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TRAVESSIA NA ARTE DE TECER

REDES EM EDUCAÇÃO…

O processo de tecer redes é uma obra de arte pautada
nos valores da criatividade, inovação, respeito
às diferenças, enfrentamento e superação dos

desafios, bem como da humildade de não-saber e
do saber, da alegria construída pelos “nós”, pelos

espaços que ampliam os olhares para uma proposta
educacional que ultrapasse o individual e abrace

um viver ético, social e cidadão. 

O ser humano é
dotado de habilidades para aprender, desenvolver

talentos, e a educação em rede acontece em
um processo criativo, respeitando as diferenças e
construindo saberes na relação dialógica, durante

e no caminho percorrido.

Rede implica um e outro, conduz à consciência de
sermos aprendentes na dinâmica da existência humana

e consolida sonhos num movimento circular.
Redes são linhas entrelaçadas, tecidas pela ousadia
de cada ponto e em direção a uma interação social.

Nessa perspectiva, a missão das redes educacionais
é dinamizar, avançar, potencializar talentos, construir

conhecimentos, reunir pessoas e instituições,
concretizar sonhos de uma educação que tenha

como prioridade educar para a vida, a partir do reconhecimento
de propósitos e estabelecimento de

alianças para a realização conjunta dos objetivos.

O sonho de humanização do mundo em que vivemos
requer esperança, ousadia, coragem e aprendizado

constante…

Maria Eliane Azevedo da Silva



RESUMO

TERÇARIOL, Adriana Aparecida de Lima. Um olhar para a formação de formadores em 
contextos on-line: os sentidos construídos no discurso coletivo. 2009. Tese (Doutorado). 
Programa de Pós-Graduação em Educação e Currículo da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo – PUC/SP. São Paulo. 

A presente investigação está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Currículo da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), mais especificamente à linha de pesquisa 
“Novas Tecnologias em Educação”. Neste estudo, articularam-se as temáticas “formação de 
formadores” com “educação a distância”,  mais especificamente, “educação on-line”, considerando
que a modalidade a distância, atrelada às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), torna-se 
um caminho para a criação de novas oportunidades de formação, consequentemente, de novos 
ambientes educativos voltados para o acesso à Educação. Entretanto, ao se considerar que, para a 
construção de tais ambientes, torna-se essencial o desenvolvimento de iniciativas que visem à 
formação dos educadores que atuarão nesses contextos exercendo a função de formadores, 
vislumbrou-se nesta investigação identificar quais indicadores de mudança na prática docente 
vivenciada em ambientes virtuais de aprendizagem podem ser evidenciados no processo de formação 
de formadores desencadeado no contexto do “Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED -
PUC/SP”. Os pressupostos teóricos que embasaram as análises e demais ações deste estudo pautaram-
se em temáticas voltadas para a formação de formadores, educação on-line e currículo, cujos 
principais autores foram: Philippe Perrenoud, Denise Vaillant, Fernando Albuquerque Costa e Maria 
Helena Peralta, Carmem Ruiz Bueno, Carlos Educardo Ferraço, Maria Elizabeth de Almeida, Rena 
Palloff e Keith Pratt, Ivani Fazenda, Mere Abramowicz, entre outros. A metodologia adotada para o 
desenvolvimento desta investigação baseia-se na pesquisa qualitativa, do tipo Estudo de Caso, uma 
vez que o foco foi lançado sobre um contexto específico, caracterizado como o processo de formação 
de formadores no Projeto Escolar e Tecnologias/CONSED. Como sujeitos da pesquisa foram 
considerados os colaboradores especialistas atuantes na Secretaria de Educação do Estado de 
Pernambuco/PE, convidados para desenvolverem a função de formadores no curso destinado à 
formação continuada e em serviço de gestores escolares desse estado. Desse modo, para o 
desencadeamento das interpretações, partiu-se de registros lançados em fóruns de discussões 
desencadeados ao longo do processo de formação, bem como se utilizou de depoimentos que 
compuseram o memorial reflexivo elaborado ao término da formação pelos formadores atuantes como 
sujeitos desta pesquisa. Para a organização dos dados coletados, foi utilizado o software
QualiQuantiSoft associado à técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Assim, as análises 
evidenciaram, de forma geral, as expectativas, impressões, avanços, dificuldades, estratégias e 
emoções emergentes na formação desenvolvida. Como principais resultados, destaca-se que a 
experiência no Projeto favoreceu a formação dos formadores para a atuação em ambiente virtuais, por 
vários fatores, dentre eles: pela possibilidade de favorecer a apropriação da tecnologia, com a 
superação do desafio da linguagem tecnológica, uma vez que, ao final da formação, reconheceram que 
a tecnologia foi incorporada a suas vidas, tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional. Outro 
avanço da pesquisa refere-se à sistematização de algumas diretrizes para se definir o papel do 
formador de formadores, a partir da interação vivenciada entre o orientador e formadores no decorrer 
da atividade de formação vivida no âmbito do Projeto. Os dados obtidos na pesquisa puderam levar a 
considerações como as relacionadas aos fatores que interferem na implantação de cursos de formação 
continuada em contextos on-line, entre os quais destacaram-se: o acúmulo de tarefas, a falta de cultura 
tecnológica, a ausência de um planejamento estratégico que preveja a readequação da infraestrutura 
tecnológica a ser utilizada no processo de formação. Por fim, as análises apontam aspectos a serem 
considerados para se estruturar uma metodologia para o desenvolvimento de outros projetos de 
formação continuada e em serviço de formadores, visando a sua atuação em ambientes virtuais de 
aprendizagem. 

Palavras-chave: Formação de Formadores. Formação Continuada e em Serviço. Educação On-Line.
Ambiente Virtual de Aprendizagem. Currículo.    



ABSTRACT

TERÇARIOL, Adriana Aparecida de Lima. A look for the formation of educators in on-
line context: built senses in collective discourse. 2009. These (Doctorate). Post-Graduation
Program in Education and Curriculum of Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –
PUC/SP. São Paulo. 

The present report is related to the Post-graduate Program in Education and Curriculum at 
Pontifícia Universidade Católica - São Paulo (PUC/SP), in more specifically to the follow line of 
research: “New Technologies in Education”. In this study, it was articulate the subjects of “educators 
formation” with distance education, more specifically “online education”, it was considered that the 
online mode is linked to Information and Communication Technology (TIC) and it can be considered 
as a way to the creation of new opportunities of formation and consequently it is a generator of new 
education environment oriented to Education Access. However, if we consider that to the 
construction of such environments it will be essential the development of initiatives that has 
as purpose the formation of educators, whose will act in these contexts in the role of 
educators. In this report we look for to identify which change indicators in the educators 
practice in virtual learning environment can be detached in the process of educator formation 
lived at Technologies and Scholar Management Project/CONSED-PUC/SP. The theory tenets that 
were the base to the analysis and other actions of this study draw heavily on subject that are oriented 
to the educator formation, online education and curriculum, whose main authors were:  Philippe 
Perrenoud, Denise Vaillant, Fernando Albuquerque Costa and Maria Helena Peralta, Carmem Ruiz 
Bueno, Carlos Educardo Ferraço, Maria Elizabeth de Almeida, Rena Palloff and Keith Pratt, Ivani 
Fazenda, Mere Abramowicz, among others. The adopted methodology oriented to the development of 
this investigation is based on the qualitative research, like Case Study, once that the focus was released 
over a specific context that was characterized as the process of educator formation in Technologies 
and Scholar Projects/CONSED. As research object we considered the specialist collaborators that act 
in the Education Secretary in the state of Pernambuco/PE, whose we invited to develop the role as 
education in the course that was oriented to continuous formation and in scholar management service 
in this state. Herewith to start the interpretation, we began from the released register in discuss forums 
during the formation process, as well as we used statements that composed the reflexive memorial that 
was elaborated in the finish of the formation by the educators that work as object of this research. To 
organize the collected data it was used the software QualiQuantiSoft associated to the CDO –
Collective Discuss Object. Thus, the analysis put in evidence, in general way, the expectatives, 
impressions, advances, difficulties, strategies, emotions that showed in the developed formation. As 
main results, we can detached that the experience in the Project favored the educator formation to act 
in virtual environment, due to many factor, such: the possibility to favor the technology appropriation 
with the exceeding the technological language challenge, once at the final of formation, they 
recognized that the technology was incorporated to their lives in personal sphere as well as in their 
professional sphere. Another advance in the research refers to the systematization of some directives 
to define the role of the educator of educators from the interaction that was lived between tutor and 
educator during the formation activity lived in the project. The data obtained in the research can guide 
us to consideration related to the factor that can interfere in the implementation of continuous 
formation courses in online context, among ones we can detached: task accumulation, lack of 
technological culture, lack of strategic plan that can foreseen the re-adaptation of technological 
infrastructure that will be used in the formation process. Eventually, the analysis point aspects that 
need be considered to build a structure with methodology for the development of others project of 
continuous formation and in educator services that has as purpose its actuation in virtual learning 
environment.

Keywords: Educator Formation, Continuous Formation in Service, On-line Education, Virtual 
Learning Environment, Curriculum.
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Como primeiro passo para a busca de um sonho e da profissão docente, no ano de 

1992, ao finalizar o Ensino Médio, matriculei-me no Curso de Magistério, onde pude dar 

início às discussões a respeito dos processos de ensino e aprendizagem. Com esse curso, tive 

oportunidade de frequentar algumas salas de aula durante o período de realização dos estágios 

com o propósito de observar e vivenciar situações do cotidiano escolar. Ao finalizá-lo, percebi 

que os quatro anos deste curso ainda eram insuficientes para que pudesse contribuir com uma 

melhoria no ambiente educacional. Cheguei a essa conclusão porque, ao atuar como 

professora substituta nas séries iniciais do Ensino Fundamental logo ao término de meu curso 

de Magistério, deparei-me com a dificuldade de desenvolver minha atuação pedagógica 

satisfatoriamente de modo que os alunos sentissem prazer no que realizavam e se 

envolvessem efetivamente no processo de aprendizagem. 

Então, com o propósito de dar continuidade ao meu processo de formação como 

educadora, ingressei no Curso de Pedagogia em 1996, na Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Presidente Prudente (SP), o qual contribuiu 

significativamente para o meu crescimento como uma profissional preocupada com uma 
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Educação de qualidade para todos. Logo no primeiro ano do curso, encontrei-me diante de um 

desafio quando surgiu a necessidade de frequentar um Curso Técnico de Informática para

poder realizar os trabalhos acadêmicos. Inicialmente, fiquei um pouco preocupada, pois seria 

a primeira vez que usaria os computadores. Este foi um marco fundamental em meu caminhar 

como educadora, pois, enquanto frequentava esse curso, encantei-me com os recursos que o 

computador ofereceria ao educador que buscasse uma nova forma de ensinar. Neste instante, 

vislumbrei algumas das potencialidades do computador como ferramenta pedagógica. 

Em 2000, a fim de investigar e vivenciar a construção de projetos utilizando as 

tecnologias, com maior fundamentação teórica e prática, passei a desenvolver um projeto de 

Iniciação Científica1. Essa análise teve como objetivo verificar como as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) poderiam contribuir para o ensino e a aprendizagem de 

jovens provenientes de classes sociais desfavorecidas entre 14 e 17 anos, bem como poderiam 

prepará-los para a inserção no mundo do trabalho. Participaram desta investigação dez 

adolescentes provenientes do Projeto Criança Cidadã2. Como resultado do trabalho, tivemos, 

inicialmente, a produção de uma página na Internet da cidade de Presidente Prudente (SP) e

um CD-ROM apresentando pontos turísticos, históricos, demográficos e ambientais da 

cidade. Com o desenvolvimento dessa pesquisa, constatei, ao adotar a elaboração de projetos 

por meio das TIC, que a diversidade de situações propiciadas ao longo de seu 

desenvolvimento possibilita aos educadores trabalhar os conteúdos curriculares de uma forma 

criativa, dinâmica, flexível e globalizada. Além disso, verifiquei que os projetos, uma vez 

articulados aos recursos tecnológicos, facilitam a criação de espaços diversos para a reflexão e 

o desenvolvimento de valores humanos, conforme eu já havia verificado ao atuar como 

educadora no Laboratório de Informática do Projeto Criança Cidadã. 

Assim, com base nos resultados dessa investigação, busquei, posteriormente, em 

minha pesquisa de Mestrado, investigar como formar educadores para o uso das TIC como 

ferramentas na potencialização de projetos, visando à vivência, reflexão e desenvolvimento de 

valores humanos no ambiente educacional. Para tanto, desenvolvi, em duas escolas públicas, 

1 Projeto de Iniciação Científica financiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo), intitulado Alfabetização Digital: O Processo de Ensino-Aprendizagem diante das Novas Tecnologias na 

Educação (TERÇARIOL; MENEGUETTE, 2000, 2001).
2 O Projeto Criança Cidadã, vinculado ao Departamento de Ação Comunitária, era um serviço de 
complementação à escola, desenvolvido em dezesseis núcleos descentralizados e localizados em regiões com 
concentração de população em situação de pobreza. O Programa atendia mil e quinhentas crianças e adolescentes 
de 7 a 14 anos. Possuía também um núcleo específico para o atendimento de crianças e adolescentes de 7 a 18 
anos, em situação de rua ou prostituição. Um dos seus objetivos principais era proporcionar às crianças e aos 
adolescentes oportunidades de adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades e atitudes que favorecessem seu 
ingresso/regresso, permanência e sucesso na escola.
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uma formação em serviço com o intuito de formar o educador para adotar um novo fazer 

pedagógico, usando a tecnologia em atividades de sala de aula. 

Além de vivenciar essas experiências, presenciais, no decorrer do ano de 2002, 

participei também de um curso a distância, de formação continuada, intitulado “Seminário: 

Projetos Educacionais”3 que fazia parte das atividades do Projeto Práxis4. A metodologia 

adotada nesse seminário baseou-se na formação em rede, ou seja, um formador pôde atender a 

um número maior de participantes devido à sua constante interação e orientação aos 

monitores, que eram mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Nesse curso, tive o privilégio de

atuar como monitora de grupo. Essa experiência permitiu-me vivenciar uma situação nova, 

uma vez que ainda não havia surgido a oportunidade de participar de um curso a distância 

dessa categoria. Nesse ambiente, era responsável por um grupo de professores de diferentes 

regiões. Meu papel era de instigá-los e auxiliá-los no desenvolvimento das atividades, 

articulando o trabalho em equipe e a participação de todos. Essa foi uma experiência 

enriquecedora, pois, além de desenvolver estudos nas temáticas relacionadas à elaboração de 

projetos educacionais por meio das TIC, pude adquirir algumas noções sobre o papel do 

formador, monitor e aprendiz em ambientes virtuais de aprendizagem. 

Posteriormente, ainda em 2002, pude complementar e reforçar os conhecimentos 

adquiridos nesse seminário nas disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) - UNESP de Presidente Prudente/SP, Formação de 

Professores para uma Escola Digital e Inclusiva e Tópicos Especiais5. Com o intuito de 

propiciar condições para que os estudos teóricos realizados estivessem aliados a uma 

atividade prática, elaboramos um Protótipo de um Portal com o tema Educação Digital para 

Todos. A finalidade desta produção foi proporcionar aos educadores um espaço para troca de 

experiências, diálogo e de formação continuada e em serviço, buscando apoiá-los para atuar 

na inclusão social, escolar e digital. Cabe salientar ainda que a oportunidade de colaborar com 

esse grupo de pesquisadores da FCT/UNESP para a construção desse Portal permitiu-me

3 Coordenado pela professora Drª. Maria Elisabeth B. de Almeida e promovido pelo Programa de Pós-Graduação 
em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 
4 Atividade integrante do projeto "Centro Virtual Interamericano de Cooperação Solidária para a Formação de 
Educadores", multilateral, financiado pela Organização dos Estados Americanos (OEA), coordenado pelo 
Núcleo de Informática Aplicada à Educação – NIED, da UNICAMP e dirigido pelo Programa Nacional de 
Informática Educativa - ProInfo, da Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação do Brasil -
SEED/MEC. Além do Brasil, participam 2 países: Argentina e Chile. Outras informações, consultar o Portal do 
Centro Virtual Interamericano de Cooperação Solidária para Formação de Educadores: 
http://www.nied.unicamp.br/oea/.
5 Disciplinas oferecidas pelos professores: Dr. Klaus Schlünzen Junior e Drª. Elisa Tomoe Moriya Schlünzen.
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constatar a riqueza da heterogeneidade. A diversidade de talentos existentes no grupo facilitou 

o entendimento do quanto as diferenças tornam um ambiente informatizado enriquecedor, 

favorecendo a interação entre os indivíduos. 

A fim de dar continuidade aos estudos e às atividades desenvolvidas no ano 

anterior, optei por frequentar no segundo semestre de 2003, na categoria de aluna ouvinte, 

outra disciplina no mesmo programa, intitulada Educação a Distância. Nesse ambiente,

vivenciei todo o processo de elaboração de dois cursos de extensão a distância: A Formação 

de Educadores para uma Escola Inclusiva e Aprendizagem Organizacional e Gestão do 

Conhecimento Corporativo. Chamo a atenção, aqui, para o curso A Formação de Educadores 

para uma Escola Inclusiva no qual tive a oportunidade de atuar como formadora ao longo de 

sua implementação (primeiro semestre de 2004). Sua principal finalidade era formar 

educadores a distância para desenvolver projetos interdisciplinares, usando as TIC como

ferramentas potencializadoras da aprendizagem de Pessoas com Necessidades Especiais 

(PNE).

Devido ao meu envolvimento com a concepção e desenvolvimento desses cursos, 

pude participar também da elaboração e desenvolvimento do curso de formação continuada a 

distância: Formação de Educadores para Elaboração de Cursos a Distância: Alternativas 

Pedagógicas para a Educação Especial. Seu principal objetivo era oferecer subsídios teóricos 

e práticos para os educadores dos cursos de graduação e especialização em Educação Especial 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)6, a fim de que compreendessem e 

elaborassem suas respectivas disciplinas e módulos a distância. Essa formação continuada 

oportunizou aos educadores/cursistas a vivência de situações nas quais assumiram o papel de 

autores e construtores ativos de seu próprio conhecimento com o uso da tecnologia, visando a 

sua preparação para atuar na modalidade a distância, por meio da plataforma AMEM7. O fato 

de participar também dessa formação - assumindo o papel de formadora, interagindo com a 

equipe de formação da UNESP/Presidente Prudente (SP) e com os próprios docentes cursistas 

da UFSM - fez-me compreender a importância da sintonia/coerência entre os aspectos 

pedagógicos, tecnológicos e de gestão dos processos desencadeados nesta modalidade 

educativa. Gostaria de salientar que a participação neste curso, descrito acima, motivou-me a 

buscar um aprofundamento nos estudos referentes à educação a distância. Isto porque 

6 Curso credenciado e aprovado pela Secretaria de Educação a Distância (SEED) – MEC. 
7 O Ambiente Multimídia para Educação Mediada por Computador (AMEM) foi desenvolvido por uma equipe 
multidisciplinar, integrando profissionais da área de educação, informática e design da UFSM, com o objetivo de 
obter um ambiente de educação mediado por computador de alta qualidade técnica e com suporte didático-
metodológico. Informações disponíveis em: http://querubin.ce.ufsm.br/ead/ - Acesso em: 15 set. 2004.
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acreditava, e ainda acredito, no potencial desta modalidade educativa para a ampliação da 

oferta de uma Educação de qualidade a todos. Por esta razão, surgiu o desejo de investigar 

esta temática no Doutorado. 

Em busca desse sonho, outra experiência vivenciada em EaD refere-se ao curso 

Novas Tecnologias em Educação: Formação a Distância de Pesquisadores e Professores
8,

oferecido no primeiro semestre de 2004 junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo da PUC/SP. Participei deste curso na categoria de aluna especial do respectivo 

Programa. Gostaria de ressaltar que o momento mais significativo para mim neste curso foi a 

realização de um trabalho em grupo no qual fomos desafiados a analisar a disciplina 

Formação de Professores em Ambientes Digitais, oferecida neste mesmo Programa no 2º 

semestre de 2003. Com esta oportunidade, foi possível, efetivamente, desenvolver um 

trabalho colaborativo em que todos os aspectos evidenciados nas análises foram também 

vivenciados em nossa construção enquanto grupo interativo. Encantei-me pelas 

potencialidades que a EaD oferece por meio de diferentes formas de interação para a vivência 

e reflexão de valores essenciais para a reconstrução de práticas pedagógicas. A partir dessa 

experiência e, especialmente, pela troca e construção coletiva desse trabalho, pude refletir e 

redimensionar minha atuação como formadora, pesquisadora e aluna em cursos desenvolvidos 

na modalidade a distância, especificamente em ambientes virtuais de aprendizagem. 

Enfim, após experienciar as situações de pesquisa vivenciadas no contexto do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia  da UNESP 

de Presidente Prudente/SP e no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no segundo semestre de 2004, encorajei-me e 

participei do processo seletivo para o curso de Doutorado na PUC/SP, oportunidade em que 

tive a felicidade de ser selecionada. 

Logo no início do curso, em 2005, surgiu a chance de atuar como estagiária no 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias9. Este projeto caracteriza-se como uma iniciativa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e Microsoft Brasil em parceria com 

a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Como estagiária, minha responsabilidade 

foi a de colaborar com dois professores orientadores da PUC/SP no acompanhamento de 

8 Professores Responsáveis: Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, Marina Graziela Feldmann, Marcos 
Masetto e Myrtes Alonso. 
9 Sua principal finalidade era contribuir para o desenvolvimento de um processo de formação de gestores para o 
uso das TIC em atividades relacionadas à gestão escolar e ao dia-a-dia da escola como um todo. Cabe salientar 
também, que as atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto ofereceram subsídios para que os professores 
pudessem incorporar as TIC à prática pedagógica, de forma a favorecer uma aprendizagem significativa aos 
alunos. Informações obtidas a partir do site:
http://www.gestores.pucsp.br/AreaInstitucional/ProjetoGestaoTec.aspx.
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supervisores que, após participarem do curso como alunos, assumiram turmas 

desempenhando o papel de formadores, visando à continuidade do processo de formação na 

rede estadual de ensino. Sendo assim, esta metodologia privilegiava a formação na ação, uma 

vez que estava voltada para o contexto escolar, as especificidades da atuação do gestor e a 

parceria com os supervisores e com os Assistentes Técnicos Pedagógicos – ATP dos Núcleos 

Regionais de Tecnologia Educacional – NRTE. Cabe salientar ainda que esta formação

ocorreu de forma semipresencial (Módulo 1/Presencial; Módulo 2/Distância; Módulo 

3/Presencial e Módulo 4/Distância), totalizando quatro módulos10.

Posteriormente a essa atuação como estagiária, pude, no mesmo projeto,  

vivenciar o papel de orientadora. Porém, isto ocorreu em outra versão, desta vez em parceria 

com o Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED11, para o atendimento de 

nove estados brasileiros. Neste último contexto, o foco era a formação de 48 formadores, 

pertencentes à rede estadual de Pernambuco/PE.  Meu objetivo aqui era desenvolver, numa 

primeira fase, a formação destes formadores, oferecendo-lhes subsídios técnicos e 

pedagógicos para que os mesmos compreendessem os conceitos embasadores do Projeto 

Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED, bem como sua metodologia e seu ambiente virtual 

de aprendizagem. Para a viabilização deste processo de formação, em ambas as fases, a minha 

interação com os formadores ocorreu em um ambiente virtual de aprendizagem construído 

especificamente para a viabilização deste projeto, cujo cabeçalho da página inicial deste 

ambiente disponível na Rede Internet, é mostrado na Figura 112.

