profissionais como: as câmeras, o estúdio de TV, os cinegrafistas, o 
diretor de TV e microfones. Para possibilitar que o professor vá ao ar com um 
mínimo de segurança lhe é propiciada uma formação de caráter interdisciplinar 
ancorada nas práticas pedagógicas, nos jogos teatrais e nas teorias da 
comunicação. Além disso, o professor pode contar com uma equipe de 
profissionais que lhe dão suporte no momento da transmissão “ao vivo”. Tal 
experiência, inédita para muitos docentes, traz consigo esse caráter de inovação, 
tomado aqui como algo que pode ser replicado em outros ambientes, que pode ser 
adaptado, renovado e transformado. 

Palavras-chave: Formação de Professores. Jogos Teatrais. Comunicação. 
Televisão. Educação a Distância. 

Abstract – A few decades ago, the Brazilian educational system undergoes a 
phase of hard questions as to what may prove to be an innovative education. This 
bias, distance education is one of the targets of criticism, it has sought strategies to 
somehow change the ways of teaching and learning and learning, aiming this 
innovation. Thus, to achieve the required change is needed: a public policy that 
prioritizes the innovative educational character, big investments, especially in 
teacher training, and a collective effort by all involved. In this case, the reported 
experience covers the training of teachers for the teaching profession in distance 
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education through televised classes, where teachers are in real time , in a television 
studio, teaching content, interacting with students who do not see face to face , 
having to deal with elements never experienced in their professional careers as: the 
camera, the studio , the cameramen, the director  and microphones. To enable the 
teacher to go to the air with a minimum of security is afforded him an education 
grounded in interdisciplinary teaching practices in theater games and 
communication. Furthermore, the teacher can have a team of professionals who 
support in transmission “in live”. This unprecedented experience for many teachers, 
this character brings innovation here is taken as something that can be replicated in 
other environments, which can be upgraded, renewed and transformed. 

Keywords: Teacher Training. Theatrical games. Communication. TV. Distance 
Education. 

Introdução 
A formação de professores tem sido um tema recorrente nas pesquisas 
educacionais desde meados dos anos de 1990, de acordo com Gatti (2010), antes 
desse período as investigações em torno da aprendizagem e questões relacionadas 
à evasão e repetência eram mais comuns. Essa mudança deve-se ao marco legal 
que trata da regulamentação da educação nacional brasileira, a LDB 9.394/96 que 
incluiu dentre outros assuntos, a formação de professores para o exercício da 
profissão. 

A partir daí muitas estratégias têm surgido com o intuito de formar professores 
considerando, especialmente, os debates em torno do trabalho, da identidade e da 
profissionalização docente, destacando-se os estudos de Tardif (2005), Tardif e 
Lessard (2012), Ibernón (2009) e Perrenoud (2000). Amalgamadas à essas 
discussões encontram-se demandas que não podem ser ignoradas no atual cenário, 
como por exemplo, a educação a distância, as tecnologias da informação e da 
comunicação e as mídias. 

Nesse sentido, a educação a distância permeada por tecnologias amplia sua 
capacidade espaço/atemporal, assim como, passa a lançar-se em um campo 
destinado somente a grandes emissoras de TV, contando não somente com 
ambiente virtual de aprendizagem, materiais instrucionais e tutores, mas também 
com transmissão em tempo real via satélite. 

A experiência que relatamos trata da formação de professores para a atuação 
em TV na educação a distância (EaD) do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), 
caracterizada pela oferta de cursos técnicos subsequentes com sistema 
telepresencial, em que estudantes, juntamente com tutores em seus polos, 
participam simultaneamente, por meio de chat, da teleaula lecionada por professores 
em estúdio de TV, transmitida via satélite. Para tanto, trazemos apontamentos do 
contexto e da execução dessa formação realizada, interdisciplinarmente, com base 
nos aspectos pedagógicos, nos jogos teatrais e nas teorias da comunicação. 
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Formação docente para TV  
O programa de formação docente para TV integra as diretrizes da educação a 
distância do Instituto Federal de Rondônia por meio do Campus Porto Velho Zona 
Norte, que conta com ambiente virtual de aprendizagem (AVA), produção de material 
instrucional, produção e geração de audiovisual que gera recursos para ilustrar as 
teleaulas veiculadas ao vivo, além do sistema de tutoria.  