10 Em relação ao Projeto Gestão Escolar e Tecnologias e seus respectivos Módulos serão oferecidos maiores 
detalhes, posteriormente,  mais especificamente, ao se descrever o cenário da pesquisa.  
11 O CONSED é uma entidade que reúne os Secretários de Educação dos Estados e do Distrito Federal. A 
atuação do CONSED orienta-se, prioritariamente, com base na realização de Reuniões Técnicas, organização de 
Comissões Especiais e desenvolvimento de Projetos. Muitas ações contam com diversas parcerias, sistema 
utilizado permanentemente pelo CONSED para a implementação de projetos mais arrojados. Para mais 
informações sobre o CONSED - http://www.consed.org.br/ - (ALMEIDA, M. E. 2006).
12 Justifico que os textos das figuras existentes neste trabalho são de data  anterior ao Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa, em vigor desde 01/01/2009, cujo período de transição irá até o final de 2012.
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Figura 1: Cabeçalho da página inicial do ambiente virtual de aprendizagem do Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias.  

(Fonte: PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED, 2005)

Gostaria de salientar aqui que, ao atuar neste projeto, assumindo diferentes papéis, 

pude compreender melhor a dinâmica do processo de formação desenvolvido na modalidade 

semipresencial. Dentre os aspectos que mais chamou a minha atenção, destaco a vivência de 

orientadora como um marco importantíssimo para a minha formação de educadora, formadora 

e pesquisadora. A partir desta e, é claro, das demais experiências mencionadas, constatei que 

a minha maior preocupação refere-se ao processo de formação de formadores em ambientes 

on-line, uma vez que esta atividade possui peculiaridades que me levaram à definição de 

alguns caminhos da pesquisa. 

O Tema, o Contexto, os Sujeitos e a Metodologia da Pesquisa

Em se tratando da formação de formadores viabilizados por meio de recursos 

tecnológicos, adotando a modalidade semipresencial como foi o caso do Projeto Gestão 

Escolar e Tecnologias, torna-se necessário reconhecer a importância da articulação das 

dimensões pedagógicas e tecnológicas. Sendo assim, como minha própria história revela, 

encontro-me diante de duas áreas que me encantam e fascinam: de um lado, temos as 

possibilidades oferecidas pelas TIC para a construção de ambientes de aprendizagem 

colaborativos e, de outro, a necessidade de formar educadores para o uso destes recursos, de 

forma efetiva e favorável à construção deste ambiente mencionado. Neste sentido, nasce um 
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novo sonho, pois acredito que não seja possível “[...] pensar em transformar o mundo sem

sonho, sem utopia ou sem projeto [...]. Os sonhos são projetos pelos quais se luta. Sua 

realização não se verifica facilmente, sem obstáculos. Implica, pelo contrário, avanços, 

recuos, marchas, às vezes demoradas” (FREIRE, 2000, p. 26).

Assim, junto com este sonho, nascem novas inquietações que me levam a 

vislumbrar a realização desta pesquisa. Neste instante, após minha atuação nas diferentes 

experiências mencionadas anteriormente, especificamente, no Projeto GET, sinto-me

extremamente desafiada a desenvolver esta análise, com o intuito de identificar indicadores de 

mudança na prática docente vivenciada em contextos on-line, mais especificamente, em 

ambientes virtuais de aprendizagem, a partir do processo de formação de formadores no 

contexto do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED. 

Gostaria de explicitar aqui que atrelar formação de formadores com educação a 

distância, mais especificamente, educação on-line, deve-se, principalmente, por minhas 

crenças de que a modalidade a distância, atrelada as TIC, pode tornar-se um caminho para a 

criação de novas oportunidades de formação, consequentemente, de novos ambientes 

educativos voltados para o acesso à Educação, de forma geral, sintonizada com as demandas 

da sociedade atual. No entanto, para que tais ambientes sejam desenvolvidos, de forma que se 

possa oportunizar um processo de formação com qualidade e atrelado às necessidades atuais, 

acredito que seja essencial o desenvolvimento de iniciativas que visem à formação dos 

educadores que atuarão nesses contextos. Por essa razão, vislumbro nesta pesquisa, a 

oportunidade de aprofundar meus conhecimentos como educadora e pesquisadora na temática 

indicada.

Como contexto para o desenvolvimento desta investigação, será considerado o 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, conforme mencionado anteriormente. Segundo 

Almeida, M. E. (2006), o projeto nasceu em 2004, no Estado de São Paulo, como forma de 

suprir a demanda e a carência de formação de gestores (diretores, vice-diretores,

coordenadores pedagógicos, especialistas das redes de ensino) voltada ao uso da tecnologia na 

escola. Para o seu desenvolvimento, ao ser articulado ao CONSED, o Projeto foi organizado 

em duas Fases, sendo a primeira delas destinada à formação dos formadores ainda no papel de 

alunos para que se familiarizassem com os fundamentos e práticas que embasavam o Projeto, 

bem como com suas tecnologias. A segunda Fase, ocorrida logo na sequência, foi destinada à 

vivência dos formadores como responsáveis por turmas, organizadas em um ambiente virtual 

criado especificamente para esse curso, compostas por aproximadamente 40 gestores 

escolares. Nesse formato, o Estado de Pernambuco foi um dos Estados contemplados por esse 
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Projeto, no período aproximado de abril de 2006 a junho de 200713. Devido a minha atuação

no Projeto GET na função de orientadora junto ao Estado de Pernambuco, como sujeitos da 

pesquisa foram considerados os colaboradores especialistas atuantes na Secretaria de 

Educação deste Estado convidados para desenvolverem essa formação continuada e em 

serviço com os gestores. 

Sendo assim, adotando como metodologia a pesquisa qualitativa do tipo “estudo 

de caso” e como técnica para organização dos dados a teoria do Discurso do Sujeito 

Coletivo14, pretende-se, nesta pesquisa, reconstruir o universo de representações dos 

participantes da Fase 2 do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED desenvolvido na 

rede estadual de Pernambuco/PE. Assim, com o propósito de avançar com o desenvolvimento 

desta pesquisa, apresento o problema e perguntas decorrentes que orientam o 

desenvolvimento desta investigação.

A Definição do Problema e das Perguntas Decorrentes

Problema:

Quais indicadores de mudança são identificados no processo de formação de 

formadores no contexto do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED?

Perguntas decorrentes do problema: 

a) Como os formadores interpretam o processo de formação vivenciado no contexto do 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED em relação às práticas docentes 

experienciadas?

b) Quais dificuldades são identificadas na implantação de cursos de formação continuada 

em contextos on-line?

c) Como pode ser delineado o papel do formador de formadores no decorrer dessa 

atividade de formação?

d) Como estruturar e desenvolver a formação de formadores na modalidade a distância 

(ou semipresencial) para o desenvolvimento de sua atuação docente em contextos on-

line, mais especificamente, em ambientes virtuais de aprendizagem?

13 Informações adicionais serão apresentadas sobre ambas as Fases, mencionadas aqui, mais especificamente, no 
Capítulo 3, momento no qual o Projeto Gestão Escolar e Tecnologias será detalhado como contexto desta 
pesquisa.      
14 Outros detalhes serão apresentados sobre a metodologia no Capítulo 2. 
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Com o intuito de responder às questões indicadas acima, os objetivos delineados 

para esta pesquisa foram:

Objetivos

Objetivo Geral: 

Identificar e analisar quais indicadores de mudança na prática docente são

diagnosticados na atuação do professor formador em ambientes virtuais de aprendizagem. 

Objetivos Específicos:

a) Investigar na perspectiva dos formadores o processo de formação desencadeado na 

modalidade a distância (ou semipresencial) no âmbito do Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias/CONSED;

b) Diagnosticar e explicitar quais dificuldades interferem na implantação de cursos de 

formação continuada desencadeados de forma on-line;

c) Compreender e delinear o papel do formador de formadores a partir da vivência na 

função de orientadora no contexto dessa formação;

d) Delinear possibilidades para se estruturar programas de formação de formadores na 

modalidade a distância (ou semipresencial), visando ao desenvolvimento de sua 

atuação docente em contextos on-line, mais especificamente, em ambientes virtuais de 

aprendizagem.

Uma vez definido o problema, perguntas decorrentes e objetivos, apresentarei, a 

seguir, os primeiros passos para a viabilização deste estudo. Trata-se da visita que realizei em 

algumas obras, com o propósito de conhecer os trabalhos já desenvolvidos a partir das 

temáticas aqui evidenciadas, bem como salientar as lacunas ainda existentes, justificando a 

relevância desta pesquisa.

A Revisão Bibliográfica e Relevância da Pesquisa 

Com o intuito de conhecer trabalhos já desenvolvidos nesta área de pesquisa e 

identificar suas principais contribuições sociais e científicas, foram pesquisados os julgados 
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como relevantes para esta investigação e que se constituiriam como referência para o início do 

desenvolvimento de um novo estudo. Deste modo, as buscas foram feitas no sentido de 

identificar dois elementos: a formação de formadores e/ou o uso de ambientes virtuais em 

contextos de formação continuada. Dentre as diversas pesquisas consultadas são destacados 

aqui os trabalhos desenvolvidos por Buque (2006), Del Vecchio (2007), Traldi Júnior (2006), 

Matarazzo (2007), Breda (2007), Santos, J. A. (2007), Canales (2007), Cerqueira (2005), 

Stangherlim (2007), Sicardi (2008) e Rodrigues, M. (2006). 

Buque (2006), em sua Dissertação de Mestrado, investigou o processo de tutoria 

no curso de formação de professores atuantes nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

promovido pelo Instituto de Aperfeiçoamento de Professores (IAP) no Distrito de Chibuto, 

província de Gaza. A autora, por meio de um estudo de caso, analisou a relação pedagógica 

entre tutor e cursistas desencadeada no contexto desta formação, com o intuito de extrair

destas práticas possibilidades para melhorias em cursos e demais ações pedagógicas 

organizadas na modalidade de EaD. Como uma das contribuições desse trabalho, Buque 

(2006) aponta a importância de o  papel do tutor ser considerado num contexto e não de forma 

isolada, uma vez que, de acordo com a autora, vários são os fatores (regulamentos, sua 

formação, perfil dos cursistas, entre outros) que interferem na realização de suas ações.

A Dissertação de Mestrado de Del Vecchio (2007), também relacionada ao tema 

formação de formadores e/ou professores em contextos on-line; enfocou os saberes 

provenientes da experiência na formação do professor que atua em ambientes virtuais de 

aprendizagem. Isto é, procurou compreender como os professores identificam as relações

provenientes das experiências vivenciadas nos papéis de aluno, professor, monitor, gestor ou 

tutor em ambientes virtuais com o processo de formação profissional. Os sujeitos da presente 

pesquisa foram docentes do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias. Os resultados dessa 

investigação, desenvolvida a partir da reflexão sobre o processo de aprendizagem pela 

experiência, valorizam um modelo de formação fundamentado em princípios da pesquisa-

ação que pressupõem que o profissional seja um investigador da própria ação, em um 

processo constante de aprendizagem. 

 Traldi Júnior (2006), em sua tese de doutorado, apresentou como principal 

objetivo analisar as possibilidades de se construir um grupo de trabalho colaborativo, 

composto por formadores/professores responsáveis pela disciplina de Cálculo Diferencial e 

Integral de um curso de Licenciatura em Matemática em uma instituição de ensino superior. 

Como um dos resultados desse estudo, o autor aponta que a colaboração é fundamental e 

caracteriza-se como um dos paradigmas mais promissores para o desenvolvimento 
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profissional do formador de professores. De acordo com o autor, é preciso compreender ainda 

que o desenvolvimento profissional do formador de professor é um processo contínuo e que, 

por esta razão, faz-se necessário que haja investimentos governamentais e institucionais para a 

criação de maiores oportunidades para sua formação. O estudo desenvolvido por Traldi Júnior 

(2006) não mencionou questões relacionadas ao uso de aportes tecnológicos, no entanto, foi 

considerado nesta pesquisa devido à temática abordada: “formação de formadores”. 

Sobre a temática em questão, a investigação desenvolvida por Matarazzo (2007) -

no contexto do curso semipresencial de capacitação docente de professores multiplicadores, 

denominado “Formação de Professores Multiplicadores em Ambientação Presencial e 

Digital”15 - mostrou alguns fatores motivacionais e/ou indicadores sociais que estiveram 

presentes nas interações ocorridas em sessões de chats, desencadeadas no âmbito deste curso.

Um dos aspectos que a autora chama a atenção refere-se à importância de se conhecer os 

sentimentos e emoções dos participantes para o desencadeamento do chat. Indica ainda que 

oportunizar em processos de formação a vivência em chats educacionais, por mais que seja 

uma tarefa complexa, constitui-se uma ação importante para o estabelecimento de vínculos 

que contribuem para que os cursistas continuem no curso, especificamente, participando dos 

chats.

Breda (2007), ao desenvolver sua Dissertação de Mestrado, descreveu e 

interpretou a dinâmica de interação on-line assíncrona desencadeada entre professores e 

coordenadores atuantes em uma escola de Educação Infantil Bilíngue. Como resultados desta 

pesquisa, a autora indica algumas representações que professores e coordenadores 

evidenciaram em relação a seus próprios papéis e responsabilidades e aos papéis e 

responsabilidades do outro, bem como caracteriza a interação on-line assíncrona entre 

professores e coordenadores. No caso desta pesquisa, ficou evidente que o espaço on-line

criado permitiu a expansão do diálogo entre professoras e coordenadoras para além das 

reuniões presenciais, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos e troca de ideias, 

favorecendo, consequentemente, o aprimoramento da atuação pedagógica desempenhada por 

elas na escola.

Outra pesquisa que, de certa forma, está relacionada à temática abordada  nesta 

investigação, refere-se ao trabalho desenvolvido por Santos, J. A. (2007), no qual propõe, 

15 Curso compreendido como a segunda etapa de execução do Projeto: “Formação de Professores e 
Multiplicadores de Ensino-Aprendizagem de Inglês Instrumental para o Sistema de Educação Profissional de 
Nível Técnico”, sediado no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 
(LAEL) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a coordenação de Rosinda de Castro Guerra 
Ramos e Maximina Freire, professoras desse programa.
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como objetivo principal, apresentar uma proposta de capacitação em Geometria para o 

professor de Matemática, usando a plataforma de educação a distância denominada Moodle. 

Como contribuição, sua pesquisa aponta aspectos importantes para o desenvolvimento de uma 

formação continuada, bem como para o repensar da prática pedagógica. Em se tratando de 

formação continuada, o autor aponta a necessidade de haver parceria entre as instituições de 

ensino envolvidas no processo, promover o acesso a computadores e à Internet aos sujeitos 

envolvidos na formação, observar o período do ano e o tempo de duração do programa de 

formação e a realização de momentos presenciais. No que se refere ao repensar da prática 

pedagógica, Santos, J. A. (2007) indica como características da formação a articulação dos 

conteúdos matemáticos a pesquisas acadêmicas, assim como a necessidade de se criar, ao 

longo da formação, oportunidades para que os professores em formação construam atividades 

e, imediatamente, apliquem-nas em suas respectivas salas de aula. 

Canales (2007), em sua pesquisa, evidenciou a possibilidade de se desenvolver 

um processo de formação de professores articulando momentos de interações presenciais e 

virtuais, baseados em critérios que consideram a formação pessoal e profissional do docente. 

Este trabalho foi desenvolvido com professores-estudantes de Pós-Graduação, ao longo de 

dois semestres consecutivos no Programa de Pós-Graduação em Educação com Menção 

Currículo da Universidade Metropolitana de Ciências da Educação de Santiago do Chile. Para 

o autor, ao usar um ambiente virtual para o desenvolvimento de ações formativas, torna-se

fundamental adotar uma abordagem que implica num acompanhamento sistemático favorável 

à construção de conhecimentos. 

Cerqueira (2005) procurou entender algumas características da mediação

pedagógica durante a realização de chats educacionais. Sua pesquisa foi desenvolvida no 

contexto da disciplina Formação de Professores em Ambientes Digitais, realizada na PUC/SP 

em 2003, como parte do curso de mestrado stricto sensu, por meio da plataforma TelEduc. De

forma geral, esta análise possibilitou identificar algumas possibilidades e limites do uso da 

ferramenta chat em espaços educativos. Além disto, favoreceu uma reflexão sobre o papel da 

mediação em situações de aprendizagem viabilizadas por meio deste recurso. 

Stangherlim (2007) apresentou, como objetivo principal de seu trabalho, 

investigar alguns dos sentidos subjetivos que se configuram na identidade profissional de 

quatro formadoras que atuavam no PROVE – Projeto Valorização do Educador e Melhoria da 

Qualidade do Ensino16, considerando para tanto, seus modos de pensar, de sentir e de agir, 

16 O presente projeto caracteriza-se, de acordo com Stangherlim (2007, p. 62), “[...] como espaço de educação 
continuada, cuja proposta concretizou-se por iniciativa de um grupo de escolas situadas na periferia da zona sul 
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cujas formas de expressão (oral, escrita e gestual) eram manifestadas em suas práticas 

profissionais. Um dos instrumentos mencionados pela autora, usados para a coleta de dados, 

refere-se ao correio eletrônico, por meio do qual foram registradas conversas da pesquisadora 

com as formadoras. A autora chamou a atenção para o fato de que, com esse estudo, pôde 

verificar possíveis relações dos conteúdos evidenciados nos núcleos de sentidos subjetivos 

identitários da prática profissional das formadoras, participantes de sua pesquisa, com as 

marcas identitárias do projeto no qual atuavam. 

Sicardi (2008), em sua pesquisa, apresentou como principal objetivo compreender

como o formador de professores de Matemática constitui-se e desenvolve-se

profissionalmente diante dos desafios da prática e do trabalho docente, considerando ainda as 

políticas públicas e institucionais de mudança curricular do curso de Licenciatura em 

Matemática. A autora evidenciou que as experiências que marcam o processo de constituição 

profissional dos formadores advêm: da graduação e do exercício da profissão docente; da 

participação em processos de reformulação do curso de Matemática; da contribuição dos 

cargos administrativos ocupados e de suas concepções de docência e da Matemática. Salienta 

ainda que tais concepções são “construídas a partir de um amplo mapa de relações que agrega 

vivências coletivas e partilhadas com outros professores, com familiares e colegas da escola” 

(SICARDI, 2008, p. 128).

Rodrigues, M. (2006) focou em sua pesquisa o desenvolvimento profissional do 

formador de professores de Ciências, com o intuito de promover a melhoria na formação dos 

professores, bem como no ensino de Ciências desenvolvido nas séries iniciais do ensino 

fundamental por meio da formação dos formadores de professores de ciências, no caso o 

Assistente Técnico Pedagógico – ATP, que atua nas Diretorias Regionais de Ensino. Como 

resultados, este estudo demonstrou a possibilidade de se desenvolver projetos integrando a 

Universidade, as Diretorias Regionais de Ensino e as Escolas, promovendo o 

desenvolvimento profissional em seus participantes, principalmente no que se refere aos ATP. 

Além disso, esta pesquisa apontou importantes contribuições para a formação de formadores.

Fundamentada nesse breve estudo da arte que explicita avanços significativos no 

que se refere à formação de formadores de professores e uso de recursos tecnológicos aliados 

a contextos de educação a distância, pretendo, com o desenvolvimento da presente pesquisa, 

de São Paulo que, desde 1998, oferece formação continuada a diretores, coordenadores pedagógicos, professores 
e agentes escolares. [...] Além de o PROVE promover condições de os profissionais das escolas participarem 
livre e espontaneamente de um processo contínuo de formação, também são criadas oportunidades para que 
esses educadores protagonizem o papel de formadores ao optarem por assumir a coordenação de um dos cursos
de formação do projeto”.    
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contribuir para a construção de novos processos de formação de formadores, uma vez que é

possível perceber nos trabalhos mencionados que, ou eles abordam a temática “formação de 

formadores” ou abordam questões relacionadas ao “uso de ambientes virtuais, focando 

algumas de suas ferramentas”. No entanto, nenhum deles articula os dois enfoques, como o 

pretendido nesta pesquisa, ou seja, não mencionam nenhum aspecto considerado relevante

para a organização de formações de formadores “para” e/ou “com” o uso das tecnologias de 

informação e comunicação.

Por essa razão, a presente investigação configura-se como uma contribuição 

educacional, social e científica relevante, pois, a partir de seus resultados, alguns indicadores 

de mudança na prática docente vivenciada em ambientes virtuais de aprendizagem poderão 

ser identificados, apontando requisitos importantes a serem considerados para a configuração 

de programas de formação continuada e em serviço em contextos on-line.

Cabe ainda evidenciar que os ganhos educacionais obtidos com a realização desta 

pesquisa vêm ao encontro das iniciativas do Ministério da Educação no que se referem ao 

incentivo de ações que visem à melhoria da Educação Básica, como, por exemplo, a 

implementação dos diversos programas de formação inicial e continuada para professores, em 

parceria com os Sistemas Estaduais e Municipais de Ensino e Instituições de Ensino Superior. 

Como exemplo de um destes programas, menciono aqui o Pró-Licenciatura - Programa de 

Formação Inicial para Professores dos Ensinos Fundamental e Médio17, cuja coordenação fica 

a cargo das Secretarias de Educação Básica (SEB) e de Educação a Distância (SEED), com o 

apoio e participação das Secretarias de Educação Especial (SEESP) e Educação Superior 

(SESu). De acordo com tal programa, busca-se uma reestruturação do sistema educacional 

brasileiro por meio de ações governamentais que privilegiem a “valorização da escola, do 

magistério e o investimento no trabalho docente” (BRASIL, 2008, p. 03). 

A partir do exposto, torna-se evidente a necessidade da existência de iniciativas 

que visem à formação de formadores com o domínio das especificidades da modalidade a 

distância, mais especificamente da educação on-line, para que estes atuem em cursos de 

formação continuada e/ou inicial criados nessa modalidade para a formação dos professores. 

É importante salientar que o perfil, as habilidades e competências destes formadores são 

aspectos fundamentais a serem considerados, de modo que tenham condições de desencadear 

17 O Pró-Licenciatura refere-se a um Programa de formação inicial para professores “que atuam nos sistemas 
públicos de ensino, nos anos/séries finais do Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio e não têm habilitação 
legal para o exercício da função” (BRASIL, 2008, p. 03). O Programa apresenta como foco a oferta de cursos de 
Licenciatura a serem realizados na modalidade de Educação a Distância (EaD). Os cursos são criados por 
Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, comunitárias ou confessionais, organizadas em parcerias, que 
demonstrem competência para tal, atuando em conjunto com a coordenação do Pró-Licenciatura.
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o processo de ensino-aprendizagem nesses cursos a distância, considerando o perfil do 

público-alvo, os recursos existentes, entre outros aspectos, importantes para que sejam 

atingidos os objetivos esperados indicados na concepção do curso. Diante desse cenário, 

acredito que este estudo constitui-se como uma contribuição significativa ao se considerar a 

demanda de formação de formadores aqui mencionada. Seus resultados apontam aspectos 

importantes para a implementação de programas de formação - continuada e em serviço -

voltados a esse público-alvo e a essa modalidade de ensino. A seguir, de modo que se possa 

visualizar a forma como este trabalho foi organizado, teórica e metodologicamente, apresento 

a estrutura dos capítulos desenvolvidos. 

Apresentação da Estrutura dos Capítulos

A presente investigação é estruturada em Capítulos e inicia-se  com o 

desenvolvimento da Introdução. 

Na Introdução Um Olhar Retrospectivo: A História, Um Caminho de 

Pesquisas, Esta Pesquisa, lanço um olhar para a minha história como pesquisadora, 

construída no decorrer da trajetória pessoal e profissional. Parto dos primeiros passos em 

busca de minha formação como educadora, percorrendo minhas experiências no curso de 

Magistério, Pedagogia e Mestrado, chegando ao curso de Doutorado. Assim, resgato minhas 

vivências como pesquisadora apresentando meus avanços, que ocorreram de forma gradativa, 

no estudo das tecnologias aplicadas à Educação, com o intuito de explicitar os motivos que 

me levaram a optar pelo tema “formação de formadores e educação on-line”, para a realização 

desta tese. Assim sendo, apresento, de forma sucinta o contexto, os sujeitos e a metodologia 

desta pesquisa, detalhados posteriormente. Após, evidencio o problema e as questões 

decorrentes, bem como quais são os objetivos que pretendo alcançar com esta investigação. 