Esse programa é realizado há pouco mais de um ano e foi pensado com o 
objetivo de propiciar a professores e professoras o desenvolvimento de habilidades 
para TV, considerando que o ambiente com o qual estes docentes têm que lidar é 
diferenciado. A sala de aula agora é um estúdio e apresenta outros elementos: as 
câmeras e os cinegrafistas, ao lado do estúdio, um switcher com o diretor de TV que 
observa tudo atentamente, o trabalho docente é protagonizado tendo profissionais 
da comunicação como coadjuvantes. 

Para entender melhor, vamos descrever como isso funciona. 

Contexto da experiência e proposta metodológica 
Em meados de 2012 o Campus Porto Velho Zona Norte, localizado na cidade de 
Porto Velho capital de Rondônia que compõe um dos Campi do Instituto Federal de 
Rondônia/IFRO, iniciou as preparações para a oferta de cursos técnicos 
subsequentes a distância com a compra de equipamentos, montagem dos estúdios 
de TV, curso de Formação de Autores realizado pela Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) para a produção de materiais instrucionais e, uma equipe de TV 
para auxiliar professores e professoras no desenvolvimento da aula que passa a se 
chamar teleaula. 

Dar aulas em uma sala com estudantes, quadro, pincel, livros, projetor 
multimídia, não é mais novidade hoje em dia, mas dar aulas em uma sala, com 
câmeras de TV e cinegrafistas, sem estudantes para chamar atenção ou dizer 
“silêncio!”, isto sim, é novidade. 

A primeira formação docente para TV foi realizada por uma empresa de 
comunicação, porque o Campus estava recém-implantado e ainda não contava com 
profissionais para elaborar um plano de formação. 

Já em 2013, observando a mudança no ambiente escolar em decorrência dos 
elementos supramencionados e as especificidades trazidas pelo cenário televisivo, 
outras formações foram feitas, com o objetivo de atender aos professores, até 
chegar ao programa realizado hoje, sempre com o objetivo de proporcionar o 
desenvolvimento de habilidades e competências comunicativas em TV por parte dos 
professores. 

No programa de formação docente para TV elaborado pelo Departamento de 
Produção de EaD do Campus Porto Velho Zona Norte, contamos com jogos teatrais 
(SPOLIN, 2006 e 2013) e teorias da comunicação contextualizadas à concepção 
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pedagógica da autonomia (FREIRE, 1996) em que professores desenvolvem 
habilidades e adaptam-na ao seu repertório pedagógico e de saberes, pois nesse 
programa não buscamos enfôrmar professores como apresentadores de conteúdo, 
mas fazer com que cada um, por meio dessas ferramentas, potencialize a própria 
teleaula. 

Figura 1 – Teleaula de Orientação à Prática Profissional e Pesquisa, 2014. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
Nesse sentido, os docentes aprendem a olhar para as câmeras que 

representam os estudantes, uma vez que eles já não podem olhar nos olhos deles 
pessoalmente, ao contrário, somente os olhos dos estudantes é que estão voltados 
para os professores. Nesse caso, o estudante é representado pelas câmeras e a 
interatividade do professor que ministra a aula é compartilhada com um outro colega, 
dentro do estúdio, que funciona como um elo na relação professor-conteúdo-
estudante. 

Nesse modelo, os professores e professoras são imersos em um ambiente 
colaborativo e interativo, pois ao mesmo tempo em que precisam compartilhar a aula 
com outro colega, também precisam atinar aos questionamentos de tutores e 
estudantes no chat e tudo isso “ao vivo”. Desse modo, os jogos teatrais a orientação 
de profissionais da comunicação, agem em sinergia para o desenvolvimento de 
habilidades de expressão, percepção, compartilhamento e interatividade para as 
aulas televisionadas. 