Descrevo, na sequência, as ideias que retratam um breve estudo da arte que culminará na 

explicitação da relevância deste estudo.

No Capítulo 1, A Formação de Formadores Diante dos Desafios da Educação 

On-Line, resgato o conceito das tecnologias de informação e comunicação, apresentando, 

também, as possibilidades que tais recursos oferecem à Educação, quando utilizados segundo 

uma abordagem construcionista. Discuto ainda, as potencialidades proporcionadas pelas TIC 

quando articuladas às ações pedagógicas desencadeadas em contextos on-line, estendendo-me
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ao uso de ambientes virtuais em processos de formação. Abordo também questões a serem 

consideradas na formação do professor para uma sociedade em mudança, enfatizando a 

importância das instituições implementarem programas de formação com viés reflexivo, a fim 

de propiciar o desenvolvimento de competências e habilidades que os auxiliem a desencadear 

práticas pedagógicas coerentes com a demanda atual. A seguir, discuto o papel do formador 

para a formação do professor reflexivo, destacando suas abordagens, bem como aspectos 

gerais a considerar em sua formação. Por fim, finalizo o capítulo com a apresentação de

aspectos relacionados ao currículo e à formação de formadores em ambientes virtuais.

No Capítulo 2, Um Olhar Para Os Procedimentos Metodológicos: O Tecer da 

Pesquisa, explicito os fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa e 

estabeleço a relação entre suas principais características com a presente pesquisa. 

Complemento as informações esclarecendo o tipo de pesquisa utilizado para o 

desencadeamento desta investigação. A seguir, resgato o problema e as respectivas questões 

decorrentes, o objetivo geral e os objetivos específicos. Para finalizar o capítulo, apresento os 

procedimentos adotados para o seu desenvolvimento, bem como a forma de levantamento, 

seleção e análise dos dados.

No Capítulo 3, Um Olhar Para o Contexto: O Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias, retrato o contexto da pesquisa, iniciando com um breve histórico do Projeto 

Gestão Escolar e Tecnologias. Posteriormente, abordo seus atores com as respectivas funções, 

explicando ainda a sua organização e sua estrutura. O ambiente virtual adotado para a 

viabilização dos cursos no âmbito desse projeto também é apresentado, com destaque para os 

seus principais recursos e potencialidades pedagógicas. 

No Capítulo 4, Sentidos Construídos a Partir do Discurso Coletivo, lanço um 

olhar atento para os discursos do sujeito coletivo, elaborados a partir das categorias 

emergentes na análise dos dados. Aponto os quatro sentidos que nortearam a análise dos 

discursos: impactos da vivência na função de formador no projeto GET (1); emoções 

evidenciadas na prática do formador (2); dificuldades encontradas na função de formador (3); 

desejos e perspectivas a partir da experiência do formador no projeto GET (4). Finalizo as 

interpretações com a análise da voz da orientadora: formadora de formadores e com a 

apresentação dos indicadores emergentes da análise que sinalizam as mudanças de 

concepções e de práticas, bem como as constatações dos formadores e orientadora, a partir de 

suas experiências no contexto do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias.

Aqui, para discutir cada um dos sentidos, resgato trechos dos discursos 

elaborados, a partir das categorias provenientes dos fóruns de discussões e memoriais 
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reflexivos, com o intuito de desencadear a análise. Os apontamentos realizados sobre as falas 

da orientadora ocorrem a partir de trechos extraídos dos fóruns analisados.

Nas Considerações Finais, Um Olhar Prospectivo: Resgatando Os Sentidos 

Desta Pesquisa, Projetando Novas Pesquisas, explicito aspectos importantes a fim de  

enfatizar minhas considerações sobre a temática em questão, tomando como referência as 

perguntas decorrentes do problema. Destaco, também, em alguns trechos, os indicadores de 

mudança na prática docente, evidenciados a partir da atuação dos formadores no contexto do 

projeto Gestão Escolar e Tecnologias. Finalizo as considerações com a retomada dos 

caminhos percorridos em pesquisa, evidenciando as atuais inquietações que motivam os 

próximos caminhos a serem trilhados, com o propósito de dar prosseguimento ao processo de 

reflexão e ação desencadeado a partir desta pesquisa.

"

33





Adriana Aparecida de Lima Terçariol 
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line

CAPÍTULO 1: 

A FORMAÇÃO DE FORMADORES DIANTE DOS DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO ON-LINE
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A inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação, como 

ferramentas para o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem Construcionistas, 

Contextualizados e Significativos18, favorece cada vez mais o trabalho em contextos 

educativos, possibilitando a criação de uma forma dinâmica, autônoma e criativa de aprender, 

permitindo, assim, a construção de novos conhecimentos com a mediação de um professor. 

Ao buscar o sentido das palavras: tecnologia, informação e comunicação - no Dicionário da 

Língua Portuguesa Michaelis - foi possível encontrá-los separadamente. Dos conceitos 

apresentados para a palavra tecnologia, o que mais se aproxima do entendimento atribuído a 

esse termo nesta pesquisa refere-se ao item “conjunto dos processos especiais relativos a uma 

determinada arte ou indústria”, não se restringindo apenas ao conceito atribuído normalmente 

à “informática”, como se evidencia no Dicionário: “tratamento automático da informação, ou 

                                               
18 A abordagem construcionista segundo Papert (1994) é aquela em que o aluno constrói, por meio do 

computador, um produto palpável que seja de seu interesse, como, por exemplo, uma apresentação. Neste 
ambiente, o aluno torna-se construtor ativo de sua aprendizagem que passa a ser contextualizada, porque “o 
tema do projeto parte do contexto da criança, desenvolvendo-se a partir da vivência dos alunos, relacionando-o
com a sua realidade” e significativa por dois motivos: “primeiro, no desenvolvimento do projeto, os alunos irão 
se deparando com os conceitos das disciplinas curriculares e o professor mediará a formalização dos conceitos, 
para que o aluno consiga dar significado ao que está sendo aprendido; segundo, porque cada aluno atuará 
conforme as suas habilidades e o seu interesse, resolvendo o problema de acordo com aquilo que mais se 
identifica” (SCHLÜNZEN, 2000, p.27).
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seja, o emprego da ciência da informação com o computador eletrônico” (MICHAELIS, 2009, 

sem paginação).

Desse modo, a tecnologia aqui é compreendida a partir de um sentido mais amplo 

do que o sentido dado à palavra informática, uma vez que é abordada e valorizada como um 

meio para se potencializar processos de formação em diferentes níveis do ensino, desde a sua 

concepção, desenvolvimento e implementação, aproximando-se, assim, do conceito 

evidenciado no Dicionário consultado. Em resumo, a tecnologia, segundo esse conceito, vai 

além da compreensão de tecnologia puramente como técnica, oferecendo uma conotação mais 

abrangente, compreendendo também processos especificamente construídos para uma 

determinada área ou contexto na busca de novas estratégias para o encaminhamento de 

questões diversas.

Em relação ao termo “informação”, no dicionário, os conceitos mais próximos do 

que se compreende pelo termo aqui nesse trabalho são os seguintes: “ato ou efeito de 

informar; ação de informar-se; instrução, ensinamento; investigação” (MICHAELIS, 2009, 

sem paginação). A informação nesta pesquisa é articulada ao termo tecnologia com o intuito 

de enfatizar as possibilidades dos recursos tecnológicos para o acesso à informação 

atualizada, num período curto de tempo, constituindo-se também como um meio facilitador

para o desencadeamento de ações investigativas. Quanto ao termo “comunicação,” foi 

possível identificar os conceitos como “ação, efeito ou meio de comunicar; processo pelo qual 

ideias e sentimentos se transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando possível a interação 

social” (Ibid., sem paginação). No que diz respeito ao potencial da tecnologia para 

comunicação, vale salientar as possibilidades que oferecem para que as interações sociais 

desencadeadas por meio desses recursos sejam permeadas por diferentes sentimentos, 

permitindo, assim, que os interlocutores socializem experiências e sintam-se mais próximos, 

de acordo com seus interesses (profissionais, educacionais, sociais, etc.). 

Desse modo, o uso das TIC em ambientes de aprendizagem favorece o 

fornecimento de uma grande variedade de materiais e recursos, facilitando também a 

realização de pesquisas e acesso a informações diversificadas, pois, por meio delas, “as 

informações mais rigorosas e mais atualizadas podem ser postas ao dispor de quem quer que 

seja, em qualquer parte do mundo, muitas vezes, em tempo real, e atingem as regiões mais 

recônditas” (DELORS, 2001, p. 39). Cabe salientar que não basta proporcionar o acesso à 

informação: é necessário formar os alunos para que assumam uma postura crítica de 

investigação de modo que demonstrem capacidade para selecionar e organizar as informações 
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mais relevantes. Segundo Moraes (1997, p. 223), “o desenvolvimento da criticidade facilita a 

identificação da fonte de produção da informação, a análise de sua validade e a possibilidade 

de compará-la, decidindo qual será mais útil para o desenvolvimento de seu trabalho”.

Além disso, ao desencadear ações ou projetos no contexto escolar por meio das 

TIC, cria-se também a oportunidade para que diferentes formas de comunicação sejam 

estabelecidas, pois, em um ambiente informatizado, alunos, professores e comunidade escolar 

podem interagir com a finalidade de trocar ideias e experiências, buscando a resolução de um 

problema. Uma ampliação dessas formas de comunicação para além dos muros da escola 

pode ser viabilizada com os recursos da rede Internet que possibilita o estabelecimento de 

parcerias com outras instituições escolares, especialistas, organizações não-governamentais

etc. Com isso, esse recurso cria a oportunidade de se estabelecer um intercâmbio 

interinstitucional, no qual diversas escolas podem se unir virtualmente e desenvolver projetos 

comuns, favorecendo um ambiente de aprendizagem colaborativo, bem como o 

desenvolvimento cultural, emocional, social, político, ético de todos os envolvidos no 

processo. Para Moran (1998, p. 155), “todos nos educamos o tempo todo. Educamo-nos por 

meio das múltiplas formas de comunicação, das inúmeras interações com as pessoas com 

quem convivemos e com as instituições de que participamos”. 

Tais possibilidades proporcionadas pelas TIC aplicadas à Educação estendem-se

para as ações pedagógicas desencadeadas na modalidade a distância, uma vez que esta 

modalidade educativa, ao longo da evolução tecnológica, aprimorou-se cada vez mais, 

articulando diferentes recursos tecnológicos (material impresso, rádio, sistema televisivo, 

computador, internet, etc.) para a viabilização de processos educacionais em diferentes níveis 

do ensino. Vale salientar aqui que, com os avanços no uso das TIC, especialmente da Internet 

em ações não presenciais, por meio do uso integrado de diferentes recursos (correio 

eletrônico, chat, transmissões em banda larga, interação por vídeo e ao vivo, etc.) e 

aproveitando-se das capacidades oferecidas por tais ferramentas, principalmente, da imagem, 

do som e do movimento, viabilizam-se ambientes de aprendizagem com facilidade para o 

acesso a informações atualizadas, possibilitando maior flexibilidade de estudo. 

Nesse sentido, com o surgimento das ferramentas de comunicação assíncronas (e-

mail, fóruns, entre outras) e síncronas (chat, videoconferências, etc.), viabilizadas pela rede 

Internet, iniciativas na modalidade a distância favoreceram aos alunos processos de 

comunicação, independentes de barreiras de tempo e de espaço, não só com os professores, 

mas também com outros alunos do mesmo grupo de estudo, além das possibilidades de 
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intercâmbio. Com isso, o processo de ensino e aprendizagem via Internet, devido suas 

características, contribuiu para o crescimento da educação on-line, favorecendo um modelo de 

aprendizagem mais flexível e com maior nível de interação entre os sujeitos envolvidos. 

Moran (2003) define a educação on-line como: 

[...] o conjunto de ações de ensino-aprendizagem desenvolvidas por meio de meios 
telemáticos, como a Internet, a videoconferência e a teleconferência. A educação on-

line acontece cada vez mais, em situações bem amplas e diferentes [...], dos cursos 
regulares aos cursos corporativos. Abrange desde cursos totalmente virtuais, sem 
contato físico – passando por cursos semi-presenciais – até os cursos presenciais 
com atividades complementares fora da sala de aula, pela Internet  (p. 39). 

A expansão da educação a distância on-line, como uma nova modalidade de 

educação, está crescendo e tornando-se uma tendência nas diversas áreas do conhecimento. 

Aqui, nesse cenário, de acordo com Palloff e Pratt (2002, p. 38) “a colaboração, os objetivos 

comuns e o trabalho em equipe são forças poderosas no processo de aprendizagem”. Assim,

segundo as autoras, a interação ocorre com as teorias abordadas por meio dos diversos 

materiais disponíveis, com o ambiente de aprendizagem, com o professor e com os outros 

alunos. É importante destacar que, nesse contexto, o professor, como formador, atua como 

mediador da aprendizagem estimulando a construção dos sentidos, bem como a construção 

social do conhecimento por meio das interações. Além disso, propicia o feedback e 

proporciona ao participante gerenciar seu próprio aprendizado, de acordo com sua

disponibilidade de tempo e lugar. 

Por reconhecer o crescimento acelerado de iniciativas a distância - mais 

especificamente em ambientes on-line, em diversos níveis do ensino, inclusive na formação 

inicial e continuada de professores - a presente pesquisa lança um olhar sobre a formação dos 

professores formadores que atuarão nessa modalidade educativa. Acredita-se que o papel 

desencadeado pelos formadores na mediação de práticas pedagógicas on-line torna-se de 

fundamental importância para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem em contextos 

não presenciais. Contudo, devido à formação da maioria dos formadores que desencadeiam 

essas ações, observa-se que eles não estão preparados para trabalhar com essa modalidade de 

ensino e com suas especificidades, principalmente, utilizar-se da tecnologia de maneira 

adequada.

Portanto, a formação do formador para a educação on-line é considerada aqui 

necessária para o desencadeamento de processos educativos a distância, fundamentados numa 

abordagem que favoreça a construção de conhecimentos e não a mera transposição de práticas 
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tradicionais para contextos não presenciais. Nesse sentido, a seguir, serão discutidas questões 

mais específicas sobre as possibilidades dos ambientes virtuais para o desencadeamento da 

formação de formadores, visando à atuação em contextos on-line.

1.1 Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem em Processos de Formação On-Line

A modalidade de educação a distância intermediada pela Internet é chamada  de 

Educação On-Line, uma combinação de processo educativo e tecnologia, conforme 

mencionado anteriormente. Estudos e pesquisas sobre as implicações pedagógicas dessa 

forma de ensino vêm crescendo e apontando para um uso cada vez maior como uma 

possibilidade de atualização e formação continuada de profissionais de todas as áreas. No

entanto, é preciso considerar que a EaD requer uma estrutura específica que pouca 

semelhança possui com as estruturas voltadas ao ensino presencial. Esta estrutura, porém, não 

é única, variando de acordo com algumas características relacionadas às propostas 

pedagógicas dos cursos. De acordo com Prado e Valente (2002), existem três abordagens 

educativas em EaD: Broadcast, Sala de Aula Virtual e Estar Junto Virtual, sendo que umas 

favorecem mais do que outras o processo de construção do conhecimento. 

A abordagem Broadcast utiliza-se dos meios tecnológicos para entregar 

informações aos aprendizes não prevendo interação entre professor-aluno e tampouco entre 

alunos. Esta modalidade de EaD baseia-se no modelo tutorial, em que a informação é 

organizada em uma sequência pedagógica particular e é apresentada ao aluno exatamente 

nessa sequência. Por não prever interação, esta abordagem não exige muitos esforços dos 

formadores, sendo bastante eficiente para disseminar informação para um número muito 

grande de alunos. 

A abordagem da Sala de Aula Virtual utiliza os recursos telemáticos para criar 

uma versão virtual da escola tradicional. Nesta abordagem, o professor é o detentor da 

informação e apenas transmite-a ao aprendiz que deve armazená-la ou processá-la e convertê-

la em conhecimento. Pesquisas mostram que a virtualização da sala de aula apresenta os 

mesmos problemas já existentes nas escolas tradicionais, ou seja, a dificuldade de possibilitar 

a construção do conhecimento. Comparando-se com a modalidade Broadcast, nela há uma 
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maior interação entre o formador e o aprendiz e, por esta razão, atende a um número menor de 

aprendizes.

O Estar Junto Virtual é uma abordagem que oferece condições para implantar 

situações muito favoráveis para a construção do conhecimento e exige do participante 

envolvimento, acompanhamento e assessoramento constantes. Cabe ao formador propor uma 

situação-problema para os participantes a partir da qual possam iniciar o processo de um 

aprender com o outro por meio de um processo reflexivo, de forma que todos possam pensar 

sobre seu fazer diário. Para tanto, o formador deve participar das atividades de planejamento, 

observação, reflexão e análise do trabalho dos grupos. Comparando-se esta modalidade com a 

Broadcast e a Sala de Aula Virtual, percebe-se que esta abordagem exige muito mais do 

formador uma vez que  deve acompanhar e assessorar o aprendiz constantemente. Além disso, 

para organizar um processo de formação nessa abordagem, torna-se indispensável que se 

viabilize a participação de uma equipe composta por profissionais especializados em áreas 

distintas, uma vez que são diversas as ações a serem desencadeadas para a sua realização, 

dentre elas a mediação pedagógica, o sistema de acompanhamento, a produção de materiais 

didáticos, entre outras, que contribuem para o seu desencadeamento com qualidade.  Desse 

modo, pode-se propiciar a construção do conhecimento, pois o foco não é a formação em 

massa: pelo contrário, valoriza-se aqui a interação entre os sujeitos envolvidos, bem como os 

recursos e materiais disponibilizados. 

Diante desse cenário, considerando a disponibilidade de recursos tecnológicos a 

ser adotada nos cursos a distância, a abordagem do Estar Junto Virtual, constitui-se como a

abordagem que propicia maior possibilidade de múltiplas interações, facilitando um 

acompanhamento mais sistemático e constante do aluno ao longo de seu processo de 

aprendizagem. Assim, torna-se mais fácil propor desafios que o auxiliem a atribuir 

significados ao que está desenvolvendo, possibilitando que a distância não seja uma barreira 

para a sua formação. 

A EaD, segundo essa abordagem, favorece a criação de redes de aprendizagem nas 

quais cada sujeito envolvido contribua com o enriquecimento do grupo, com suas 

experiências e conhecimentos. As interações nessa rede ocorrem por meio do ambiente de 

aprendizagem a distância e de outros meios de interação (vídeos, teleconferências, encontros 

presenciais). Se na região abrangida pela proposta de curso não for possível atingir este nível 

de interação devido a limitação das mídias adotadas, pode-se encontrar alternativas de 

comunicação por meio de outros instrumentos tecnológicos para amenizar as dificuldades e 
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possibilitar que, de acordo com a realidade regional abrangida, possam cursistas e formadores 

estabelecer um contato permanente de troca. 

O ambiente virtual de aprendizagem, conhecido como ciberespaço, pode ser 

considerado, então, como uma possibilidade para a estruturação de contextos de formação on-

line estruturados segundo uma abordagem que privilegie a interação entre os sujeitos, as 

tecnologias e conteúdos abordados no curso. Nesse contexto, alguns pressupostos para o 

contato humano são redefinidos, uma vez que já não se exige a presença física entre 

interlocutores para que o diálogo ocorra. Enfim, em um ambiente virtual, faz-se necessária 

uma destemida capacidade de diálogo entre os pares. Aqui, os pilares (aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser) são valorizados, destacando o 

“aprender a viver juntos” que aponta para o desenvolvimento da capacidade de 

relacionamento entre as pessoas, uma vez que o mundo moderno privilegia o trabalho em 

equipe e a tomada de decisões a partir de opiniões diferentes. 

O “saber conviver” compreende uma necessidade presente na sociedade moderna, 

sendo, por isso, valorizado também na modalidade a distância. Isto envolve não apenas a boa 

relação, mas também a capacidade de receber críticas, espírito de grupo, respeito à opinião do 

outro, socialização do conhecimento, participação em grupos de estudo e de trabalho e a 

capacidade de diálogo. O aprender a conviver juntos coloca em evidência a capacidade do ser 

humano de viver em sociedade, ou seja, partilhar com os outros seu conhecimento. Além 

disso, o fato de conviver e conhecer a realidade do outro pode tornar as pessoas mais 

solidárias entre si. Enfim, é preciso considerar que tais potencialidades serão viabilizadas em 

níveis diferenciados de intensidade, de acordo com a abordagem adotada para a 

implementação da modalidade de EaD. 

As formas de comunicar-se nesse ambiente expandem-se na medida em que novas 

utilizações são importadas do mundo real, sendo a educação apenas uma instância das muitas 

que são adaptadas a esse modelo comunicacional. Porém, é imprescindível que se 

estabeleçam formas eficazes na organização desse processo educacional, e para isso as TIC se 

estruturam para promover essa aproximação entre educação e tecnologia e validar os 

processos nelas empregados. 

Nesse sentido, os programas de EaD desenvolvidos por meio de ambientes 

virtuais estimulam, além de diferentes formas de comunicação, a autoaprendizagem que 

permite um desenvolvimento pessoal contínuo dos indivíduos. De acordo com Almeida, M. E. 

(2009, p. 107), a “autoaprendizagem se desenvolve em interdependência com a 

interaprendizagem entre pessoas que se agrupam por motivações e necessidades convergentes 
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para atingir determinado objetivo [...]”. No entanto, a realização das ações propostas para se 

atingir tais objetivos implica em um nível significativo de participação e de compromisso para 

que, em um processo de interação com o grupo e com os mediadores, os papéis se alternem 

dando espaço para que as competências se evidenciem e sejam valorizadas, bem como 

desenvolvidas nas diferentes etapas da formação. Para a pesquisadora:

[...] a experiência pessoalmente significativa que emerge no contexto e orienta o 
desenvolvimento, pode trazer efetivas contribuições se utilizada como instrumento 
de reconhecimento do desenvolvimento do aprendiz e daquilo que é significativo 
para ele, especialmente quando as relações de ensino e aprendizagem ocorrem a 
distância, com a mediação das TIC (ALMEIDA, M. E., 2009,  p. 107). 

Vale salientar, aqui também, o potencial dos ambientes virtuais de aprendizagem

para o desenvolvimento da autonomia. A autonomia realiza-se via processos psicológicos e é 

construída quando cada pessoa em particular constrói seus significados e recria sua cultura. 

Percebemos, assim, que a autonomia é o ponto de partida que possibilita o desenvolvimento 

da cidadania das pessoas, e isto está diretamente relacionado com a possibilidade de elas 

participarem dignamente de todas as atividades sociais. Segundo Libâneo (2001), as mídias, 

amplamente utilizadas na educação contemporânea, têm sido aplicadas de forma positiva na 

promoção de processos reflexivos e de autonomia, uma vez que favorecem: “o 

desenvolvimento de pensamento autônomo, estratégias cognitivas, autonomia para organizar e 

dirigir seu próprio processo de aprendizagem, facilidade de análise e resolução de problemas, 

etc.” (Ibid., p.70). Assim, torna-se imperativo que se privilegie uma formação centrada na 

autonomia, na criatividade e na larga utilização de uma imaginação inventiva e solidária. 