De acordo com Imbernón (2009) “o trabalho conjunto de professores é um 



3306

ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 - UNIREDE 

 

5 

dos processos mais importantes atualmente”. E, para que, ocorra a inovação no 
âmbito educacional é necessário que considere, além da realidade escolar, as redes 
de colaboração e para isso é necessário uma mudança atitudinal dos docentes que 
é saber ouvir, saber se olhar, se observar e acima disso, aceitar a crítica, a 
sugestão, se permitir ser analisado e analisar, com o objetivo de contribuir para a 
melhoria da prática do outro e de si, isso chama-se autonomia (FREIRE, 1996). Uma 
formação assim, com espaço e abertura para testar-se, autoavaliar-se também é 
uma inovação. Imbernón (2009, p. 63) é categórico ao afirmar que, 

[...] Podemos afirmar que a formação personalista e isolada pode originar 
experiências de inovação, mas dificilmente uma inovação da instituição e da prática 
coletiva dos profissionais. A experiência de inovação nasce, se reproduz e morre 
com o professor ou com a professora. É uma experiência de aula que não repercute 
no coletivo [...]. A inovação institucional pretende que a inovação resida no coletivo, 
faça parte da cultura profissional e se incorpore aos processos educativos como 
processo normal de funcionamento. Essa inovação institucional é o objetivo 
prioritário da formação permanente. 

Assim, a interdisciplinaridade do campo pedagógico, da linguagem teatral, 
desenvolvida pelo profissional de Artes Cênicas, e das técnicas da comunicação, 
desenvolvidas por uma jornalista, conjugam a construção desse intercâmbio, dessa 
troca que ocorre nas práticas formativas realizadas institucionalmente. Nas figuras 2 
e 3 a seguir, é possível observar essas vivências. 

Figura 2 – Aula teste, 2013. 
Fonte: HR Digital. 
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Os professores fazem uma, duas, três aulas teste e se autoavaliam para 
construírem e desenvolverem o que aprenderam com a formação. Ademais, os jogos 
teatrais, fomentam essa auto-percepção. 

Figura 3 – Professores assistem a colega em seu momento de improvisação em outro estúdio, 
2014. 

Fonte: HR Digital. 

Jogos teatrais na formação docente 
Os jogos teatrais vêm sendo introduzidos na escola desde pelos menos a década de 
1990 como uma estratégia de desenvolvimento no campo da educação infantil e do 
ensino fundamental. Mas na formação de professores, sua aplicabilidade ainda é 
recente e tímida, porém observou-se que lançar mão dos jogos para professores que 
atuam no ensino a distância seria importante, uma vez que o veículo utilizado é a 
televisão, pois a experiência do ensino presencial pode e deve ser aproveitada na 
Educação a Distância, desde que customizada de uma linguagem que exige a 
adoção de uma nova postura e uma outra maneira de olhar diante das câmeras. 

Partindo desse pressuposto, foi elaborado um conjunto de exercícios 
provenientes do campo das Artes Cênicas, mais especificamente, de Jogos Teatrais 
que compõem a metodologia de ensino do teatro formulada por Viola Spolin (2010; 
2005; 2006). 

Segundo Spolin (2010), todos aprendem através do ato de experienciar. 
Portanto, a intenção não era a de pôr professores em um molde, mas sim de 
proporcionar um momento onde eles pudessem ser livres para experimentar e 
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desenvolver técnicas e habilidades pessoais de modo intuitivo, através do próprio 
ato de jogar. 

Dessa forma, todo jogo deve apresentar um problema a ser solucionado, 
possibilitando aos jogadores desenvolverem, de maneira lúdica, alguns princípios da 
expressividade, tais como foco, atenção, concentração, naturalidade, fluidez, ritmo, 
criatividade, sensibilidade, etc.; pois cada jogador, obedecendo às regras do jogo 
definidas em acordo de grupo, é livre para alcançar seu objetivo da maneira que 
quiser. 

A primeira fase constituiu-se em jogos de integração para que os professores 
pudessem descontrair e se conhecerem melhor. Na segunda fase foram trabalhados 
os princípios da concentração e da expressividade, por meio do Jogo da Bola, que 
consiste em jogar a bola de um para o outro com instruções simples:  

- Ao jogar para o colega, olhe nos olhos dele, veja se ele está olhando de 
volta e depois passe a bola. 

O principal objetivo deste exercício era manter a concentração e aprimorar o 
foco do olhar, a percepção do momento certo de passar a bola. 

Em um primeiro momento, tudo parecia não passar de uma grande 
brincadeira: mas na medida em que as regras foram sendo estabelecidas, aos 
poucos os jogadores foram tomando consciência de que não se tratava de uma 
brincadeira, mas sim de um jogo. 

O jogo da bola consistiu em três etapas: 
1) Com apenas uma bola em jogo e uma regra: chamar o colega pelo nome, 
estabelecer o contato visual e passar a bola; 
2) Outra bola era acrescentada no jogo, acompanhada de uma nova regra: 
estabelecer contato visual com o colega e passar a bola acompanhada da contagem 
crescente de um a trinta em voz alta. Caso alguém deixasse a bola cair, a contagem 
deveria recomeçar; 
3) Por fim, uma terceira bola era acrescentada e mais uma instrução: 
estabelecer contato visual com o colega e passar a bola acompanhada da contagem 
decrescente de trinta a um em voz alta. Caso a bola caísse, a contagem deveria ser 
reiniciada. 

Para ajudar os jogadores, cada bola do jogo possuía uma cor diferente. 
Mesmo parecendo um jogo simples, o grau de dificuldade para concluí-lo é 

enorme: os jogadores precisam estar alertas, atentos e muito concentrados, pois são 
três bolas, cada uma de uma cor e acompanhada de uma informação. Deve-se estar 
atento, ouvir o outro, olhar no olho do colega, estabelecer a cumplicidade, jogar a 
bola sem deixar de prestar atenção no todo. 

Os princípios trabalhados nesse exercício deveriam ser levados para o 
momento frente às câmeras: até para haver certa dinamicidade, entre Professor 
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Formador e Professor Assistente para estabelecer esse “jogar a bola” de um para o 
outro no decorrer da aula. 

Outro exemplo de exercício foi o da Exposição. Os professores participantes 
foram divididos em dois grupos de seis integrantes e foi pedido para que um dos 
grupos ficasse parado na posição em pé, um ao lado do outro e sem fazer nada. Os 
demais ficaram sentados apenas observando os colegas. 

Esse exercício foi extremamente válido para perceber as tensões e os pontos 
de fuga dos jogadores. Pelo fato de não poderem fazer nada, instintivamente os 
olhos começavam a oscilar de um lado para o outro, os dedos das mãos a se mexer, 
a morder os lábios, a trocar o apoio das pernas e a fazer expressões faciais.  

O objetivo desse jogo, que nada mais era do que ficar parado, era 
desenvolver a técnica de fixar o olhar em um ponto e se concentrar nele. A 
concentração é um aspecto muito importante para o bom desempenho nas 
teleaulas, pois o menor movimento corporal desnecessário torna-se imenso na 
televisão. 

É necessário ter controle sobre o próprio corpo, pois tudo que é realizado na 
teleaula, cada movimento executado, querendo ou não comunica alguma coisa. Até 
mesmo um desvio de olhar da câmera para o lado deve ser justificado, deve ter um 
propósito. 

O aluno percebe se o professor foge o olhar por nervosismo ou se para 
lembrar-se do que vai dizer. Mas se o olhar desvia da câmera com um objetivo, se o 
professor, ao citar um exemplo, o constrói em sua mente e o visualiza no espaço, o 
aluno também irá enxergar. 

Na tentativa de ajudar os professores nesse processo de construção de 
imagens e de associá-las ao que se está falando, foi proposto outro jogo chamado 
“Eu vou a  Lua...”. Nessa dinâmica, o primeiro jogador deve dizer “eu vou a Lua e 
vou levar...” qualquer objeto de sua preferência, uma bola, por exemplo. O jogador 
seguinte deve sempre retomar os objetos citados anteriormente e complementar 
com o seu: “eu vou a Lua, vou levar uma bola e...” e assim sucessivamente. 

Ao realizar essa dinâmica, havia dez jogadores que conseguiram completar 
três voltas no círculo, totalizando trinta objetos aleatórios memorizados por todos. 
Alguns encontraram dificuldades e foi justamente por não associar o objeto a uma 
imagem. 