Uma proposta pedagógica que vise ao uso de ambientes virtuais como suporte aos 

processos de ensino e aprendizagem para que possa corresponder aos anseios de uma proposta 

educativa voltada ao desenvolvimento da autonomia, conforme mencionado, deve levar em 

conta a necessidade de oferecer aos alunos oportunidades e possibilidades de tornarem-se

protagonistas da aprendizagem. Isso pode ocorrer por meio de uma ação de caráter crítico e 

reflexivo a partir de suas próprias experiências e vivências, aliando-se a prática à teoria 

abordada. A questão da teoria e prática vem sendo amplamente discutida por educadores. Para 

Freire (2002, p.106-107): "não se pode separar a prática da teoria, autoridade de liberdade, 

ignorância de saber, respeito ao professor de respeito aos alunos, ensinar de aprender". 

Além disso, não se pode deixar de evidenciar o papel fundamental do professor 

como mediador desse processo de formação desencadeado em ambientes virtuais, uma vez 

que as relações que estabelece nesse contexto com os alunos, que não se dá com base nas 
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mesmas prerrogativas da relação presencial, seja eficiente e produtiva. Belloni (2003, p. 54) 

efetua um recorte nesta questão ao afirmar que “a interação entre professor e estudante ocorre 

de modo indireto no espaço (a distância, descontínua) e no tempo (comunicação diferida, não 

simultânea) o que acrescenta complexidade ao já bastante complexo processo de ensino-

aprendizagem na EaD”.

Ao eliminar barreiras de espaço e tempo, abrem-se caminhos de formação a 

pessoas que tenham dificuldades de deslocações ou de agendas para estudar. O 

desenvolvimento das atividades em contextos on-line também implica um respeito à forma 

como cada um concebe o tempo e o espaço, pois alunos e professores não necessariamente 

encontram-se no mesmo local e ao mesmo tempo. Assim, o tempo e o espaço passam a 

ganhar nova significação a partir do sujeito, pois é ele que lhes dá sentido. De acordo com 

Kenski (2004, p. 02), “em nossas relações cotidianas não podemos deixar de sentir que as 

tecnologias transformam o modo como nós [...] representamos o tempo e o espaço à nossa 

volta. [...] o mundo tecnológico invade a nossa vida e nos ajuda a viver com as necessidades e 

exigências da atualidade”.

 Os ambientes nos quais se processam programas de formação on-line promovem

meios e mecanismos que facilitam com que professores e alunos adotem maneiras de se 

corresponderem e terem atendidas as demandas do curso. Cabe salientar que alguns destes 

ambientes possuem uma arquitetura na qual os procedimentos baseados em cooperação e 

comunicação contribuem para a interação entre os que dele participam. Nestes espaços, os 

mecanismos que favorecem um diálogo assíncrono são as listas de discussão e os grupos de 

interesse. Os diálogos e os documentos para pesquisa ficam disponíveis para todos os 

usuários, os quais podem ter acesso a eles no horário que melhor lhes convier e podem, da 

mesma forma, disponibilizar seus apontamentos e documentos para que fiquem à disposição 

dos demais participantes. Com isso, existe a possibilidade de os feedbacks ocorrerem quase 

que diariamente, favorecendo a relação e o acompanhamento das atividades desenvolvidas 

por parte de todos. Alguns conteúdos não ficam no próprio ambiente, mas podem ser 

acessados por meio de links que apontam para os sites que os possui. 

A maioria dos ambientes virtuais de aprendizagem é bastante flexível em relação 

àqueles que dele se utilizam, ou seja, permite adaptar-se ao perfil do público-alvo. Em sua 

estrutura, aparecem informações sobre seu funcionamento, a dinâmica e a metodologia do 

curso. Possui uma agenda que permite atualização da programação, além disso, possui uma 

ferramenta para indicar as atividades a serem realizadas, o material de apoio, as sugestões de 

leituras, o mural no qual os participantes deixam materiais que consideram de interesse do
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grupo, o fórum de discussão e o espaço para o chat, que permite uma interação dinâmica entre 

os alunos, entre outras opções. Por oferecerem esta variedade de recursos, diversas 

instituições estão atualmente adotando estes ambientes em experiências de EaD, dentre elas 

cabe destacar a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo que vem atuando de forma 

ousada na implementação do uso de ambientes virtuais para atender à crescente demanda pela 

educação a distância. Almeida, M. E. (2001) destaca o Projeto NAVE, iniciado em 2000 e 

desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo:

As atividades do Projeto Nave estão voltadas para: o desenvolvimento de 
competências no ensino e na aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem; 
a reflexão sobre os impactos no currículo e na formação de professores provocados 
pelo uso desses ambientes; o pensar sobre a criação de comunidades virtuais de 
aprendizagem e a gestão social do conhecimento (ALMEIDA, M. E., 2001, p. 27).

Segundo a autora, estas experiências tratam de um processo inovador que tem, 

naqueles que estão diretamente envolvidos, ações de cunho pesquisador, e que se apóiam no 

tripé: formação-ação-investigação. Ressalta ainda que, para o desenvolvimento destas ações, 

existe um grupo de apoio que atua no suporte, análise e avaliação para o seu incremento. Na 

maioria das vezes, os professores envolvidos nestes programas de formação originam-se de 

múltiplas áreas, favorecendo percepções por ângulos distintos, o que implica no 

enriquecimento mútuo, além de facilitar o desenvolvimento das ações interdisciplinares. 

Diante desse cenário, a prática da formação continuada vem se intensificando 

como forma de atender à demanda pela atualização dos educadores, visando à necessidade da 

criação de ambientes de aprendizagem mediados pela tecnologia e coerentes às exigências 

observadas no atual contexto. Assim sendo, a formação continuada de educadores deve ser 

desenvolvida com o intuito de favorecer um espaço de reflexão sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal e profissional (NÓVOA, 1995). Enfim, 

trata-se de investir no profissional de educação e reconhecer o seu potencial e sua experiência, 

permitindo a ele que tal experiência possa ser continuada durante o exercício de sua prática 

pedagógica.

Com essas iniciativas, originam-se métodos e formas de trabalho que envolvem a 

partilha de experiências. Nos estudos recentes sobre educação continuada, são apontados os 

trabalhos coletivos, participativos, a troca de experiências como essenciais para uma prática 

educacional mais autêntica. Para Libâneo (2001, p. 23), “é imprescindível ter-se clareza hoje 

de que os professores aprendem muito compartilhando sua profissão, seus problemas, no 

contexto de trabalho”. O autor complementa ainda ressaltando que “é no exercício do trabalho 
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que, de fato, o professor produz sua profissionalidade. Esta é hoje a ideia-chave do conceito 

de formação continuada” (Ibid., p. 23). Esta socialização serve para potencializar a vivência 

pessoal, como também permite promover o aprofundamento da experiência grupal, 

cooperativa, momento em que cada um contribui de alguma forma para o sucesso do 

conjunto.

No entanto, para que sejam construídos processos de formação continuada que 

ofereçam subsídios aos professores para o desenvolvimento de processos de ensino e 

aprendizagem com suporte em meios tecnológicos - especificamente em ambientes virtuais, 

permeados pelos conceitos mencionados acima - torna-se essencial que se discuta a questão 

da formação de formadores diante dos desafios desta nova modalidade educativa, uma vez 

que aprender e ensinar nestes ambientes implica em considerar suas especificidades e toda a 

sua complexidade. 

1.2 A Formação de Professores para uma Sociedade em Mudança

A formação de professores tem sido uma preocupação sobre a qual diversos 

teóricos têm se debruçado (SCHÖN, 2000; PERRENOUD, PAQUAY, ALTET et al., 2001;

ALARCÃO, 2004; GIESTA, 2005; DELGADO, 2007 etc.), buscando pensá-la sob as mais 

diversas perspectivas. Isto tem-se tornado uma questão central nos cursos de Pedagogia e de 

formação em geral, como forma de se contrapor às necessidades dos estudantes 

contemporâneos, inseridos numa cultura e sociedade com marcas distintas e com necessidades 

de uma abordagem mais crítica por parte destes.

Segundo Perrenoud (1999, p. 05), “as sociedades se transformam, fazem-se e 

desfazem-se”. Esse processo é bastante amplo, envolvendo aspectos que tendem a modificar o 

trabalho, as formas de comunicação e, até mesmo, a maneira de pensar do ser humano. Neste 

sentido, as instituições formadoras não se podem esquivar desta realidade, nem se eximir de 

sua responsabilidade quanto à formação do professor no sentido de prepará-lo em sintonia 

com as mudanças da sociedade na qual está inserido, uma vez que atuarão com alunos que 

dela também fazem parte. De acordo com Freire (2002), torna-se necessário desenvolver uma 

formação que auxilie o aluno a refletir sobre o mundo para transformá-lo; algo que se 

contraponha aos modelos predecessores, de natureza tecnicista e de caráter alienante, em que 
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a relação professor/aluno transformava o primeiro em depositante e o segundo depositário da 

educação19.

Alarcão (2004), citando Dewey, Freire e Gadotti, destaca a necessidade de o 

professor responder e reagir às exigências pedagógicas de seu tempo. Ser competente, 

considerando o fato de que se exigem atualmente novas habilidades dos professores, não se 

revela apenas um dado técnico, mas também um dado humano. Trata-se de desenvolver 

competências para lidar com o ser humano em todas as suas dimensões. A autora ressalta as 

competências necessárias à educação atual com base no relatório emitido por educadores que 

pensaram o papel da educação no mundo atual, na década de 90. No documento emitido por 

esses educadores, sobressaem os seguintes aspectos:

1º) competência pelos conhecimentos: fatos, métodos, conceitos e princípios;

2º) competência pelas capacidades: saber o que fazer e como fazer;

3º) competência pelos contatos: capacidades sociais, redes de contatos, influência;

4º) competência pelos valores: vontade de agir, acreditar, empenhar-se, aceitar 

responsabilidades e poder (físico e energia mental).

Desse modo é possível verificar que, para a autora, a noção de competência do ser 

humano hoje não pode ficar restrita à construção de conhecimento, mas ao desenvolvimento 

de capacidades (saber o que fazer e como), à experiência (ser capaz de aprender no sucesso e 

no fracasso), aos contatos (relações interpessoais) e valores (capacidade de ação e de 

empenho). Alarcão (2004) conceitua ainda competência como a capacidade de aprender a 

utilizar os saberes de forma dinâmica (saber atuar); menciona também a importância da 

coletividade (memória coletiva). Isto implica numa formação de base que alude à capacidade 

de levar o indivíduo a refletir e a agir. 

Para Viana (2002, p. 57), tem-se criado uma cultura de supervalorização de alguns 

aspectos em detrimento de outros: “[...] privilegia-se o desenvolvimento cognitivo em 

detrimento de outros aspectos de igual importância, como são o emocional, o afetivo, o 

sociocultural e o espiritual [...]”. Neste sentido, o professor precisa atuar tendo em vista as 

pessoas, sua cultura, sua identidade, considerando aquilo que Freire (2002, 1996) sempre 

insistiu ao discutir a educação, ou seja, que o ser humano é incompleto e inacabado, estando 

19 Paulo Freire denominava esse tipo de educação de “educação bancária”, justamente pela relação que se 
estabelecia entre professores e alunos. Ela assim define o papel de cada um deles: “O educador educa, os 
educandos, são educados; o educador é o que sabe, os educandos, os que não sabem; o educador é o que pensa, 
os educandos, os pensados; o educador é o que diz a palavra, os educandos, os que a escutam docilmente; o 
educador é o que prescreve sua opção, os educandos os que seguem a prescrição; o educador é o que atua, os 
educandos, os que têm a ilusão de que atuam; o educador é o sujeito do processo, os educandos, meros objetos” 
(FREIRE, 2002, p.68).
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em constante formação. Para este educador, a coisificação do homem e sua alienação devem 

ser combatidas frontalmente, algo possível a partir de uma educação ética e competente, no 

sentido de o professor ser sensível às reais necessidades de seus alunos.

Tais demandas referem-se também à apropriação dos novos recursos que 

emergem na sociedade, tendo esta adquirido, nos últimos tempos, um caráter dinâmico, o qual 

se espalha por todas as dimensões da atividade humana, fazendo com que o ato de preparar o 

aluno vise também a sua formação para a vida profissional. “Essa deve passar a ser, então, 

mais uma das metas dos cursos de formação de professores – instrumentalizar nossos 

aprendizes, a fim de prepará-los a enfrentar as novas demandas do mundo do trabalho” 

(NICOLAIDES; FERNANDES, 2003, p. 94). Acrescentam-se a estes estudos os de Ramos e 

Freire (2007), Tavares (2007), Almeida, M. E. (2004a), Schlünzen (2000), entre outros, que 

apontam para a importância da preparação de professores para atuarem em espaços de 

aprendizagem mediados pelas tecnologias de informação e comunicação, visando à criação de 

contextos distintos de aprendizado que se utilizam dos mais variados recursos de natureza 

tecnológica e consideram as exigências da sociedade atual para formação de sujeitos 

autônomos e capazes de construir o próprio conhecimento.

Vale salientar aqui que alguns estudos e iniciativas visando à formação de 

professores para o uso de recursos tecnológicos em processos de ensino e aprendizagem têm 

sido desencadeados por várias instituições, dentre elas a Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Currículo – CED, 

especificamente, na Linha de Pesquisa de Novas Tecnologias em Educação. No âmbito desse 

Programa, o grupo de pesquisa Formação de Educadores com Suporte em Meio Digital,

coordenado pela Profa. Dra. Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, desde 2003, vem 

desenvolvendo iniciativas inovadoras no que se refere ao uso de recursos tecnológicos em 

contextos educacionais e/ou como suporte para a criação de ambientes de formação de 

professores, gestores e formadores. 

Diversas foram as produções desencadeadas a partir destas iniciativas, no entanto, 

destaco o artigo publicado por Almeida, M. E. (2005b) na revista eletrônica deste programa 

intitulada e-Curriculum
20
, no qual a autora faz um resgate histórico detalhado dos projetos 

desencadeados no âmbito do CED. A seguir, serão descritos, de forma breve, alguns desses 

projetos desencadeados no contexto dessa linha de pesquisa. 

20 Para outras informações consultar o endereço eletrônico: http://www.pucsp.br/ecurriculum/.
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Um dos projetos resultou de um acordo internacional entre a Organização dos Estados 

Americanos – OEA e o Ministério da Educação do Brasil – MEC. Devido à 

abrangência interinstitucional e internacional desse projeto a partir de seu 

desenvolvimento, houve a produção de cinco livros (VALENTE, 1999, 2003; 

FREIRE; PRADO, 2000; MORAES, 2002; AZINIAN, 2004), onze artigos, uma 

dissertação de mestrado (ARNT, 2001) e uma tese de doutorado (PELLEGRINO, 

2001).

Outro projeto de destaque refere-se ao Projeto Nave: Formação de Professores e 

Novas Perspectivas Curriculares para Ambientes Virtuais e Colaborativos a 

Distância. Seu desenvolvimento ocorreu no período compreendido entre fevereiro de 

2000 a abril de 2001, visando à pesquisa, ensino e formação de professores. Ao 

término do projeto, foi publicado um livro (ALMEIDA, F. 2001) e outros trabalhos 

foram apresentados em eventos científicos internacionais.

O Curso de Especialização em Desenvolvimento de Projetos Pedagógicos com o Uso 

das Novas Tecnologias foi desenvolvido de setembro de 2000 a maio de 2001, cujo 

foco era formar professores, multiplicadores da formação de outros professores, para o 

uso pedagógico do computador.  Como produções científicas elaboradas a partir desse 

projeto, podem-se mencionar algumas monografias individuais (produzidas pelos 

próprios professores-alunos), relatórios, artigos publicados em eventos científicos, um 

livro (VALENTE, PRADO e ALMEIDA, 2003), uma tese de doutorado (PRADO, 

2003) e uma dissertação de mestrado (BRUNO, 2002). 

O projeto Alfabetização e Inclusão Digital, iniciado em 2001, valorizava a vivência de 

sala de aula dos professores alfabetizadores de jovens e adultos. Com o seu 

desenvolvimento, houve a produção de uma tese de doutorado (CHIUMMO, 2004) e 

uma dissertação de mestrado (FERNANDES, 2005). 

Outra iniciativa refere-se à Formação de Gestores Escolares da Região Norte do 

Brasil para Inserção de Tecnologias na Escola. Este projeto desenvolveu-se no ano de 

2002, a partir do Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo, da 

Secretaria de Educação a Distância do MEC, em parceria com universidades e 

secretarias estaduais de educação. Seu foco principal era formar gestores de escolas 

públicas para a articulação das TIC no contexto escolar. Como exemplo de produção 

desencadeada, após esse projeto, tem-se um livro (VIEIRA, ALMEIDA e ALONSO,

2003) e duas dissertações de mestrado (GALVÃO DA FONTE, 2004; SAPUCAIA, 

2004).
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O projeto Aprendizagem: Formas Alternativas de Atendimento foi direcionado para os 

educadores da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, cujo foco de atuação visava 

os distintos projetos de formação de professores veiculados por esta secretaria. O 

desenvolvimento desse projeto contribuiu para a produção de um livro (VALENTE; 

ALMEIDA, 2007) e de uma dissertação de mestrado (ALVES, A., 2005). 

Por fim, cabe destacar, especialmente, o Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, 

considerado como contexto dessa pesquisa. Este Projeto caracterizou-se como um programa 

de formação organizado e desenvolvido por meio da parceria entre PUC/SP, Microsoft e 

Secretarias dos Estados. Como principal finalidade, visava a articulação de tecnologias na 

gestão escolar, por meio de um processo de formação na ação dos líderes atuantes nas escolas 

e diretorias de ensino. Em desenvolvimento no período de 2004 a 2006, o projeto contemplou 

aproximadamente 11.760 gestores nos cursos, desenvolvidos de forma semipresencial, 

totalizando 80h, por turma. Este Projeto foi contemplado com o 7º Prêmio de Excelência em 

Educação a Distância – ABED 200721, fato esse que coroou o sucesso e relevância dessa 

iniciativa como referência para a criação de espaços de formação, visando à incorporação de 

recursos tecnológicos no âmbito escolar, especificamente, nas ações de gestão. Outros

detalhes a respeito desse Projeto serão fornecidos posteriormente, no Capítulo 3, que 

descreverá o contexto dessa pesquisa.

Cabe ressaltar também que, a partir deste Projeto, algumas dissertações e teses 

foram desenvolvidas vinculadas ao mesmo Programa de Pós-Graduação no qual foi originado. 

Um deles refere-se ao estudo realizado por Bancovsky (2008), cujo principal objetivo foi 

identificar as influências do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias no cotidiano da gestão 

escolar, bem como verificar mudanças nas práticas dos gestores nas dimensões técnico-

administrativa e pedagógica das Unidades Escolares investigadas. Picarelli (2006) propôs em 

seu estudo: observar, registrar e analisar emergências formativas (facilitadoras no processo de 

construção do conhecimento e aprendizagem) num curso a distância (no caso, o Projeto 

Gestão Escolar e Tecnologias), voltado para educadores. Mengalli (2006), em sua pesquisa -

considerando os recursos tecnológicos como meios potencializadores de desenvolvimento e 

ações colaborativas - identificou indícios de gestão baseada no conhecimento, ampliando suas 

21 “O Prêmio de Excelência em Educação a Distância ABED tem por finalidade incentivar o desenvolvimento 
de práticas inovadoras e de pesquisa em educação a distância no Brasil, por meio de: valorização de trabalhos 
de pesquisa e experiências de qualidade em educação a distância, em âmbito nacional; identificação de práticas 
bem sucedidas e de qualidade que possam servir de referência para outros profissionais ou instituições 
interessadas em educação a distância; difusão de experiências pedagógicas e de pesquisa relevantes, praticadas 
individualmente ou em equipe, que visem a valorização da educação a distância no país”. Disponível em:  
http://www.farostecnologia.com.br/abed/.
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considerações para as possibilidades de uso de tais recursos para a formação de redes, 

resolução de problemas e tomada de decisão. Nessa perspectiva, artigos foram publicados em 

congressos (ALMEIDA, M. E., 2005a; RUBIM, PRADO e ALMEIDA, 2005; FERREIRA, 

SAPUCAIA, RUBIM, VILLARINHOS, PRADO e ALMEIDA, 2005).

A partir da breve descrição de cada um dos projetos mencionados anteriormente, é 

possível constatar que seus objetivos, de forma geral, visam instigar os professores a 

refletirem sobre suas próprias ações com o uso de tecnologias, articulando teoria e prática, 

possibilitando uma renovação contínua de suas práticas pedagógicas (SCHÖN, 1987, 2000; 

NÓVOA, 1995; ALARCÃO, 2001; GIESTA, 2005). 

A tecnologia no âmbito das ações desencadeadas no contexto destes projetos é 

discutida e experienciada como meio potencializador dos processos de ensino, aprendizagem 

e pesquisa. Isto ocorre principalmente pela natureza que vem se estabelecendo no fazer do 

professor contemporâneo, em contrapartida ao trabalho desenvolvido outrora, que era 

definido, marcado, repetitivo, mas que tem assumido novos contornos com as mudanças 

observadas na sociedade atual. 

Acrescenta-se a isto o fenômeno de democratização do ensino (expansão e 

universalização) que vem se instalando na sociedade brasileira e que impõe uma ampliação do 

horizonte do educador, uma vez que recebe, nas diversas classes em que atua, alunos 

provenientes de culturas e contextos com realidades distintas (SANTOS,  V. M., 2005). Além 

disso, o esforço proposto pelo Governo Federal, no sentido de informatizar todas as escolas 

até 201022, irá trazer impacto significativo na forma como os educadores deverão atuar: 

professores e alunos serão colocados diante de novas realidades e novas possibilidades, já que 

informatizar significa também ampliar as fronteiras dos alunos com acesso a Internet, 

manuseio de hipertextos, novos ambientes de natureza virtual, etc...

Diante do exposto, o desafio de formar professores para esta escola, na qual as 

TIC se fazem presentes, impõe a necessidade de que também aqueles que formam sejam 

possuidores de senso crítico, reflexivo, estejam imersos em programas de educação 

continuada e que estejam abertos ao aprendizado voltado ao uso de diferentes recursos 

tecnológicos com intenções pedagógicas. Nesse cenário, cabe a estes professores não se ater 

somente ao seu currículo acadêmico, que segundo Tardif (1999) é insuficiente quando 

22 A informatização das escolas públicas é uma das metas previstas no Plano Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (PDE). O programa responsável pela informatização das escolas é o Programa Nacional de 
Informática na Educação (Proinfo), que existe desde 1997. Segundo o gerente do Proinfo, José Guilherme 
Ribeiro, depois de informatizadas as instituições de ensino médio, o foco serão as escolas que atendem de 5ª  à 8ª 
séries e os estabelecimentos urbanos e rurais, que deverão ser equipadas em 2008. Em seguida, virão as escolas 
de 1ª à 4ª séries, que deverão ser atendidas em 2009 e 2010. Disponível em: www.inclusaodigital.gov.br.
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comparado ao conhecimento adquirido ao longo da vida. Pelo contrário, se quiserem 

desenvolver com ações concretas uma educação transformadora e sintonizada com as 

demandas atuais, devem também viver em constante atualização, ou seja, reconhecer a 

importância de assumir o papel de eternos aprendizes.

De acordo com Moran (1995), é necessário compreender que as tecnologias de 

comunicação não substituem o professor, embora possibilitem algumas modificações em suas 

funções. Oferecer informações, por exemplo, pode ser algo realizado por livros ou por novas 

mídias, ficando para o professor a tarefa de estimular a curiosidade do aluno, instigando-o

para a pesquisa, em diferentes fontes, de assuntos de seu interesse, cabendo ao professor 

auxiliá-lo na seleção e compreensão das informações obtidas para que o aluno construa novos 

conhecimentos. Nesse processo, o professor pode ainda contextualizar os dados e os 

resultados, adaptando-os à realidade dos alunos. Ao desenvolver a mediação, o professor pode 

questionar os dados apresentados, levando os alunos a reflexões mais profundas e críticas 

sobre o que pesquisaram.

Enfim, o educador moderno precisa ampliar seu horizonte profissional, e também 

pessoal, abrir-se para trabalhos mais coletivos, participativos, partilhar a discussão dos temas 

comuns com seus pares, além de estar integrado aos anseios dos alunos e aos objetivos da 

instituição em que atua. Isto implica na imersão do mesmo em uma educação continuada. 

Thurler (2002) ressalta a importância da participação do “outro” como forma de consolidar 

uma educação continuada, afirmando que “a idéia do outro, retomada e adaptada, pode ser 

mais eficaz do que uma longa busca solitária” (p. 104). Assim, a formação deve pressupor 

esse movimento interativo e cooperativo que atinja pesquisadores, formadores, professores e 

diversos outros atores que atuam em espaços educativos, ficando mais fácil, então, reconhecer 

e identificar os questionamentos que podem abrir a janela de novas oportunidades para a 

atuação docente. 

Diante desta necessidade, impõe-se também para o desencadeamento da educação 

on-line que os processos de formação docente propiciem situações nas quais os professores 

possam vivenciar “práticas reflexivas”, de modo que se tornem reflexivos e/ou percebam a 

importância de refletir sobre a própria prática, visando sempre ao seu aperfeiçoamento diante 

das diversidades encontradas em contextos de aprendizagem não presenciais e, mais 

especificamente, àqueles viabilizados pela rede Internet. A ausência de práticas reflexivas em 

processos de formação docente acaba contribuindo para a criação de um fosso entre ambas as 

realidades: a da sociedade, que evolui de forma contínua e acelerada e, por outro lado, a 
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evolução lenta das práticas pedagógicas, uma vez que os professores não são estimulados a 

refletir e analisar sua própria atuação em busca de aprimoramentos. 

Portanto, tudo indica que, diante do crescimento de iniciativas voltadas para a 

educação on-line, vive-se um momento em que professores e alunos estão diante de um novo 

papel para si. Tal realidade revela que, nestes espaços educativos não presenciais, é possível 

criar uma comunidade na qual há a partilha e a participação conjunta na aprendizagem. 

Entretanto, aqui, não se pode ter como foco a oferta de informações, conforme discutido 

anteriormente, mas a reflexão sobre estas informações presentes no mundo atual. Torna-se,

então, cada vez mais evidente a urgência de transformação do professor em sujeito reflexivo, 

de modo que adquira condições de rever a sua prática constantemente, visando sempre à 

criação de ambientes significativos e favoráveis à construção do conhecimento. 

O termo professor reflexivo vem sendo cada vez mais utilizado em documentos 

metalinguísticos, figurando como um conceito que expressa o ensejo por um preparo que 

tenha relação direta com os anseios que recaem sobre o educador moderno, mormente aos 

novos papéis que este exerce no universo educativo. É o caso, por exemplo, do que nos 

apresentam Menezes e Santos (2002), que assim o definem:

Conceito relacionado à formação de professores e que entende estes profissionais 
como intelectuais em processo contínuo de formação. Foi na década de 80 que 
começaram a ser difundidas as ideias de Donald Schön, que despertaram 
considerações sobre a abordagem reflexiva na formação de professores. Schön 
fundamentou suas pesquisas na teoria da indagação de John Dewey, filósofo, 
psicólogo e pedagogo norte-americano que influenciou o pensamento pedagógico 
contemporâneo e o movimento da Escola Nova. De acordo com Dewey, “a busca 
do professor reflexivo é a busca do equilíbrio entre a reflexão e a rotina, entre o ato 
e o pensamento" (p. 01).  

Nesse sentido, professor reflexivo é uma conceituação que não se consagra apenas 

na prática em si da aplicação de metodologias eficazes de ensino e de aprendizagem, mas 

volta-se também para uma abordagem da perspectiva do aprendiz. Isto ocorre na constante 

tentativa de descobrir o que este precisa aprender, e como fazê-lo aprender para que sua 

cidadania possa ser desenvolvida, e isto implica, naturalmente, em identificar quais são as 

demandas do mundo contemporâneo no sentido de apropriar-se das mesmas e inseri-las na 

prática pedagógica.

Libâneo (2001) tem sido um dos muitos teóricos que pensam a educação a partir 

de novos paradigmas e a discute por um viés reflexivo. Dentro desta perspectiva, chama a 

atenção para o fato de estarmos em um mundo marcado por mutações em todos os sentidos, 

fato esse que se configura como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. 
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Para o autor, a maneira autêntica de enfrentar essas mudanças consiste em efetuar ao mesmo 

tempo a ação e a reflexão ou vice-e-versa, pois reconhece que esses termos são indissolúveis 

já que um influencia o outro. Segundo o autor, uma atitude reflexiva refere-se ao 

“desenvolvimento da capacidade reflexiva com base na própria prática, de modo a associar o 

próprio fazer e o processo do pensar” (Ibid., p. 27). Schön (2000) apresenta como 

característica da atuação de qualquer profissional o saber lidar com as situações fora de rotina 

que surgem durante a prática. Para lidar com tais situações, os profissionais precisam ter 

coerência, previsibilidade, vislumbrar as implicações e consequências de suas ações. 

Sobretudo, entenderem que suas ações podem promover resultados inesperados e agregar-lhes

novos significados e valores em suas práticas profissionais. O resultado desse mecanismo 

dentro do ambiente educacional é a transformação do profissional de educação em um 

indivíduo reflexivo. 

É importante considerar aqui que a reflexão é um dos pressupostos do Projeto 

Gestão Escolar e Tecnologias, caracterizado como contexto desta pesquisa, uma vez que a 

valorização e a busca pela transformação do profissional de educação, no caso, o gestor 

escolar em formação, permeia a sua proposta pedagógica, efetivando-se nas diversas 

atividades a serem desenvolvidas pelos gestores ao longo da formação. Desse modo, 

articulando como eixos temáticos aspectos relacionados à gestão escolar, à inserção e 

possibilidades das TIC em ambientes educacionais, aos fundamentos teóricos da educação, 

busca-se, no âmbito desse Projeto, oportunizar a reflexão e a prática no que se refere ao uso 

das TIC em ações pedagógicas e administrativas desencadeadas na escola, favorecendo ainda 

uma análise a respeito das funções exercidas pelo gestor escolar no que tange,

especificamente, às oportunidades que surgem a partir da aplicação de recursos tecnológicos 

aos processos educativos (ALMEIDA, M. E., 2007).

Todo esse processo é desencadeado por meio da dinâmica estabelecida entre a 

articulação dos eixos temáticos que fundamentam o Projeto, dos objetivos a serem atingidos 

por meio de cada uma das atividades propostas, do uso dos recursos tecnológicos, dos 

materiais de apoio, das intervenções dos formadores e da participação dos gestores em 

formação. Vale salientar aqui que, essa dinâmica é favorecida pelo design educacional do 

curso, pois de acordo com Almeida, M. E. (2007), sua organização favorece que ocorra um 

movimento entre três contextos de aprendizagem, são eles: os encontros presenciais 

(desenvolvidos nos Módulos 1 e 3); a prática na escola, momento no qual se desenvolve a 

proposta de ação (Módulos 2 e 4); e interações (gestores x gestores, gestores x formadores, 

incluindo ainda a interação destes com as informações, relatos de experiências e produções 
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realizadas) desencadeadas durante a formação no ambiente virtual de aprendizagem (solução 

Microsoft para EaD). 

Sendo assim, pode-se dizer que a transformação dos gestores cursistas em sujeitos 

reflexivos pôde ser favorecida na medida em que a dinâmica de aprendizagem estimulada 

pelo movimento dos sujeitos envolvidos no processo de formação desencadeava-se

perpassando os três contextos indicados acima, movimento este que configurava uma rede 

favorável à construção de novos conhecimentos. Destaca-se neste instante que, tal 

transformação desencadeou-se não apenas no âmbito dos gestores em formação, atingindo 

também os formadores e demais profissionais atuantes na gestão e desenvolvimento do 

Projeto GET (ALMEIDA, M. E., 2007). Como exemplo de um instrumento que instigou a 

reflexão e o registro das percepções dos gestores cursistas e formadores sobre as ações 

desencadeadas na formação foi o Memorial Reflexivo. Mais especificamente, por meio da 

elaboração desse memorial, durante e ao término do curso, foram instigados a refletir: sobre o 

seu aprendizado, identificando aspectos considerados mais relevantes; sobre suas dificuldades 

e estratégias adotadas para superá-las; tendo, ainda, a oportunidade de registrar, neste instante, 

comentários ou sugestões para o aperfeiçoamento do Projeto.

A partir da década de 80, e com mais ênfase a partir da década de 90, segundo 

apontam as pesquisas educacionais e os currículos de formação profissional, tem sido 

destacada a importância da formação de professores que reflitam na e sobre a prática 

pedagógica. Sá-Chaves (1997), pautada nos estudos de Brubacher et al. (1997), apresenta-nos

características de um ambiente reflexivo. Com isso, a autora coloca o viés reflexivo como 

sendo um objetivo de formação válido: a prática reflexiva ajuda os professores a libertarem-se

de comportamentos impulsivos e rotineiros; a prática reflexiva permite que os professores 

ajam de um modo deliberado e intencional; a prática reflexiva distingue os professores 

enquanto seres humanos instruídos, pois é um marco da ação inteligente.

Outro exemplo de atividade que pode caracterizar o contexto do Projeto GET 

como um ambiente construído com viés reflexivo, conforme defende Sá-Chaves (1997), 

refere-se ao momento no qual os gestores foram incentivados a esboçar, em equipe, uma 

proposta de ação na qual o objetivo era analisar e discutir as ações que eram desenvolvidas ou 

que, ainda, constituíam-se apenas como intenções para viabilizar o uso das TIC de forma 

significativa e contextualizada às suas respectivas realidades. Naquele momento, cada equipe 

gestora pôde lançar um olhar para a sua instituição com o intuito de identificar em sua rotina 

de trabalho quais eram as necessidades atuais e as possibilidades de uso das TIC para a 

resolução de problemas emergentes em sua realidade. A partir daí, a meta era estruturar uma 
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ação viável de ser desenvolvida com o uso das TIC no período de seis semanas, ou seja, 

durante a realização do Módulo 2, exercitando, assim, a intencionalidade e mobilizando a 

inteligência da equipe.

Naquele instante, coube aos professores formadores orientar e analisar as 

propostas encaminhadas pelas equipes com o intuito de chamar a atenção dos gestores para 

que não perdessem de vista os eixos norteadores do curso: a articulação entre a prática do 

gestor escolar, as teorias educacionais e o uso das TIC no cotidiano da escola, incluindo a 

gestão escolar. Em estudos realizados por Alarcão (2004), a autora indica que existem 

algumas novas posturas para o profissional docente de hoje: “criar, estruturar e dinamizar 

situações de aprendizagem e estimular a aprendizagem e a autoconfiança nas capacidades 

individuais para aprender são competências que o professor hoje tem de desenvolver” (p. 30). 

Tal postura aproxima-se do papel exercido pelo formador no contexto do Projeto GET, pois, 

no ambiente on-line de aprendizagem, a dinâmica estabelecida fez com que os profissionais 

que assumiram esta função fossem pró-ativos, no sentido de manterem-se sempre presentes, 

estimulando a participação dos gestores cursistas em todas as atividades propostas durante o 

curso, inclusive naquelas a serem realizadas nos encontros presenciais.

Alarcão (2004) aponta ainda que, quando uma instituição adota uma metodologia 

que demonstra um viés reflexivo, ela necessita de reajustar seu pensamento, ter firmeza e ir ao 

encontro da reflexão e ação que pensa para si. Quando isso ocorre, segundo a autora, torna-se

favorável o envolvimento de professores em projetos a serem desenvolvidos junto aos alunos, 

propiciando assim uma variedade de situações nas quais as TIC podem fazer-se presentes 

como meio para a o diálogo, bem como para a vivência do conceito de partilha e 

solidariedade. Além disso, vale ressaltar o potencial destas ferramentas tecnológicas que 

contribuem para a resolução de situações-problemas ou a implementação de um projeto, os 

quais propiciam, em seu processo de desenvolvimento, a vivência de uma espiral de 

aprendizagem explicitada por Prado e Valente (2002) e que ocorre na sequência: descrição-

reflexão-depuração-(nova)descrição. É importante salientar que todas as fases desta espiral 

são contempladas apenas se existir a intervenção de um professor, instigando a reflexão sobre 

cada ação desenvolvida pelo aluno por meio das TIC. A cada intervenção do professor, o 

aluno tem condições de refletir sobre o resultado oferecido pelo computador, no caso, 

verificando se o mesmo aproxima-se do desejado. Quando isso não acontece, há a 

oportunidade de depurar e/ou aperfeiçoar sua produção, realizando uma nova descrição de 

suas ideias na ferramenta utilizada. Desse modo, a partir destas ações e um constante processo 

de reflexão, a espiral é contemplada. 
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Ao relacionar essa ideia à educação on-line, mais especificamente ao contexto do 

Projeto GET, é possível afirmar que essa espiral pôde ser experienciada pelos formadores na 

medida em que interagiam e orientavam as equipes gestoras na realização das atividades 

propostas ao longo da formação. Esse processo foi facilitado pela configuração e ferramentas 

disponíveis no ambiente virtual (solução Microsoft para EaD) utilizado para a viabilização do 

curso. Como exemplo, pode-se mencionar o uso do Portfólio que, ao assumir o sentido de 

uma pasta de trabalho na qual os gestores armazenavam suas principais produções, oferecia a 

oportunidade aos formadores de visualizarem tais produções e tecerem seus comentários, ou 

seja, oferecer o feedback para cada uma delas, fossem elas produzidas individual ou 

coletivamente. A partir deste retorno dos formadores, os gestores cursistas tinham a 

oportunidade de depurar suas produções, com o intuito de aperfeiçoá-las, buscando aproximá-

las o melhor possível dos objetivos a serem atingidos com cada atividade a ser realizada. 

Vale ressaltar ainda que, pelo fato de a ferramenta Portfólio ter a opção de não ser 

restrita apenas aos formadores, os gestores, caso permitissem a visualização de suas 

produções pelos demais colegas do grupo, poderiam também ter seus trabalhos analisados e 

comentados por outros gestores. Essa possibilidade caracteriza e evidencia que, na educação 

on-line, a mediação não se restringe ao formador, uma vez que nesse contexto a maioria dos 

recursos disponíveis (Chat, Correio, Fórum, entre outras) favorece com que todos os sujeitos 

participantes da formação exerçam, em momentos diversificados, o papel de mediadores. 

Desse modo, a interação torna-se compartilhada, podendo ora ser desencadeada pelo 

formador, ora pelos sujeitos em formação, ampliando-se a possibilidade de recorrência de a 

espiral de aprendizagem ser contemplada. Isso ocorre na medida em que o ambiente do curso 

favorece com que as práticas individualizadas sejam socializadas, tornando-se parte de um 

contexto mais amplo no qual podem ser analisadas, com o intuito de serem compreendidas. 

“[...] no ambiente virtual, cada professor pode explicitar as análises feitas sobre sua prática 

para seus pares e, da mesma forma, conhecer e refletir sobre outras análises (explicitadas 

pelos seus pares)” (PRADO; VALENTE, 2002, p. 46).

  A necessidade de reflexão sobre a prática docente é ponto pacífico entre os 

educadores. Para Nóvoa (apud BRZEZINSKI, 2002), as novas tendências educacionais 

revelam a necessidade de formar um professor reflexivo, que não apenas atue, mas pense 

sobre a educação, ressignificando sua formação em três instâncias distintas: pessoal,

profissional e organizacional. O preparo deste educador contemporâneo abrange os seguintes 

aspectos:
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pessoal: ao estimular a perspectiva reflexiva, de forma autônoma, criando, a partir de 

então, sua identidade pessoal.

profissional: ao produzir a docência a partir de uma dimensão coletiva, promovendo o 

professor a um investigador (reflexivo).

organizacional: no sentido de promover a instituição educacional em ambiente de 

trabalho e formação.

É importante que estes mecanismos  perpetuem-se também na prática efetiva da 

docência. Ou seja, tais aspectos devem estar presentes tanto nos cursos de formação quanto na 

vida prática do professor. Giroux (1997) destaca que a formação apenas técnica dos 

professores sacrifica o pensar sobre a prática pedagógica, uma vez que desenvolve 

metodologias que não favorecem uma análise reflexiva sobre suas ações. Segundo Giesta 

(2005), se os professores forem desvinculados de uma ação reflexiva, acabam distanciando-se

de uma postura responsável quanto ao que ensinam e quanto às metas a serem alcançadas. 

Para que possam legitimar suas ações, os educadores precisam “aprender a perceber a própria 

essência daquilo que estão examinando” (GIROUX, 1997, p. 155).

Nesse sentido, em relação ao tema “formação de professores para uma sociedade

em mudança”, devem ser consideradas as demandas da sociedade atual, especificamente, 

quanto às exigências de metodologias diversificadas diante dos novos aparatos tecnológicos 

presentes nos diferentes níveis de ensino. Por essa razão, torna-se fundamental considerar a 

necessidade de se estruturar processos de formação docente cujas propostas pedagógicas 

apresentem um viés reflexivo, principalmente, quando o foco da formação refere-se à sua 

capacitação para desempenhar a função de formadores em contextos on-line.

Os contextos de formação fundamentados em princípios de ordem reflexiva 

favorecem com que seus formandos vivenciem ações que os levem a constatar que a reflexão 

não se esgota na identificação de possíveis deficiências em sua prática, mas no 

desenvolvimento de novas ações no sentido de superá-las, isto é, atuar sobre sua própria 

prática no sentido de refiná-la. Sendo assim, a seguir será discutido o papel do formador 

responsável pela formação deste professor reflexivo, focando aspectos considerados

essenciais à sua postura, especificamente, quando esta se desenvolve em ambientes on-line de 

formação.
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1.3 O Papel do Formador para a Formação do Professor Reflexivo

De acordo com Perrenoud, Paquay, Altet et al. (2001, p. 32), “a formação 

profissional é uma construção pessoal que se apoia em ações práticas cotidianas em sala de 

aula, seguidas da reflexão e da análise dessas ações [...]”. Cabe ressaltar que, segundo os 

autores, esta análise da prática deve ser realizada conjuntamente com o formador e/ou outros 

professores de mesmo nível. Desse modo, é possível relacionar as percepções individuais com 

as impressões coletivas, buscando novas compreensões e caminhos a serem seguidos. Nesse 

sentido, os autores destacam como essencial o papel do formador que, segundo eles, atua 

como mediador entre o educador e sua prática, facilitando para ele a tomada de consciência 

em relação a suas ações. Isto acontece, segundo o autor, por meio de uma segunda dimensão 

no trabalho do formador que é, além de disseminar nos cursos uma ampla gama de 

ferramental teórico, vinculá-la à prática do formador, construindo uma trialética prática-

teoria-prática. Para os autores, essa trialética:

Trata-se de algo que se alimenta de saberes intermediários para nomear, interpretar,
distanciar-se das práticas, das situações, das interações pedagógicas, dos 
instrumentos de formalização e de apropriação da realidade produzidos pela 
pesquisa (PERRENOUD, PAQUAY, ALTET et al., 2001, p. 33).

Cabe aqui evidenciar que os processos de formação on-line - quando organizados a 

partir de um viés reflexivo e desencadeados por meio dos ambientes virtuais - são favorecidos 

pelas diversas ferramentas que a maioria dessas plataformas apresenta para a viabilização da 

interação entre formador e formandos. Destacam-se, neste instante, como exemplo, os fóruns 

de discussões, pois devido a sua funcionalidade, permitem a comunicação assíncrona, 

configurando-se como um recurso propício para o relato, ou seja, o registro de ações 

desencadeadas no contexto de atuação dos professores em formação. Ao ser instigado a 

relatar uma ação já desencadeada, o professor em formação é motivado a refletir sobre a ação 

desenvolvida, com o intuito de organizar o seu pensamento buscando uma melhor forma para 

descrevê-la. Uma vez registrado, cada depoimento tem a possibilidade de ser analisado pelo 

formador e demais participantes. Neste instante, diferentes pontos de vista podem ser 

socializados, a partir de cada relato lançado em um determinado fórum de discussão. Com 

essa possibilidade permitida pela ferramenta, as percepções individuais podem ser 

relacionadas com as impressões coletivas, conforme defende Perrenoud, Paquay, Altet et al.
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(2001), permitindo com que o grupo em formação compreenda as especificidades de cada 

situação registrada, bem como aponte diferentes caminhos na tentativa de colaborar para a sua 

resolução, quando for o caso.

Neste cenário, cabe ao formador facilitar e instigar o diálogo sobre as práticas 

socializadas nos fóruns. De acordo com Palloff e Pratt (2002), isto pode ocorrer de diversas 

formas. As autoras, como exemplo, mencionam a importância de o formador e formandos 

aprenderem a desenvolver a arte de fazer perguntas inteligentes, pois “as questões feitas em 

um ambiente on-line precisam ser um ponto de partida de uma discussão que promova a 

investigação profunda de um tópico e o desenvolvimento da capacidade de pensar 

criticamente” (Ibid., p. 150). Salientam ainda que, para estas perguntas, não existem respostas 

certas ou erradas, uma vez que assumem a função de estimular a reflexão sobre uma área 

específica do conhecimento. Um aspecto importante a considerar relativo ao papel do 

formador refere-se à necessidade de exemplificar aos formandos, de forma prática, como se 

elabora um questionamento inteligente, estimulando-os a se exercitarem, tentando adotar a 

mesma atitude diante dos depoimentos dos colegas. Outro exemplo mencionado pelas autoras 

trata-se da possibilidade de o formador dividir a responsabilidade pela mediação nos fóruns 

com os demais participantes, conforme discutido anteriormente. Reforçam que, ao partilhar 

tais responsabilidades com os formandos, o formador encontra uma maneira de “aprender a 

tornar mais aberta sua atuação como facilitador. Em vez de estar à frente da discussão, ele 

estará em igualdade de condições com os alunos, [...] o que significa uma nova função para 

muitos” (Ibid., p. 150).

Por estas e outras características, os fóruns de discussões disponíveis em contextos 

de educação on-line, especificamente nos ambientes virtuais, permitem também que o 

formador estimule o grupo a vivenciar a trialética prática-teoria-prática, recomendada por 

Perrenoud, Paquay, Altet et al. (2001). Isto pode ocorrer na medida em que instiga a 

socialização das ações desencadeadas nos contextos dos formandos em fóruns específicos. 

Com os relatos registrados, o formador encontra condições de articular a teoria já discutida, 

bem como instigar a busca de novos fundamentos teóricos para auxiliar o entendimento de 

algumas questões apontadas. Na sequência, pode haver uma alteração nas perspectivas 

individualizadas e/ou coletivas, instaurando, assim, em algumas situações, o desejo de 

realização de novas práticas, neste momento, com um nível mais aprofundado de 

embasamento teórico onde a trialética se desencadeia, contribuindo para o surgimento de 

níveis mais avançados de reflexão e, consequentemente, de uma aprendizagem 

transformadora.

59



Adriana Aparecida de Lima Terçariol 
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line

[...] os resultados do processo de aprendizagem transformadora são a capacidade de 
o aluno centrar-se em um ponto de vista ou idéia ou, então, de chegar a uma 
mudança de paradigma, adotando uma nova concepção dessa mesma idéia. Os 
alunos talvez sejam capazes de desenvolver novas maneiras de explicar suas ideias, 
de ampliá-las, e ainda refletir sobre como o próprio processo influenciou-os 
(PALLOFF; PRATT, 2002, p. 163 - 164).