Uma das professoras fechava os olhos na tentativa de recordar os objetos 
mencionados pelos colegas, mas sempre acabava esquecendo-se ou alterando a 
ordem estabelecida. Isso se deve ao fato de que ela estava tentando simplesmente 
decorar o que era falado. No caso de outros jogadores, que olhavam uns para os 
outros na medida em que iam falando, conseguiram memorizar sem dificuldades, 
pois associavam o objeto à pessoa que o falou; ou de fato imaginavam a pessoa 
levando aquele objeto para a Lua. 
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O famoso “branco” geralmente ocorre quando algo é decorado e nos 
esquecemos de uma palavra que liga duas ideias. Mas se conseguirmos associar o 
que falamos a alguma imagem, o raciocínio flui melhor e com mais rapidez. 

Assim, foi possível trabalhar alguns aspectos da expressividade junto com os 
professores, desenvolver a conscientização do corpo e suas possibilidades, e 
principalmente fazer com que se conhecessem melhor, percebendo suas 
dificuldades para poder fazer um planejamento de atividades mais específico para 
cada um, de acordo com seus bloqueios pessoais. 

Figura 4 – Professores expõem uns aos outros o que sentiram após a aplicação dos 
jogos, 2014. 

Fonte: HR Digital. 

De modo geral, dois aspectos precisam ser aprofundados futuramente, são a 
espontaneidade e a capacidade de improvisação, visando torná-los aptos a lidarem 
com o inesperado e poder quebrar a mecanicidade das aulas. Por mais que um 
professor tenha propriedade do assunto, vê-lo ministrar uma aula de maneira 
mecânica, falando como se fosse tudo decorado torna a aula monótona e 
desinteressante para o aluno. 

O desafio que o Professor Formador deve se colocar é “puxar o próprio 
tapete”, do Professor Assistente e vice-versa; sair da zona de conforto. É ter 
segurança suficiente na sua aula para torná-la mais dinâmica, para se permitir 
“brincar” com o conteúdo, fazer associações com outros assuntos, porém sem 
perder a linha de raciocínio pré-estabelecida.  
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Mas isso não é algo que possa ser exigido da noite para o dia. É um processo 
que pode levar mais ou menos tempo e isso precisa ser respeitado. O medo da 
espontaneidade é comum, pois é comum sentir-se mais seguro nas ações velhas do 
que nas novas. A espontaneidade pede que se adentre em um território 
desconhecido: o próprio eu. 

Desenvolver um trabalho como este com professores de Educação a 
Distância, sugere que o professor encontre formas criativas de romper essa barreira 
aparente da distância dele em relação ao aluno e isso pôde ser complementado com 
as orientações realizadas por uma jornalista. 

Teorias da comunicação nas práticas pedagógicas da EaD 
Saber se comportar diante das câmeras de televisão não é mais obrigação somente 
de artistas, jornalistas, personalidades e figuras públicas. No mundo atual, ter que se 
expressar olhando para a lente de uma câmera torna-se necessário. 

 Figura 5 – Orientações para as práticas de TV, 2014. 
Fonte: HR Digital. 

Quem não está acostumado a falar para televisão tende a ficar intimidado 
com o microfone e as câmeras, até mesmo os professores, que estão habituados a 
falar para muitas pessoas, o tempo todo. Quando os professores saem da sala de 
aula tradicional e entram no estúdio de TV, nota-se um certo receio sobre como se 
portar, para onde olhar ou por onde começar.  

Infelizmente não existe uma fórmula exata que revele como devemos nos 
portar diante das câmeras, mas é possível facilitar a adaptação dos professores ao 
novo ambiente com orientações sobre como falar diante das câmeras de TV. Nesse 
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sentido, uma das primeiras etapas desse trabalho foi dividido em teoria e prática, 
sugerindo métodos e técnicas de como se comportar diante das câmeras, sobre 
como usar a expressividade no momento de falar, abordando os erros mais comuns 
de profissionais da área, bem como informações de como utilizar ferramentas 
humanas indispensáveis para quem quer se comunicar bem: o humor, a empatia, a 
comunicação dos olhos, o sorriso, a pausa, o controle do tempo, como lidar com o 
nervosismo e a impostação de voz. O rosto e a voz diante das câmeras revelam, 
com nitidez incomparável, o desempenho do comunicador. 

Figura 6 – Orientações para a execução da teleaulas, 2014. 
Fonte: HR Digital. 