Ao vivenciar tal processo de reflexão constante sobre a prática, a partir dos relatos 

socializados nos fóruns de discussões, os professores em formação, com o apoio do formador, 

aprimoram a sua formação profissional. De acordo com Perrenoud, Paquay, Altet et al. (2001)

os dispositivos que permitem a análise da prática e a pesquisa, abrem as portas para o 

desenvolvimento de uma metacompetência: o saber analisar. Não se trata de algo que possa 

ser construído de forma isolada, mas por meio de uma reflexão que deve encaminhar-se para 

um âmbito amplo e participativo. Sá-Chaves (1997) nos apresenta uma formação reflexiva 

como algo que: 

[...] assenta-se numa relação de formação de tipo colaborativo, de questionamento 
sistemático da ação. Sob a orientação do formador, os formandos vão caminhando da 
direção de uma autonomização progressiva e de uma maior responsabilização pela 
sua ação. (SÁ-CHAVES, 1997, p. 121). 

Thurler (2002), assim como Sá-Chaves (1997), também aponta como tendência 

crescente a formação com base em interação e colaboração entre os diversos agentes que 

circulam no universo educativo. Neste sentido, vale salientar que no âmbito do Projeto Gestão 

Escolar e Tecnologias, contexto desta pesquisa, a interação e a colaboração são conceitos 

fundamentais que embasam todo o projeto, especificamente a atuação dos formadores, sendo 

experienciados na prática a qual se desenvolve mediatizada pelas TIC. 

Esta ação materializa-se ao longo de toda a orientação desencadeada pelo 

formador nas diferentes ferramentas disponíveis no ambiente virtual do curso, em especial, 

nos fóruns de discussões. Neste processo, o formador e formandos “apreendem a realidade 

por meio de uma rede de colaboração na qual cada um ajuda o outro a desenvolver-se, ao 

mesmo tempo em que também se desenvolve. Todos aprendem juntos e em colaboração” 

(ALMEIDA, M. E., 2001, p. 23).  É importante salientar que esta rede de colaboração é tecida 

por meio do diálogo desencadeado pelo formador ao orientar os formandos sob sua 

responsabilidade no desenvolvimento das atividades propostas na formação. 

O diálogo desencadeado entre formador e formandos em contextos de educação 

on-line aproxima-se da definição atribuída por Freire (1979, p. 39) “nutre-se de amor, de 

humanidade, de esperança, de fé, de confiança. [...] E quando os dois polos do diálogo se 
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ligam assim, com amor, com esperança, com fé no próximo, se fazem críticos na procura de 

algo e se produz uma relação de empatia entre ambos”. Ao desencadear uma relação dialógica 

baseada na confiança mútua, de acordo com Josgrilbert (2001), pressupõem-se os seguintes 

aspectos:

[...] a parceria, a generosidade que leva à humildade, a dúvida, a espera, a sintonia, 
o resgate da beleza de aprender e viver, a poesia, a espiritualidade, o respeito ao 
outro, [...] a obrigação de aprender em naturalidade, o medo frente ao novo na 
alegria de conhecer [...] (p. 86). 

A partir desse instante, alguns destes aspectos serão abordados com o intuito de 

evidenciarmos a sua importância como fundamento para o papel a ser desempenhado pelo 

formador na formação do professor reflexivo. 

Inicialmente, torna-se importante enfatizar que o diálogo, aqui caracterizado por 

Freire (1979), aproxima-se das ideias apresentadas por Ranghetti (2001) ao discutir a 

afetividade sob o viés da interdisciplinaridade na obra Dicionário em Construção: 

Interdisciplinaridade, organizada por Ivani Fazenda (2001). Nesse cenário, a autora defende 

que, para que possamos sentir e viver a afetividade na educação, torna-se necessário que 

adentremos a sala de aula ou contexto escolar, de forma geral, para que possamos descobrir e 

sentir o que emerge a partir das interações desencadeadas entre os sujeitos que participam de 

um dado processo educativo. Isto significa “ampliar o olhar e a escuta na tentativa de captar 

da expressão/comunicação destes seres o revelar de seu eu, sua inquietude, dificuldade e 

possibilidade que expressa na ação de aprender e ensinar. Uma ação consciente, partilhada e 

envolvente [...]” (RANGHETTI, 2001, p. 87), de modo que os sujeitos sintam-se à vontade 

para mostrarem-se em sua essência, ou seja, por inteiros, tornando a ação significativa e com 

sentido à sua existência. 

A afetividade, de acordo com esta perspectiva, favorece a vivência de práticas 

pedagógicas capazes de manter a rigorosidade exigida pela ciência, no entanto, neste espaço 

valoriza-se também a subjetividade dos sujeitos envolvidos no processo de formação, bem 

como os autores que são envolvidos nesta dinâmica quando se viabiliza a relação entre teoria 

e prática. Cria-se, então, um ambiente de aprendizagem acolhedor, no qual as diferenças são 

reconhecidas, respeitadas e valorizadas. Com isso, contribui-se para que o clima que permeia 

este espaço favoreça com que todos se sintam bem, percebendo que são aceitos e valorizados 

em suas ideias, sentimentos e relações estabelecidas. Desta forma, a afetividade faz-se

presente, “manifesta-se no acolhimento, na valorização da expressão, no gesto, no olhar, na 

escuta, na sensibilidade em perceber o outro como um ser diferente, entretanto, semelhante, 
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por constituir-se como ponto de referência para nossa própria composição” (RANGHETTI, 

2001, p. 88). Assim, de acordo com a autora, no processo educativo, a afetividade dimensiona 

a intensidade e a profundidade das ações dos sujeitos, favorecendo o desencadeamento do 

convívio entre razão e emoção. 

Bruno e Moraes (2006), ao abordarem aspectos afetivo-emocionais relacionados à 

avaliação da aprendizagem em ambientes on-line, chamam a atenção para o uso da linguagem 

emocional. Para as autoras, a linguagem emocional é entendida “como um meio, [...] um 

sistema intencional de expressar e comunicar emoções, mediado [...] pela linguagem 

(conversação), para a relação de encontro, de contato, entre os sujeitos aprendentes em 

processo contínuo de transformação [...]” (p. 62). Nestes ambientes, faz-se o uso da 

linguagem escrita, fato este que instiga ao entendimento do linguajar utilizado para a 

efetivação da comunicação nestes contextos. As relações em construção nos ambientes de 

aprendizagem on-line estruturam-se a partir do tom da escrita adotado pelo professor 

mediador. Por esta razão, torna-se de fundamental importância o uso de uma linguagem 

emocional que favoreça a construção de um ambiente de aprendizagem fundamentado na 

parceria, confiança e harmonia. 

A linguagem emocional em ambientes on-line atua na linha procedimental nos 
processos avaliativos e acentua formas de mediação e interação com os sujeitos 
aprendentes. Desse modo, favorece a formação de vínculos entre os envolvidos e a 
criação de espaços para que os envolvidos co-construam o conhecimento. Não 
existem modelos do uso de tal linguagem, mas é preciso compreender que a 
linguagem emocional utilizada intencionalmente na mediação, especialmente em 
ambientes on-line, pode favorecer a reflexão e a interação, influenciando 
diretamente a construção do conhecimento (BRUNO; MORAES, 2006, p. 63). 

 Nesse sentido, torna-se de fundamental importância que o formador, em 

contextos on-line, atente-se, durante o seu processo de mediação, à necessidade de utilização, 

de forma intencional, de uma linguagem emocional acolhedora, de aproximação, que instigue 

o desencadeamento de relações e criação de vínculos favoráveis ao desenvolvimento de uma 

cultura colaborativa. Chama-se a atenção nesse instante para a importância da mudança de 

atitude do formador, de modo que a interdisciplinaridade possa habitar o espaço de 

aprendizagem, seja ele presencial e/ou virtual. “A atitude, que se articula com a prática 

interdisciplinar, exige que o professor esteja sempre avaliando seu trabalho, verificando se 

está adequado à realidade, se traz felicidade na relação professor-aluno e se leva à 

aprendizagem significativa” (JOSGRILBERT, 2001, p. 85).

A atitude do formador no contexto do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, 

aproxima-se de uma postura interdisciplinar, uma vez que cabe ao profissional que assume 

62



Adriana Aparecida de Lima Terçariol 
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line

esta função compreender os dilemas, as inquietações, as ansiedades que emergem diante do 

novo. Isto significa oferecer atenção, apoio, escuta aos formandos, quando estes se deparam 

com os desafios que um programa de EaD impõe.  Dentre estes desafios, podemos mencionar 

aqueles de ordem tecnológica, pedagógica e administrativa. Quando isto acontece, é 

necessário que o formador seja generoso o suficiente para compartilhar sua sabedoria e 

experiência já adquirida na área, sugerindo encaminhamentos, dicas, alternativas e materiais 

complementares aos já abordados no curso, com o intuito de ampliar a percepção e o leque de 

possibilidades dos formandos para enfrentar os desafios que surgem em seus caminhos. 

No entanto, é preciso salientar que, para que os formadores exerçam a sua 

generosidade, torna-se necessário que os formandos assumam uma postura de humildade, 

reconhecendo suas fragilidades, suas incertezas, suas lacunas, dificuldades, permitindo assim 

uma aproximação daqueles que, no momento, desempenham a função de formadores. “Assim 

como o sábio, o professor deve ser humilde. Ser humilde é estar aberto para o outro. [...]

estabelecer parcerias, ouvir e escutar o que emerge das diversas manifestações da 

expressão/comunicação do outro e não se considerar o centro da ação pedagógica”, aponta 

Alves, C. (2001, p. 63 - 64). O autor complementa sua idéia afirmando ainda que “humildade

é conhecer os próprios limites. Aceitar que sabe algo de modo imperfeito, incompleto, que, a 

qualquer momento, pode ser questionado, reformulado e mesmo superado” (Ibid., p. 64). 

Ao ser generoso e mostrar-se disponível a colaborar, esclarecendo dúvidas,

sugerindo encaminhamentos, acolhendo os mais inseguros, instigando a troca de experiências, 

a busca coletiva de soluções para as dificuldades encontradas, entre outros encaminhamentos, 

o formador promove também um clima favorável à parceria. É aí que  se pode “[...] gerar um 

movimento em busca da compreensão da totalidade da realidade, onde a construção de 

conhecimentos ocorre num continuo ir e vir, interconectando o indivíduo, que aprende 

consigo mesmo, com os seus pares e com o meio à sua volta” (JUSTINA, 2001, p. 160). 

Nessa perspectiva, a parceria deriva da afetividade e do respeito, princípios de uma atitude 

interdisciplinar, podendo ser, neste caso, compreendida como cumplicidade. Diante deste 

contexto, a existência de parceria implica a ocorrência de uma troca entre os parceiros, bem 

como a troca configura uma ação de parceria (JUSTINA, 2001). 

Assim, o formador amplia seu papel e consolida o contexto reflexivo de 

aprendizagem. Delgado (2007) resume assim o papel do formador:

Su objetivo no es otro que el de ayudar (no sustituir) a los alumnos a descubrir sus 
posibilidades, fomentando que compartan experiencias y participen buscando 
nuevas soluciones a los problemas. Para conseguirlo tratará de comunicar un 
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contenido, motivar a los alumnos para que participen en la formación, dirigirlos 
hacia el objetivo y evaluar los resultados (p. 23).

Sendo assim, o trabalho conjunto entre formador e professores em formação em 

ambientes de aprendizagem on-line torna-se cada vez mais interdependente, uma vez que suas 

ações e diálogo são fundamentados em uma “responsabilidade compartilhada, um 

comprometimento e um aperfeiçoamento coletivo e uma maior disposição para participar da 

difícil tarefa de comentar e criticar” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 66), contribuindo

assim para o desencadeamento de uma cultura de colaboração em cujo contexto o processo de 

formação desenvolve-se. Essa cultura é permeada de atitudes que expressam ajuda, apoio, 

confiança, acolhimento e abertura. Enfim, ao ser instaurada em processos de formação on-

line, essa cultura colaborativa denota um comprometimento com a valorização das pessoas 

como indivíduos e dos grupos aos quais pertencem.

De acordo com Fullan e Hargreaves (2000), é possível identificar culturas de 

colaboração em diversas manifestações que emergem de processos educativos, dentre eles: “a 

aceitação e mescla de vidas pessoais com vidas profissionais; o elogio rasgado e aberto, o 

reconhecimento, a gratidão e o compartilhar e discutir de ideias e recursos” (p. 67). Em se 

tratando de formações on-line, desencadeadas por meio de ambientes virtuais, o formador 

pode estimular essas manifestações apontadas pelas autoras: incentivando os professores em 

formação a apresentarem-se, informando algumas de suas características pessoais, bem como 

tecendo um breve relato de suas experiências profissionais. Para o registro dessas informações 

específicas, normalmente, os ambientes virtuais possuem uma ferramenta denominada Perfil. 

Em algumas ocasiões, é possível que o formador crie um fórum de discussão específico com o 

intuito de oportunizar um espaço no qual os formandos iniciem um processo de socialização 

com o grupo.

Neste instante, o formador pode solicitar que os professores em formação 

socializem quais são suas expectativas em relação ao curso que se inicia. Com as informações 

obtidas neste momento, o formador terá condições de verificar o processo, ou seja, identificar 

se o que o grupo espera da formação realmente condiz com o planejado. Caso perceba que há 

uma lacuna entre o desejado e o proposto, caberá ao formador negociar com o grupo, 

propondo o uso de materiais complementares como apoio às discussões referentes aos temas 

que ainda serão abordados, contribuindo, assim, para a construção de um processo de 

aprendizagem colaborativa. 

Especificamente, no âmbito do Projeto GET, a existência de manifestações 

indicando aceitação, elogios, gratidão, compartilhamento de ideias e reconhecimento do 
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sucesso, avanços e/ou dificuldades foram presentes durante todo o desenvolvimento da 

formação, principalmente nos fóruns de discussões desencadeados no ambiente virtual 

destinado às orientações aos formadores pelo orientador (formador de formadores), bem como 

nos fóruns das turmas sob a responsabilidade de cada formador23. Esses fóruns, de forma 

geral, tornaram-se ferramentas essenciais para o desencadeamento da interação e, permeados 

pela linguagem emocional, constituíram-se ferramentas favoráveis para que formadores e 

formandos, gestores escolares neste caso, expressassem suas percepções sobre o processo de 

formação e conhecimentos construídos. 

Desta forma, torna-se de fundamental importância que o papel do formador em 

um ambiente virtual de aprendizagem esteja voltado para o desenvolvimento de uma cultura 

colaborativa. Com isso, favorecerá a criação de um ambiente acolhedor no qual os docentes 

em formação sintam-se à vontade para deixar com que tais manifestações, mencionadas 

anteriormente, efetivem-se e, assim, sintam-se instigados a trazer suas experiências pessoais e 

profissionais para o contexto de formação. Sendo assim, com o apoio do grupo, terão 

condições de lançar um novo olhar sobre suas ações, buscando novos significados que 

poderão contribuir para o seu aprimoramento profissional.

No entanto, cabe evidenciar aqui, a importância de o formador ser formado 

adequadamente para atuar em contextos on-line, de modo que adquira competência para 

identificar as características, expectativas, sentimentos, avanços, dificuldades e necessidades 

gerais que emergem a partir da convivência e interação com seus professores formandos, 

procurando instaurar a trialética proposta por Perrenoud, Paquay, Altet et al. (2001). Enfim, 

acredita-se que, ao vivenciar processos de capacitação específicos para a atuação em 

ambientes viabilizados pelas redes temáticas, os formadores possam adquirir condições de 

fazer uso das tecnologias digitais como ferramentas importantes para a criação de novos 

espaços de aprendizagem, mais precisamente, de formação continuada, voltados: ao 

desenvolvimento do pensamento reflexivo, da consciência crítica; à busca de soluções para as 

inquietações; e aos novos problemas que emergem a partir do contexto de atuação dos 

docentes em formação. Por essa razão, a partir deste instante, analisaremos questões relativas 

à formação de formadores, no sentido de compreender suas abordagens e respectivas 

especificidades.

23 Explico que neste trabalho, o enfoque para análise será dado às percepções socializadas nos fóruns criados no 
ambiente virtual destinado à interação dos formadores com o orientador (formador de formadores). Os detalhes 
serão discutidos no Capítulo 4. 
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1.3.1 A Formação de Formadores e Abordagens

A formação de formadores tem sido um tema ainda pouco explorado na literatura. 

De fato, a formação de formadores e a formação de professores ainda não está ocupando 

espaços distintos, geralmente sendo tratados como temas afins, sendo aplicados a ambos os 

mesmos princípios teóricos e sendo pensadas as mesmas contingências conteudistas. A fim de 

esclarecer e delimitar a terminologia a que nos referimos ao tratar sobre a formação de 

formadores neste trabalho, resgatarei aqui o estudo desenvolvido por Vaillant (2003), 

desencadeado para a elaboração do relatório Programa de Promoção da Reforma Educativa na 

América Latina e Caribe - PREAL. 

Nesse estudo, a autora confirma a dificuldade de encontrar e analisar trabalhos 

que enfocam questões relacionadas à formação de formadores, por causa das imprecisões 

acerca dos conceitos – “formador” e “formação”. A autora salienta ainda que, para alguns 

pesquisadores, a formação dos educadores e a formação dos formadores são, muitas vezes, 

reconhecidas como sinônimos, porque se assemelham quanto ao interesse pelo conhecimento 

e sua aquisição. O mesmo ocorre com a evolução de suas funções. Ao tentar conceituar a 

figura do formador e as diferentes funções que pode desempenhar, Vaillant (2003) aponta seis 

abordagens descritas a seguir:

1. “Em uma primeira abordagem o formador é definido como toda pessoa que se dedica 

profissionalmente à formação, em seus distintos níveis e modalidades” (p. 22). Nesse 

sentido, o formador é um profissional formado e certificado para desempenhar 

atividades de formação; apresenta conhecimentos teórico-práticos sobre suas áreas de 

atuação, é comprometido com sua profissão, demonstra capacidade e iniciativa para 

buscar novos conhecimentos e propor inovações no encaminhamento das ações sob 

sua responsabilidade. Como profissional, geralmente, vincula-se a projetos 

desencadeados no segmento da Educação Profissional, Educação de Adultos ou 

Universitária.

2. “Em segundo lugar, poderíamos entender o formador como o Profissional que forma 

os docentes” (p. 23). Essa perspectiva refere-se à atuação dos formadores que 

desenvolvem a formação dos docentes da Educação Infantil, dos Primeiros Anos do 

Ensino Fundamental, do Ensino Médio, da Formação Profissional, dos Institutos de 

Formação Docente, das Faculdades ou Institutos de Pedagogia ou Ciências da 

Educação.
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3. Como uma terceira abordagem, a autora chama a atenção para o fato de que é preciso 

considerar também “aqueles profissionais de ensino que participam na formação 

inicial de docentes como tutores de práticas” (p. 23). Neste caso, a formação de 

formadores inclui os profissionais responsáveis pela orientação dos futuros docentes 

durante as atividades práticas desenvolvidas em sua formação inicial. Cabe esclarecer 

aqui que, na realidade brasileira, pode-se associar tais profissionais aos docentes 

orientadores de estágio que, normalmente, exercem essa função em cursos voltados 

para a formação inicial de professores.

4. Uma quarta perspectiva destinada ao termo formador é apontada pela autora como 

sendo voltada aos “professores mentores que assessoram e orientam aos professores 

iniciantes” (p. 23). Assim, de acordo com essa visão, a formação de formadores 

caracteriza-se como a formação dos professores mentores que auxiliam e acompanham 

os docentes nos primeiros anos de ensino. Isso ocorre, por meio de programas de 

inserção profissional. No âmbito das escolas brasileiras, poderíamos aproximar tal 

função à atuação do coordenador pedagógico, que orienta, principalmente, os 

professores iniciantes no desempenho de sua função, esclarecendo dúvidas, dando 

sugestões, enfim, oferecendo suporte para o seu caminhar junto aos alunos sob sua 

responsabilidade.

5. Como uma quinta concepção, a autora caracteriza o conceito de formador no âmbito 

escolar, apontando que o lançamento das Reformas Educativas contribuiu para o 

surgimento de uma nova figura que acabou recebendo denominações diferenciadas, 

conforme o país observado. Trata-se, aqui, dos assessores de formação. Isto é, dos 

profissionais de ensino, cujas funções estão direcionadas ao planejamento, 

desenvolvimento e avaliação da formação permanente do professorado.

6. Uma sexta abordagem indicada pela autora para caracterizar a figura do formador de 

formadores está associada à educação não formal. Refere-se, especificamente, ao que 

se denomina formação ocupacional ou formação contínua. Cabe aqui salientar que, 

nessa esfera, prefere-se, segundo a autora, utilizar a denominação “formador” ao invés 

de “professor”, como geralmente ocorre no contexto escolar. 

Enfim, no estudo desenvolvido por Vaillant (2003) é possível verificar que a 

figura do formador na América Latina é definida, de forma geral, como a do próprio docente, 

ou seja, do professor que tem contato direto com seus alunos, independente do nível em que 

atue (fundamental, médio e/ou superior). Desse modo, o formador de formadores é quem se 

dedica à formação de professores, desempenhando atividades diversificadas, “não apenas na 
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formação inicial e permanente de docentes, como também em planos de inovação, assessoria, 

planejamento e execução de projetos nas áreas de educação, formal e informal” (p. 12). Os 

estudos desenvolvidos pela autora revelam ainda que o formador deve possuir uma vasta

experiência docente, enriquecida com uma significativa formação científica e didática, 

compreender as principais linhas temáticas que a fundamentam, bem como estar disposto a 

trabalhar com adultos, de modo que se encontre preparado para apoiar os docentes em 

iniciativas que visem às mudanças em diferentes instâncias, dentre elas: comportamentais, 

conceituais e metodológicas, tão desejadas para a busca de processos educacionais de 

qualidade.

Entende-se, nesta tese, a formação de formadores como um processo de 

capacitação dos profissionais que atuam na formação de docentes, com o intuito de auxiliá-los

no desenvolvimento de atividades direcionadas a diferentes níveis de ensino. Tal processo de 

orientação e acompanhamento  é reconhecido aqui por, geralmente, poder ocorrer em ações de 

formação continuada, sejam elas desenvolvidas na modalidade presencial ou a distância, 

como o caso do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias. 

Vale ressaltar que, neste Projeto, os formadores em formação vivenciaram duas 

fases:  na primeira, atuando como alunos e, num segundo momento, como formadores de 

gestores escolares, auxiliando-os no uso das tecnologias de informação e comunicação nas 

escolas e processos de gestão. O detalhamento deste processo de formação de formadores será

descrito e analisado nesta tese, posteriormente. A partir deste momento, uma vez esclarecida a 

denominação da figura do formador adotada aqui neste trabalho, serão abordados aspectos 

relacionados às demandas para a sua formação, com o intuito de, na sequência das ideias 

apresentadas, enfatizar algumas especificidades sobre o tema “formação de formadores”. 

1.3.2 Aspectos a Considerar na Formação dos Formadores 

Segundo os estudos desenvolvidos por Vaillant (2003), existem alguns aspectos a 

considerar no processo de formação dos formadores, dentre eles: a formação pedagógica, a 

formação dos conteúdos disciplinares, o conhecimento didático do conteúdo a ser ensinado, o 

conhecimento do contexto. A partir deste instante, tais aspectos serão caracterizados e

discutidos.
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A Formação Pedagógica: as pesquisas realizadas pela autora revelam que os primeiros 

programas de formação de formadores enfatizam, especificamente, conteúdos 

relacionados ao desencadeamento da prática pedagógica com o público adulto, ou seja,

desencadeiam discussões relacionadas ao modo como os adultos aprendem.  

Reconhece-se aqui que a educação de adultos exige uma formação pedagógica dos 

formadores que compreenda conhecimentos diversificados: “[...] sobre técnicas 

didáticas, estrutura de aulas, planejamento do ensino, processos de planejamento 

curricular, avaliação, [...]”. (VAILLANT, 2003, p.29). Contemplar esses 

conhecimentos na formação pedagógica dos formadores torna-se importante para que 

adquiram fundamentos teóricos e práticos que os auxiliem no desencadeamento do 

aprendizado dos adultos. É necessário considerar também que esta não é uma tarefa 

fácil, sobretudo, porque os formadores trabalham, na maioria das vezes, formando 

adultos que formarão outros jovens ou adultos. 

A Formação dos Conteúdos Disciplinares: além dos conhecimentos pedagógicos, 

torna-se de fundamental importância que os formadores conheçam os conteúdos da 

área na qual atuam e desenvolvem as formações. Buchmann (apud VAILLANT, 2003, 

p. 29) salienta que “conhecer algo nos permite ensiná-lo; e conhecer um conteúdo em 

profundidade significa estar mentalmente organizado e bem preparado para ensiná-lo

de forma geral”. Corre-se o risco de o formador abordar equivocadamente os 

conteúdos aos seus alunos se este não possuir conhecimentos adequados da estrutura 

da disciplina ou área na qual os assuntos a discutir estão inseridos. O “que” e o 

“como” ensinam estão intrinsecamente relacionados ao conhecimento que os 

formadores possuem do conteúdo a ensinar. A autora salienta ainda que conhecer o 

conteúdo implica em compreender dois componentes distintos: o conhecimento 

substantivo e o sintático. O conhecimento substantivo refere-se aos conhecimentos 

gerais de uma matéria, ou seja, aos conceitos, às definições e aos procedimentos. O 

conhecimento sintático do conteúdo refere-se à compreensão que o formador possui 

das tendências, perspectivas e pesquisa no campo de sua especialidade. Compreender 

e reconhecer a importância destes componentes evidencia a necessidade de que os 

formadores conheçam adequadamente os conteúdos a serem desenvolvidos no 

processo de formação. 

Conhecimento do Contexto: Vaillant (2003) aponta também a necessidade de o 

formador considerar “onde” e a “quem” se ensina. Isto quer dizer que os formadores 

necessitam considerar o perfil do público-alvo e as condições específicas da instituição 
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que promove a formação. Nesse caso, Yinger (1991 apud VAILLANT, 2003, p. 30), 

aponta a necessidade de se considerar que: “uma situação de aprendizagem é 

constituída pelos sistemas culturais, físicos, sociais, históricos e pessoais, aspectos 

estes que englobam [...] o contexto de aprendizagem”. O reconhecimento da 

importância de se valorizar o contexto em um processo de aprendizagem torna-se

relevante na formação de formadores, de modo que compreendam que o contexto 

influencia de maneira direta nos comportamentos e atuações dos sujeitos em 

formação.

Conhecimento Didático do Conteúdo a ser Ensinado: outro aspecto considerado 

fundamental aos saberes do formador refere-se ao conhecimento didático do conteúdo, 

pois representa “a combinação adequada entre o conhecimento da matéria a ensinar e 

o conhecimento pedagógico e didático correspondente ao modo de ensiná-la”

(VAILLANT, 2003, p. 30). No que tange ao conhecimento didático do conteúdo, 

evidencia-se a importância de que os formadores conheçam profundamente os 

conteúdos a ensinar, de modo que tenham plenas condições de discuti-los da melhor 

forma possível, facilitando  a sua compreensão pelos docentes em formação. 

Complemento os aspectos apresentados, compartilhando a opinião de Bueno 

(2001) ao discutir questões relacionadas a modelos de formação de formadores, em relação ao 

contexto. O autor aponta que o fato de cada situação de aprendizagem ocorrer em um 

momento e contexto específico implica estratégias de atuação contextualizadas a partir da 

reflexão crítica na e sobre a ação. “Estas estrategias son las que van a permitir la adecuación 

de las acciones formativas a los contextos en los que se desarrollan” (p. 138). Nesse sentido, 

compartilho também as ideias de Moraes (2003, p. 218) quando menciona que “a diversidade 

de estilos, de metodologias de ensino e técnicas de aprendizagem favorecem a circulação de 

ideias e o fluxo de informações, o que permite o alcance dos objetivos pedagógicos e 

enriquece qualquer dinâmica educacional”. A autora complementa ainda apontando que “a 

diversidade de estilos de escrita ou as diferentes possibilidades de expressão e compreensão 

enriquecem também as experiências de aprendizagem coletivas, bem como dão um colorido

diferente e uma nova tonalidade a partir das multivozes que se apresentam” (Ibid., p. 218).

 Vale aqui evidenciar que, em se tratando da formação de formadores em 

contextos on-line e para a atuação em contextos on-line, passa a ser relevante que esses

educadores em formação vivenciem e reflitam sobre o uso de estratégias específicas para o 

desencadeamento da mediação pedagógica nas diferentes ferramentas (fóruns, bate-papo,

correio eletrônico, portfólio, etc.), geralmente disponíveis em ambientes virtuais. Neste 
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instante, em sua formação, os formadores também podem ser instigados a perceber os 

diferentes estilos de escrita e formas de expressão, a partir dos registros efetuados pelos pares 

nessas ferramentas. 

No caso do Projeto GET, o reconhecimento das diversas possibilidades de 

intervenção nas ferramentas disponíveis pelo ambiente do curso foi facilitado pela experiência 

desenvolvida na Fase 1, momento no qual os futuros formadores tiveram a oportunidade de, 

primeiramente, assumirem o papel de alunos em contextos virtuais. Nessa fase inicial, 

conforme detalhes a serem apresentados no Capítulo 3, puderam -  por meio do 

acompanhamento de um docente especialista em EaD proveniente da PUC/SP - conhecer, 

exercitar e refletir sobre as teorias e práticas a serem abordados com os gestores, seus futuros 

alunos, numa fase seguinte.  A vivência nessa primeira fase contribuiu para que os futuros 

formadores habitassem e reconhecessem as especificidades do novo contexto no qual 

atuariam, aproveitando o momento para a identificação e planejamento conjunto de 

estratégias para os diferenciados momentos a serem desencadeados na próxima fase.

Evidenciar no processo de formação de formadores a necessidade de que esses 

profissionais se atentem e procurem conhecer além do perfil do público-alvo, as condições 

específicas da instituição para a oferta de um determinado curso, o que implica identificar 

quais as intenções e os meios que a instituição promotora da formação irá oferecer para a sua 

viabilização. Com esses dados obtidos, caberá ao formador, com o apoio institucional, 

apropriar-se das expectativas em relação ao projeto de formação a ser desenvolvido, bem 

como se comprometer em colaborar com a sua concepção, implementação e avaliação sempre 

que for possível. É importante considerar também que o sucesso de formas inovadoras de 

desencadear os processos de ensino e aprendizagem na educação on-line depende, 

significativamente, dos formadores (COSTA; PERALTA, 2001). Os autores preconizam que 

as TIC, atualmente, utilizadas em diferentes contextos profissionais contribuem para que os 

métodos de trabalho e práticas profissionais sejam revistos e modificados. Bueno (2001) ao 

caracterizar esse novo contexto de atuação profissional dos formadores explica que: 

La realidad de la formación de formadores es, a mi modo de ver, aun más compleja, 
porque tremendamente complejo es el contexto de la formación profesional y 
ocupacional y el mundo del trabajo. Los cambios en este contexto son 
tremendamente acelerados, fruto de la introducción de las nuevas tecnologías en los 
procesos de trabajo, de la aparición de nuevos perfiles profesionales y la 
desaparición de otros, de las nuevas necesidades de formación y de las nuevas 
competencias que se les van a exigir a los trabajadores, de los nuevos conceptos de 
trabajo y cultura del trabajo, de las formas y cambios en la organización del trabajo, 
de las políticas empresariales y laborales [...] (p. 139).     
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Diante deste cenário, impõe-se aos profissionais da formação -especificamente

àqueles que atuam em contextos de aprendizagem viabilizados por recursos disponíveis na 

rede Internet, como, por exemplo, os ambientes virtuais de aprendizagem - a necessidade de 

adaptação e aquisição de novas competências, considerando as dimensões técnicas e 

pedagógicas que perpassam seus contextos de atuação na atual realidade (BUENO, 2001;

COSTA; PERALTA, 2001). A partir desse contexto, relaciono, neste instante, algumas 

competências indicadas por Bueno (2001) como essenciais aos formadores diante das 

mudanças constantes no mundo do trabalho: 

competências culturais e contextuais: o formador que trabalha em um contexto 

socioeconômico e cultural tão complexo, mutante e multicultural necessita de um 

domínio de conhecimentos próprios dessa realidade a respeito do trabalho e de suas 

formas de organização. É importante que o formador compreenda também a 

incidência de uma sociedade globalizada nos processos de formação profissional. 

competências no uso de novas tecnologias na formação: o formador  não pode ficar 

alheio às tecnologias que são introduzidas em seu campo de atuação. Por essa razão, o 

formador deverá possuir competências para o uso desses meio, a partir de estratégias 

metodológicas que considere mais oportunas. Conhecer as potencialidades 

apresentadas pelos recursos tecnológicos, bem como as possibilidades que oferecem 

aos processos de ensino e aprendizagem, facilitará a sua escolha e a articulação ao 

processo de formação. 

competências de diagnóstico: o formador deve conhecer e analisar o contexto social 

dos participantes, identificando as necessidades individuais e sociais, porque, a partir 

delas, desencadeiam-se os objetivos da formação. O formador deve saber detectar as 

necessidades que provêm dos indivíduos e da sociedade, utilizando procedimentos e 

instrumentos para sua avaliação, porém é necessário que tenha uma atitude constante 

de revisão e análise das mesmas. 

competências de planejamento e desenvolvimento da formação: tais competências são 

reconhecidas na literatura como competências centrais do formador uma vez que 

contemplam o saber dos elementos didáticos e psicopedagógicos para a aprendizagem 

de adultos em contextos de trabalho. A formação que desenvolve o formador realiza-

se em contextos do mundo do trabalho e com adultos: por esta razão, torna-se

importante que compreenda como o adulto aprende. Assim, terá melhores condições 

para organizar e planejar as estratégias metodológicas adequadas a essa realidade. 
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competência de avaliação: refere-se à competência de compreender o que implica um 

processo de avaliação, ou seja, que instrumentos e modelos são os que melhor se 

ajustam à realidade em que se atua, incluindo também a utilização de estratégias, 

técnicas e instrumentos para uma avaliação confiável, válida e pertinente. Bueno 

(2001) reforça ainda que é muito importante assumir uma cultura avaliativa não 

somente em relação aos participantes e seus afazeres, mas também quanto aos 

programas que elaboram e desenvolvem, considerando os impactos que provocam na 

prática dos formandos. De acordo com a autora, somente com a implementação deste 

tipo de avaliação podemos avaliar a qualidade da formação que realizamos. Trata-se

aqui de uma qualidade que dependerá da própria atuação dos formadores e que se 

constitui também em um objeto de avaliação da própria organização e coordenação da 

formação. A avaliação, neste caso, torna-se formativa, considerando todos os 

elementos relacionados às ações de formação. 

competências de reflexão: a reflexão na ação e sobre a ação são processos que  

permitem a contínua revisão e melhora do que realizamos. No entanto, para realizar 

esses processos que também se transformam em eixos norteadores da formação 

contínua do formador, torna-se necessário pensar em procedimentos e estratégias que 

orientem o formador a realizá-la em seu contexto de trabalho. 

competências de inovação: o formador deve converter-se em um agente de mudança. 

Para tanto, necessita adquirir competências para saber adotar, adaptar ou introduzir as 

inovações desde o início de sua atuação. Por isso necessita de compreender em que 

implicam os processos de inovação e como devemos desenvolvê-los. De acordo com 

Bueno (2001), é preciso compreender que ninguém nasce com um espírito inovador: 

assim como outras coisas, aprende-se. Neste caso, a autora aponta a necessidade de o 

formador desenvolver atitudes de abertura à mudança e flexibilidade para introduzir as 

inovações que sejam oportunas. 

competências de investigação: para o formador é muito importante investigar sua 

própria ação. Mas para isso, torna-se necessário vivenciar processos de formação nos 

quais possa adquirir saberes, procedimentos e estratégias para aplicar em sua atuação 

esses processos de investigação. “La investigación es un aval incuestionable de la 

eterna búsqueda de adecuación a la realidad, del mismo modo que se constituye en 

garantia de innovación” (FERRÁNDEZ, 2000, p. 757 apud BUENO, 2001, p. 182 -

186).
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competências em organização e gestão: o formador em sua instituição participa 

ativamente de sua organização e gestão, não ficando apenas atrelado ao contexto de 

sala de aula, pois, geralmente, desenvolve outras funções que incluem a própria 

organização e gestão da formação. Suas competências sobre a gestão do tempo, sobre 

a organização de recursos materiais são necessárias para garantir uma adequada 

participação ativa neste contexto institucional.

Assim, diante da necessidade de o  formador apresentar tais competências, 

evidencia-se como uma ação prioritária a requalificação dos formadores, compreendendo que 

esse processo “deve acompanhar não apenas as transformações específicas ocorridas na forma 

de pensar a aprendizagem, mas também os desenvolvimentos tecnológicos mais recentes e as 

ferramentas de formação daí resultantes, hoje ao alcance de qualquer formador” (COSTA;

PERALTA, 2001, p. 05).

Desse modo, concluo este tópico ressaltando que um processo de formação de 

formadores necessita de contemplar aspectos importantes para a sua atuação, considerando 

que nem todo profissional que se depara com o desafio de desencadear a formação de um 

determinado grupo de adultos tenha conhecimento a respeito dos fundamentos pedagógicos, 

dos conteúdos a serem abordados no curso e das estratégias didáticas para o trabalho com tais 

conteúdos. Além disso, é importante chamar a atenção dos formadores quanto ao contexto do 

qual o público-alvo provém, bem como das reais estruturas e meios oferecidos pela instituição 

promotora para a viabilização do projeto e/ou curso. 

Entretanto, ressalto também que a formação de formadores deve ser algo que, de 

forma sistemática, envolva a discussão e vivências relacionadas à sua atuação profissional, a 

ponto de levá-los a refletir sobre suas práticas, na busca de novos encaminhamentos que lhes 

dê sentido. Assim, considero que se torna necessário considerar que os currículos de cursos 

que visam à formação de formadores precisam ser reconstruídos, de modo que sua função 

social, seus tempos, rituais, rotinas e metodologias sejam reconfigurados, considerando as 

especificidades dos ambientes virtuais, conforme veremos na sequência.

1.4 O Currículo e a Formação de Formadores em Ambientes Virtuais

No sentido de subsidiar a análise a respeito da temática “formação de formadores” 

em ambientes virtuais de aprendizagem, compreendo que se torna necessário situá-la no 
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âmbito das discussões sobre currículo, pois acredito que os estudos desenvolvidos nesta área 

do conhecimento ainda não esclarecem o suficiente os aspectos relacionados à construção de 

currículos para projetos de formação continuada de formadores em contextos on-line. Por essa 

razão, optou-se por resgatar a etimologia da palavra currículo, com o intuito de encaminhar, 

posteriormente, as ideias que fundamentam o currículo aqui abordado. 

Sendo assim, etimologicamente o termo currículo origina-se a partir da palavra 

latina curriculum, derivada do verbo currere, que significa caminho ou percurso a seguir. Ao 

analisar seu significado, é possível identificar ainda a compreensão de currículo como sendo 

um curso, uma sequência ordenada de estudos. Encontra-se ainda o entendimento de que 

currículo caracteriza-se como uma série de acontecimentos que marcam cultural e 

profissionalmente a carreira de um indivíduo24.  De acordo com essa perspectiva, prevalece a 

idéia de que “o vínculo entre currículo e prescrição foi, pois, forjado desde muito cedo, e, com 

o passar do tempo, sobreviveu e fortaleceu-se. Em parte, o fortalecimento deste vínculo 

deveu-se ao emergir de padrões sequenciais de aprendizado para definir e operacionalizar o 

currículo segundo modo já fixado” (FERRAÇO, 2005, p. 17).

O autor, em sua obra Cotidiano Escolar, Formação de Professores (as) e 

Currículo, ao problematizar a ideia de currículo como prescrição e, por efeito, a formação 

continuada de educadores, afirma que:

[...] qualquer pretensão de engessar sentidos ou de estabelecer trilhos de 
pensamentos a serem seguidos é, sumariamente e todo tempo, violada pelos 
movimentos das redes cotidianas [...], que produzem danças e deslizamentos de 
significados impossíveis de serem previstos ou controlados (FERRAÇO, 2005, p. 
17).

É nesse sentido que o autor aponta a necessidade de reconhecermos inúmeras 

possibilidades que emergem a partir do cotidiano para o conhecimento e, consequentemente, 

para o currículo e a formação continuada. Explica que a idéia de possibilidades também pode 

ser compreendida “[...] como potencialidades do imprevisível. Dessa forma, não estamos nos 

valendo de projeções utópicas idealizadas ou da idéia de futuro como predestinação. As 

possibilidades aqui defendidas são as do presente, do vivido, não dadas, mas possíveis [...]”. 

(Ibid., p. 17). 

Segundo essa abordagem é possível entender que o foco está nas relações 

estabelecidas entre os sujeitos e não mais no entendimento dos sujeitos como seres isolados. 

Sendo assim, o conhecimento, e especificamente, o currículo não pode ser reduzido a textos 

prescritos, muito menos, a singularidades subjetivas. O currículo, de acordo com essa 

24 Informações obtidas em http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx - Acesso em 06 jan. 2009. 
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concepção, “só é possível de ser pensado na dimensão das redes coletivas de fazeressaberes

dos sujeitos que praticam o cotidiano [...]”. (Ibid., p. 18). O conhecimento neste contexto 

configura-se não como uma “propriedade ou uma característica do indivíduo no singular, mas 

condição de vida, de existência das relações entre esses indivíduos [...]” (Ibid., p. 18). Desse 

modo, torna-se possível concluir que, pelo fato de cada sujeito viver em contextos distintos, 

as possibilidades de conhecimento vinculam-se às relações entre esses contextos. Nesse 

sentido, Ferraço (2005) complementa apontando que a história de vida de cada sujeito:

[...] não é uma história apenas pessoal, descolada dos contextos sociais, econômicos, 
políticos e culturais que existem. Há, então, diferentes possibilidades de 
conhecimento [...] que precisam ser consideradas e ampliadas quando nos 
dedicamos a pensar ou a realizar o currículo [...] (p. 21). 

Almeida, M. E. (2005b, p. 03) compartilha da mesma ideia quando aponta que: 

“[...] o conhecimento é concebido como algo construído nas interações que o sujeito mantém 

com o contexto, a sociedade e respectivos símbolos culturais, caracterizando-se pela 

complexidade e provisoriedade”. Ao considerar as relações estabelecidas entre os sujeitos que 

habitam um ambiente educacional e entre esses e os diferentes contextos nos quais circulam, 

evidencia-se a importância do vivido em cada um desses ambientes para a construção de 

novos conhecimentos. É preciso reconhecer que a história de vida de cada sujeito e as 

respectivas interações desencadeadas ao longo dessa história contribuem para a formação de 

suas crenças, seus valores, desejos, linguagens e projetos de vida, além de favorecerem a 

ampliação das possibilidades para a sua aprendizagem. 

Em se tratando especificamente da criação de espaços de formação voltados ao 

aperfeiçoamento de educadores formadores viabilizados pela educação on-line, é possível 

apontar que, devido aos estudos e experiências já desencadeados na área, esse se torna um 

ambiente propício para que as histórias de vida e vivências obtidas em diferentes contextos 

venham à tona, ou seja, sejam socializadas, discutidas e compreendidas, tornando assim 

fontes para a construção de novos conhecimentos. Desse modo, a formação continuada via 

espaços de aprendizagem disponíveis na rede Internet, como é o caso dos ambientes virtuais, 

configura-se como uma oportunidade para que as possibilidades de conhecimento ampliem-se

para os educadores e estudantes. Para Almeida, M. E. (2005b): 

Hoje se tem evidências concretas de que as tecnologias, especialmente as digitais, 
com as potencialidades de registro, busca, recuperação e atualização constante de 
informações, comunicação e produção de conhecimento, abrem novas perspectivas 
para o desenvolvimento do currículo emancipatório, a prática pedagógica reflexiva, 
a formação do profissional crítico e a valorização da pesquisa científica (p. 02). 
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Por estas e outras razões, uma imensa gama de estudos teóricos25 é apontada por 

Rodrigues, S. (2007), todas ressaltando o potencial dos ambientes virtuais para aplicação nos 

cursos de formação de educadores. Destacam-se, nesses estudos, os feitos por Axt e 

Maraschin (2000) que fazem referência à aplicação de tais ambientes em cursos de formação 

de educadores e o aspecto facilitador de sua aplicação, levando os educadores a um maior 

compartilhamento de experiências e a uma tomada maior de consciência em relação ao 

trabalho docente.

Nesse sentido, a formação continuada é defendida como um processo que ocorre a 

partir do cotidiano e de temas/questões específicas. Sabemos que currículo e formação 

continuada constituem-se, de acordo com o sistema, em propostas prescritivas de conteúdos e 

metodologias explicitadas em momentos de capacitações ou outros mecanismos. No entanto, 

torna-se necessário compreender que para os sujeitos do cotidiano “falar em currículo e 

formação continuada só faz sentido se considerarmos as marcas que esses sujeitos deixam 

nessas prescrições, isto é, seus usos, ações, informações, alterações, realizações, negações, 

desconsiderações, argumentações [...]”. (FERRAÇO, 2005, p. 21 - 22). Deste modo, as 

atividades cotidianas vivenciadas por formadores e formandos oferecem condições para que 

tais marcas sejam efetivadas nos currículos em desenvolvimento. Por esta razão, é possível 

inferir então que, em um ambiente de formação on-line, os currículos adquirem condições de 

serem reconstruídos no percurso da ação, uma vez que existe a possibilidade de partir do que 

está prescrito, sistematizado, considerando também as experiências vivenciadas no cotidiano 

dos sujeitos que habitam o contexto educativo, conforme já mencionado. Almeida, M. E. 

(2005b) sobre essa questão explicita que: 

A concepção de currículo, como algo que se constrói no percurso da ação, encontra 
na tecnologia digital uma aliada para os processos de reflexão na e sobre a ação [...], 
devido a sua possibilidade de registrar todo o processo em desenvolvimento e de 
recuperar tais registros a qualquer momento, o que permite identificar os conceitos 
trabalhados e as estratégias empregadas, proporcionando o reconhecimento de 
equívocos e o tratamento de erros, que se tornam objetos de reflexão e de 
reformulação dos processos (p. 02).

25 Os autores Maraschin; Nevado, 1994; Axt; Maraschin, 1999; Eidelwein; Maraschin, 2003; Laurino-Maçada, 
2001; Guadagnin, Rodrigues; Biancamano, 2007; Carneiro, 2003 e alguns projetos acadêmicos acoplados às 
tecnologias (ESCUNA, OEA, RIVED, TV Escola, entre outros) apontam para a utilização das tecnologias 
digitais como ferramenta didática, potencializadas pela interação em rede, evidenciando que seu uso possibilita 
práticas com uma proposta pedagógica mais ampla, responsável pela desmobilização e preparação dos 
professores, apoiando a educação, partilhando, interagindo, produzindo e transformando conhecimentos e, 
principalmente, dando ensejo à emergência de novos coletivos que possam acolher, desafiar e fazer produzir 
ações docentes.
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No entanto, para que isso seja possível, não podemos deixar de considerar de 

extrema importância que a concepção desse currículo também considere que a reflexão 

assume um papel fundamental na organização de um currículo para formação de formadores 

na modalidade aqui em discussão, podendo emergir a partir de situações nas quais o educador 

em formação é instigado a pensar sobre a sua prática. Em se tratando de reflexão sobre a 

prática, Freire (1996, p. 18), enfatiza que, “[...] na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Neste sentido, torna-se de fundamental importância criar momentos ao longo da 

formação para que os formadores tragam à tona suas vivências, suas inquietações e/ou 

preocupações emergentes a partir de seu cotidiano. Com isso, adquirem a possibilidade da 

troca de experiência, do aprender a partir da prática do outro. Assim, ao tomar ciência dos 

encaminhamentos que outros colegas adotam para sanar algumas situações-problema da 

prática docente, o formador pode refletir e vislumbrar adequações das estratégias 

desencadeadas pelos pares para a resolução de ocorrências encontradas em seu contexto de 

atuação.