“Entonação, ritmo, pausa no momento certo fazem a diferença. Uma boa voz, 
bem colocada, ajuda a compreender o que está sendo dito.” (BISTANE; BACELLAR, 
2008, p.101), diferente da sala de aula, pela TV não tem como o professor chamar a 
atenção do aluno, portanto, mais do que nunca, a aula deve ser atrativa, para 
mantê-lo interessado. É importante entender que é de responsabilidade do emissor 
que o receptor receba a mensagem com qualidade. 

Professores que passarão a dar aulas ao vivo estão um passo a frente dos 
apresentadores de televisão por terem domínio total do que será dito, o que nem 
sempre acontece na TV. Porém é necessário ter, além do pensamento negativo de 
que no ‘ao vivo’ um erro não tem volta, a autoconfiança e o improviso em favor 
próprio. Assim, “uma dica dos profissionais mais experientes é ter consciência de 
que nem tudo precisa sair perfeito.” (BISTANE; BACELLAR, 2008, p.20). 

O aluno vai reparar mais o professor através da TV. O jeito de falar, de 
interagir e de explanar o conteúdo será analisado, às vezes, até mais do que o 
conteúdo da disciplina. Antes de ser aluno, do outro lado da tela, o receptor é crítico 
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de televisão. 
Cada professor tem seu estilo, métodos diferentes, e devem usar as 

sugestões de comportamento em estúdio de televisão não como regras e sim como 
uma forma de aperfeiçoar esse trabalho, e praticar sempre, só a prática vai trazer a 
autenticidade e segurança que as aulas de ensino à distância exigem. Afinal, o 
profissional não pode perder a identidade só porque está sendo filmado. 

 

Figura 7 – Jornalista e Diretor de TV simulam o papel de professor formador e 
professor assistente, 2014. 

Considerações finais 
O trabalho docente neste século já não é o mesmo da época dos jesuítas, por 
exemplo, tão pouco da época da palmatória de algumas décadas atrás. Atualmente, 
a profissão docente tem se modificado em instrumentos, recursos e tecnologias que 
passaram a permear o seu cotidiano, de um modo quase natural. É comum a 
presença, na escola, de celulares, tablets, notebooks e smartfhones, essa imersão 
tecnológica vem produzindo efeitos na didática de professores e influenciando 
escolhas na ora de optar por materiais didáticos de aporte pedagógico. 

Nessa perspectiva, as instituições têm realizado formações mais pontuais 
para capacitar professores para o uso dessas ferramentas. Na experiência relatada 
não é diferente, pois a televisão também se constitui de uma grande tecnologia, 
sendo um veículo que proporciona um alcance de público bastante significativo, 
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ainda que em um canal de banda satelital. 
Assim, é possível observar que a formação de professores baseada nos jogos 

teatrais, nas teorias da comunicação e nas práticas pedagógicas, possibilita a 
potencialização das habilidades comunicativas pertinentes à profissão docente e 
que, os professores e professoras vão se especializando nessa nova modalidade 
que surge como um desafio para sua profissão. 

Para tanto, é necessário investir em um projeto institucional que perceba essa 
demanda, que sensibilize o corpo docente, a gestão e a equipe técnico-pedagógica, 
a fim de que os desafios sejam superados coletivamente e tenham maior 
expressividade. Lançar mão de novas técnicas, estar aberto à uma proposta 
interdisciplinar de formação desse caráter, também é um aspecto inovador, pois, 
professores e professoras têm a oportunidade de conhecerem outros métodos e 
assim, poderem adequar ao seu estilo aquilo que internalizam melhor. 

De outro modo, caso solitários não retumbarão como inovadores. É possível 
concluir que, para que ocorra inovação no campo da educação é necessário o 
envolvimento coletivo, um projeto institucional, um trabalho conjunto e dialógico que 
se permita ouvir e ser ouvido, perceber o outro e se perceber, contribuir e aceitar a 
crítica. Se as mudanças no âmbito educacional caminharem na perspectiva do 
coletivo, as chances de sucesso e de inovação serão maiores, consequente a 
replicação, o reuso e as adequações para melhor, irão ocorrer à medida que forem 
se multiplicando, se observado como um caso exitoso. Ao menos estas são 
características que marcam projetos, propostas e cenários de inovação. 
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