Para Almeida, M. E. (2004a, p. 57) a “reflexão não é um pensamento qualquer. É 

um ato consciente direcionado pela necessidade de responder a uma indagação. Envolve um 

processo de investigação, ação e descoberta”. A autora complementa ainda, afirmando que, “a 

prática pedagógica reflexiva é consciente, intencional e transformadora. Não se trata de uma 

prática apenas no âmbito individual; é uma relação intrínseca entre teoria e prática, objetivo e 

subjetivo, individual e social, que acontece no coletivo [...]” (Ibid., p. 57). Vale lembrar aqui a 

importância do educador em formação olhar e refletir sobre a sua prática, tendo como pano de 

fundo um aparato teórico, realizando assim um movimento entre as teorias abordadas na 

formação e os acontecimentos que emergem de sua prática.

Entretanto, diante da complexidade dos contextos de formação on-line é preciso 

reconhecer ainda que a construção do conhecimento desenvolve-se também em rede. Segundo

esta concepção, todas as teorias e todos os conceitos estão interconectados. Aqui não há a 

existência de uma hierarquização dos mesmos, pois todas as áreas do saber são consideradas 

com a mesma intensidade de importância. Para Moraes (1997, p. 96), a concepção do 

conhecimento em rede implica “flexibilidade, plasticidade, interatividade, adaptabilidade, 

cooperação, parceria, apoio mútuo e auto-organização. Representa que todo conhecimento 

está em processo de construção e reconstrução [...]”. Nessa perspectiva, os elementos estão 

conjuntamente conectados entre si, havendo ainda a possibilidade de, colaborativamente, os 
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sujeitos em formação utilizarem o conhecimento para a sua própria reconstrução (MORAES, 

1997).

A autora aponta ainda que o conhecimento em rede pode ser reconhecido como 

processo, ou seja, algo que não se caracteriza absolutamente fixo, constituindo-se um 

instrumento para a transformação potencial do próprio conhecimento (MORAES, 1997). 

Neste sentido, o conhecimento em rede está constantemente sendo tecido, elaborado, 

construído e reconstruído individual ou coletivamente, por meio de interações diversificadas. 

Neste contexto, a fragmentação não pode continuar existindo, principalmente nos currículos 

de um curso estruturado de forma on-line e voltado para a formação de formadores. Ao 

estruturá-lo, considerando esse conjunto de elementos entrelaçados, apontados pela autora, 

favorece-se a construção e reconstrução dos conhecimentos dos sujeitos envolvidos no 

processo.  Giesta (2005) também enfatiza a importância dos cursos voltados para a formação 

de professores promoverem um currículo que favoreça a análise de problemas do cotidiano 

dos ambientes educacionais, a busca de soluções e a validação em situações práticas. 

Contudo, torna-se de extrema relevância que o planejamento de um projeto 

voltado para a formação de formadores em espaços de aprendizagem viabilizados pelas redes 

telemáticas evidencie claramente quais serão os objetivos do projeto e, mais especificamente, 

dos cursos que se constituirão como seu objeto. Nesse documento, faz-se necessário observar 

um diagnóstico criterioso do público-alvo a que se destinam cada um de seus cursos, bem 

como quais serão os procedimentos metodológicos, os materiais didáticos, os recursos 

tecnológicos, a descrição da infraestrutura, dos métodos de avaliação, entre outras 

informações importantes. 

Ao desenvolver tal ação, é preciso reconhecer que as decisões básicas a serem 

tomadas na estruturação de um currículo são políticas e sociais e, por essa razão, são

responsabilidades de uma equipe multidisciplinar. Por isso, torna-se de fundamental 

importância “estimular o envolvimento de toda a comunidade educativa, pois a autonomia e o 

projeto da instituição não são apenas dos professores” (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 

254). Em se tratando, especialmente, de um projeto de formação on-line, a participação de 

profissionais (docentes autores/conteudistas, docentes tutores/mediadores, técnico-

administrativos, designer educacional, web designer, suporte tecnológico e equipe gestora) 

provenientes de diferentes áreas favorece com que aspectos pedagógicos, tecnológicos e de 

gestão sejam observados e contemplados. 

Nesse sentido, Moreira (2009) aponta sobre a importância de compreender que a 

composição e o funcionamento de equipes de produção de projetos para EaD, via Internet, 
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“extrapola as inter-relações profissionais e seus papéis enquanto componentes de uma ou 

outra equipe. Os componentes trazem consigo […] seu universo pessoal, suas características 

de personalidade, repertórios culturais, bem como sua trajetória profissional” (p. 372). A 

autora complementa ainda ressaltando a necessidade de nesses casos:

[...] considerar os modelos atuais de gestão de pessoas, em sintonia com as 
demandas da sociedade conectada. A equipe, nessa perspectiva, possui motor 
próprio, é viva e dinâmica. Possui a capacidade de aprender continuamente, 
colaborar, desenvolver seus papéis pessoais e profissionais de acordo com os demais 
componentes e está comprometida com os processos e produtos, é capaz de exercer 
a liderança de maneira compartilhada, desenvolver suas habilidades e mobilizar suas 
competências para a construção de novos conhecimentos (MOREIRA, 2009, p. 
372).   

No entanto, é importante compreender que a organização das equipes 

multidisciplinares - responsáveis pela concepção, implementação e acompanhamento de um 

projeto de formação na modalidade on-line - diferencia-se de acordo com as instituições, 

considerando sua infraestrutura tecnológica, pedagógica e de gestão. Na opinião de Sacristán

e Gómez (1998), vale considerar ainda que, para as instituições educacionais tornarem-se

protagonistas no planejamento e desenvolvimento do currículo, de forma geral, faz-se

necessário estimular o surgimento de uma nova cultura, conforme discutido anteriormente.

Uma mudança de cultura profissional e a criação de um clima favorável à cooperação entre 

todos os sujeitos envolvidos no processo de planejamento tornam-se essenciais. 

É importante que todos os profissionais envolvidos na estruturação desse 

planejamento sintam-se realmente integrados nesta ação e que estejam motivados 

intrinsecamente (MOREIRA, 2009). Uma vez em sintonia, a equipe adquire melhores 

condições para definir uma estrutura pedagógica, bem como “uma política de criação de 

materiais didáticos diversificados para que seja possível a escolha e a adequação para cada 

contexto, assim como mecanismos de intercomunicação [...] (Ibid., p. 254)”. Para tanto, a 

busca de parcerias torna-se de extrema importância quando a instituição promotora da 

formação não possui plenamente estruturada a infraestrutura e determinadas competências 

para garantir um bom funcionamento do projeto.

 “Questões que passam pela análise da ferramenta também merecem atenção: o 

tempo necessário para a familiarização com ela, suas carências, seus aspectos positivos e seu 

contínuo aprimoramento” (ABRAMOWICZ, 2001, p. 178). Não é possível imaginar que 

todos os participantes de um curso on-line conheçam as tecnologias que serão utilizadas 

durante o seu desenvolvimento. Por esse motivo, faz-se necessário prever no planejamento 
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um módulo ou um momento no início do processo de formação, denominado, por exemplo, 

como ambientação, no qual sejam abordados aspectos práticos e teóricos sobre as principais 

funcionalidades, especificamente, do ambiente virtual de aprendizagem e dos demais recursos 

tecnológicos a serem utilizados. Nesse momento inicial, abordar noções gerais sobre a 

educação on-line também se torna importante devido à falta de experiência de alguns 

integrantes do grupo nessa modalidade educativa. “Os alunos são atraídos por esse tipo de 

aprendizagem, porque ele transcende a distância e os limites impostos pelo tempo, mas podem 

estar ingressando em uma área totalmente nova” (PALLOF; PRATT, 2002, p. 95). 

O uso de diversas mídias digitais apresenta uma variedade significativa de 

contribuições para os cursos estruturados de forma on-line, por essa razão é interessante 

pensar em avaliar suas funcionalidades, ao longo de toda a formação, visando ao seu 

aperfeiçoamento e melhor articulação às demais tecnologias adotadas no curso. Suas 

potencialidades materiais, imagéticas, linguísticas e sonoras podem favorecer à criação e à 

aprendizagem. “Outro aspecto favorável é que os múltiplos códigos linguísticos oferecidos 

pela tecnologia digital [...] facilitam o respeito aos estilos singulares de aprendizagem, o que 

muitas vezes não é tão plausível numa situação presencial” (OLIVEIRA, 2002, p. 98). 

Devido às características de algumas mídias digitais, dentre elas o computador, 

com um simples clique do mouse pode-se transitar por imagens, sons, vídeos, textos, gráficos, 

entre outros recursos. No caso da Rede Internet, a possibilidade do processamento 

hipertextual do computador favorece diversas formas de navegação, propiciando ao usuário 

selecionar, receber, tratar e enviar qualquer tipo de informação, conforme salienta Silva 

(2006b). De acordo com o autor, o hipertexto apresenta-se como algo que: “[...] democratiza a 

relação do indivíduo com a informação, permitindo que ele ultrapasse a condição de 

consumidor, de espectador passivo, para a condição de sujeito operativo, participativo e 

criativo” (Ibid., p. 15).

Considerar ainda a necessidade de redimensionar o fator tempo torna-se também 

de fundamental importância, pois, em processos de formação desencadeados em espaços on-

line, o tempo é um fator a ser administrado de modo diferente do presencial. Isto implica em 

várias questões, dentre elas: a articulação dos tempos presenciais e virtuais; a participação nas 

atividades (pelos alunos); o tempo gasto nas mediações, o planejamento e replanejamento do 

percurso durante o processo (pelos formadores); entre outros aspectos. 

Ao falarmos da articulação dos tempos presenciais e virtuais referimo-nos à 

necessidade de formadores e formandos organizarem-se para o desenvolvimento e/ou 

participação nos diversos momentos assíncronos e síncronos que podem existir num processo 
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de formação nessa modalidade. Quando às atividades assíncronas, permitem que a qualquer 

momento os participantes conectem-se ao ambiente virtual no qual o curso é desenvolvido 

para se inteirarem das discussões já desencadeadas pelos demais colegas. Nesse instante, 

podem analisar e verificar com cautela em que ponto da discussão poderiam e gostariam de 

contribuir, manifestando suas opiniões sobre o assunto abordado. No caso das atividades 

síncronas, o desafio é maior, pois coordenar o tempo de modo que a maioria ou todos os 

participantes possam se conectar num mesmo momento, isto é, no dia e horário agendados 

não é uma tarefa nada fácil. Instigar  todos os participantes a se manifestarem diante do grupo 

nestas atividades síncronas também exige certa habilidade do mediador. O planejamento 

prévio destes momentos síncronos é fundamental para que professores e alunos atinjam os 

objetivos pretendidos.

Ao trazer à tona a discussão do fator tempo como um aspecto que impacta o 

desencadeamento do currículo de cursos articulados ao uso de ambientes virtuais de 

aprendizagem, também considero importante compreender que ainda existem restrições 

quanto à disponibilidade de acesso às redes telemáticas por parte de alunos e professores 

formadores. Ao atuar como formadora em projetos voltados para a formação de professores 

e/ou gestores para o uso de ambientes aliados à prática pedagógica, ficou evidente que muitos

ainda não estão incluídos digitalmente, ou seja, ainda não se apropriaram das ferramentas 

básicas disponíveis pelas TIC, incluindo os recursos para comunicação on-line, como, por 

exemplo, o recurso de e-mail (correio eletrônico) e outras ferramentas disponíveis na Internet 

para pesquisa. Por essa razão, compartilho das ideias de Cortelazzo (2006) quando afirma 

que:

O uso de ambientes virtuais de aprendizagem é reconhecidamente limitado a uma 
parcela muito pequena da sociedade atual. Contudo, essa constatação não deve 
impedir a sua utilização. Ao contrário, deve estimular o acesso nas próprias 
instituições de ensino, em bibliotecas municipais, em lan houses, em centros 
comunitários, através de parcerias com a iniciativa privada. Mais do que isso, o 
professor deve estimular os alunos que tem a utilizarem-no, criando parcerias 
inclusivas, além de desenvolver trabalho colaborativo em que os que têm acesso 
usufruam-no de forma otimizada e compartilhem-no com os que não têm (p. 445). 

Ter consciência dessa realidade é importante para o entendimento das dificuldades 

de acesso e participação nas atividades propostas durante uma formação desencadeada de 

forma on-line. Tais dificuldades podem ocorrer tanto para os formadores quanto para os 

formandos. Nesses casos, o dimensionamento do tempo destinado ao desenvolvimento do 

currículo proposto a um determinado curso precisa ser considerado de forma flexível. Chamo 

a atenção, aqui, para o fato de que, em se tratando de iniciativas de formação continuada para 
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professores e/ou gestores escolares, torna-se necessário considerar também que os dirigentes 

responsáveis pela instituição pública ou privada, precisam em seu planejamento prever a 

possibilidade de que nem todos os participantes têm facilidade para o acesso aos recursos

tecnológicos exigidos para a realização do curso (ou por falta de um computador ou acesso à 

Internet, por exemplo), considerando assim a reorganização de sua estrutura própria para 

apoio àqueles que dela necessitarem para participarem nas atividades propostas. Quando essa 

iniciativa não for possível de ser realizada, Cortelazzo (2006), recomenda que o incentivo ao 

uso de outros espaços, como, por exemplo, as bibliotecas municipais, lan houses, centros 

comunitários, entre outros, deve ser estimulado, considerando ainda a possibilidade de busca 

de parcerias institucionais que contribuam para a oferta de um espaço apropriado para 

cursistas e formadores garantirem o cumprimento de seus papéis com eficiência. 

Quanto ao tempo gasto nos cursos é de conhecimento de todos os formadores que 

já atuaram em ambientes virtuais que “[...] o tempo necessário para ministrar esse tipo de 

curso é duas ou três vezes maior do que o tempo de um curso presencial” (PALLOFF; 

PRATT, 2002, p. 76). Realmente, em experiências nessa modalidade de ensino, observa-se

que a afirmação das autoras se confirma na prática. A dedicação do formador para analisar e 

oferecer feedback às atividades desenvolvidas pelos formandos, acessar e responder as 

mensagens de dúvidas pedagógicas, contatar via telefone e/ou e-mail os formandos que se 

ausentam do espaço de formação por algum motivo, planejar os encontros presencias (quando 

existentes), organizar o processo de avaliação no sistema virtual, entre outras ações, integram 

o rol de tarefas a serem desenvolvidas pelo formador. Diante dessas inúmeras 

responsabilidades, o tempo de dedicação do profissional que assume a mediação em contextos 

virtuais torna-se superior ao que desempenharia em um curso presencial, aspecto esse 

importante de ser considerado pela equipe gestora ao atribuir a carga horária de trabalho ao 

profissional que assumir a responsabilidade pela mediação em um curso dessa natureza. 

Infelizmente, nem todos os gestores de programas de formação em espaços virtuais possuem 

essa visão, menosprezando o tempo estimado para a mediação, o que justifica a necessidade 

de sua capacitação. 

Ao considerar em seu planejamento os aspectos que podem impactar no fator 

tempo, a instituição promotora do processo de formação on-line terá maiores chances de obter 

sucesso no desenvolvimento do currículo proposto no período estimado. “Mas, para isso, os 

hábitos precisam se transformar, as crenças precisam ser abaladas e reorganizadas” 

(CORTELAZZO, 2006, p. 444), de modo que os sujeitos envolvidos no planejamento desses 

cursos tenham condições de reconhecer suas especificidades e o potencial dos ambientes 
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virtuais de aprendizagem para a implementação de projetos de formação continuada de 

educadores fundamentados em uma abordagem que considere um enfoque colaborativo e a 

importância da vivência de valores, tais como: a tolerância, a solidariedade, o respeito, a 

responsabilidade e o compartilhamento. 

 “Em um enfoque colaborativo, alunos e professores desempenham papéis ativos, 

criativos, constroem conjuntamente conhecimentos, apontando para uma nova interação 

pedagógica a ser perseguida incansavelmente” (ABRAMOWICZ, 2001, p. 178). É preciso 

compreender que, ao trabalharem em conjunto, ou seja, de forma colaborativa, formadores e 

formandos produzem um conhecimento mais profundo enquanto se tornam mais 

interdependentes (PALLOFF; PRATT, 2002). No entanto, faz-se necessário considerar que 

aprender a ser interdependente implica em ser estimulado a atuar colaborativamente no 

contexto no qual se está inserido. Isso pode ser previsto e proporcionado no momento de 

elaboração do planejamento do projeto de formação a ser desenvolvido de forma on-line.

Neste instante, a equipe multidisciplinar tem condições de pensar em um currículo e 

estratégias para o seu desenvolvimento, considerando uma estrutura pedagógica que preveja o 

desencadeamento de situações que coloquem os formandos diante de desafios voltados para a 

resolução de problemas, simulações, relatos de experiências pessoais, estudos de caso, entre 

outras circunstâncias que os instigue a refletir e dialogar com os pares sobre situações reais 

relacionadas ao seu trabalho ou à sua vivência cotidiana. 

A respeito da criação de cursos on-line, Palange (2009) salienta a importância de 

se prever também a oportunidade de que os formandos trabalhem em pequenos grupos, 

favorecendo assim a mútua colaboração e cooperação. Para a autora,  atividades em pequenos 

grupos propostas em cursos on-line “podem agregar um valor significativo ao processo de 

interação e a vivência do trabalho em equipe. As atividades em grupo devem ser desafiadoras, 

permitir discussão e participação de todo o grupo em sua resolução” (Ibid,. p. 382). Em se 

tratando especificamente de iniciativas de formação continuada cujos participantes sejam 

formadores, as atividades que mobilizam pequenos grupos em torno da resolução de um 

problema podem-se efetivar ao ser previsto no desenho do currículo o estudo a partir de 

temáticas e/ou desenvolvimento de projetos que visem à resolução de problemas emergentes 

em seus contextos de atuação. 

Como exemplo, menciono aqui uma das atividades propostas no âmbito do 

Projeto GET, na qual solicita-se na fase 1, destinada à preparação dos formadores para 
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assumirem a docência on-line na fase 226, a elaboração de um plano de ação para o início de 

sua atuação como mediadores junto aos gestores escolares. A realização desse plano foi 

desenvolvida em equipe pelos formadores de cada Gerência Regional. Nesse momento, 

puderam em conjunto refletir e pensar nas estratégias que utilizariam para o acolhimento e 

início da capacitação de seus respectivos formandos. Certamente, esse foi um momento 

favorável para troca de experiências, socialização de expectativas, ansiedades, enfim, 

oportunidade na qual os pares puderam colaborar uns com os outros para que o início da 

atuação nesse novo papel fosse desencadeado de uma forma mais tranquila e planejada. Nesse 

sentido, Fullan e Hargreaves (2000, p. 66) indicam que: “o trabalho conjunto implica e cria 

uma interdependência mais forte, uma responsabilidade compartilhada, um comprometimento 

e um aperfeiçoamento coletivos e uma maior disposição para participar da difícil tarefa de 

comentar e criticar”. 

Desta forma, ao ser estruturado, a partir de um enfoque colaborativo, o currículo 

de cursos voltados para a formação de formadores em ambientes virtuais, além de contribuir 

para a solução de problemas emergentes no contexto de atuação e/ou cotidiano dos 

formadores, de acordo com Palange (2009, p. 382), propicia ainda “o desenvolvimento de 

competências necessárias no mundo e, em especial, no mundo do trabalho, e essa pode ser 

uma contribuição de um curso on-line, qualquer que seja seu conteúdo”. Sobre essa questão, 

Almeida, M. E. (2001) complementa, afirmando que: 

Aprender em um processo colaborativo é planejar; desenvolver ações; receber, 
selecionar e enviar informações; estabelecer conexões; refletir sobre o processo em 
desenvolvimento em conjunto com os pares; desenvolver a interaprendizagem, a 
competência de resolver problemas em grupo e a autonomia em relação à busca e ao 
fazer por si mesmo. As informações são selecionadas, organizadas e 
contextualizadas segundo as necessidades e interesses momentâneos do grupo, 
permitindo estabelecer múltiplas e mútuas relações e retroações e avanços, 
atribuindo-lhes um novo sentido que ultrapassa a compreensão individual. (p. 23).  

Além de o processo de formação on-line favorecer a construção de um ambiente 

colaborativo propício à aprendizagem, de forma significativa e contextualizada, permite 

ainda, como Almeida, M. E. (2001) aponta, o desenvolvimento de competências e habilidades 

essenciais à atuação profissional nos dias atuais. Concordo com a autora, pois é preciso 

reconhecer que, com os inúmeros recursos tecnológicos presentes em nosso cotidiano, o 

acesso à informação pode ser feito por diversas formas; no entanto, o desenvolvimento dos 

currículos, dos cursos desencadeados em ambientes virtuais precisam prever estratégias que 

26 Detalhes a respeito das fases 1 e 2 do Projeto GET, aqui abordados como contexto da Tese, serão apresentados 
no Capítulo 3.  
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favoreçam a percepção dos formandos quanto às possibilidades que o mundo virtual oferece 

ao aprendizado, bem como a necessidade de selecionarem as informações e transformá-las em 

conhecimento.

Ainda vale salientar que, “destaca-se, nesse contexto, a importância da avaliação 

processual que permite aos cursos serem continuamente replanejados e aperfeiçoados”

(ABRAMOWICZ, 2001, p. 179). Do ponto de vista institucional, é importante a 

implementação de um sistema de avaliação que produza, efetivamente, correções na direção 

da melhoria de qualidade do processo pedagógico, com o propósito de contribuir para o 

aperfeiçoamento e a criação de novas propostas de formação nessa modalidade educativa. 

Este processo avaliativo permitiria uma reflexão dos agentes envolvidos na gestão do 

processo e possibilitaria uma reavaliação das ações. Para ter sucesso, esta avaliação precisa

envolver os diversos atores: professores-alunos, formadores, equipes pedagógica, tecnológica, 

produção de material, administradores, entre outros participantes.

No aspecto avaliativo da aprendizagem, são fundamentais as táticas de interação e 

mediação que oportunizem ao formador em formação desencadear processos reflexivos a 

ponto de desenvolver e analisar seus próprios trabalhos. Desta forma, a avaliação não estará 

fixada no produto em si, mas nos caminhos e processos utilizados para sua realização. E, uma 

vez desenvolvidas no formador as habilidades de pensar e criticar sua própria produção, isto 

facilitará uma reorganização dos trabalhos produzidos quando estes não atingirem os níveis 

esperados. Assim, a avaliação perde sua característica tradicional de medir o conhecimento e 

volta-se para uma análise mais profunda quanto à capacidade de reflexão das experiências e 

as análises recaem sobre o desenvolvimento desta capacidade de refletir sua prática. Isto é o 

que se propõe hoje em termos educativos, ou seja, formar educadores que possam posicionar-

se criticamente diante das experiências e atuar de forma mais consciente diante delas. 

“Nunca será suficiente a ênfase colocada na importância de avaliar todos os 

aspectos de um curso on-line, do desempenho dos alunos individuais à eficiência do curso e 

do professor, bem como à eficiência de todo o programa”, salienta Palloff e Pratt (2002, p. 

187). Complementando essa idéia, apontam ainda que “o uso contínuo de um bom sistema de 

avaliação ajuda a expandir os programas on-line e as ofertas de cursos de maneira mais 

deliberada, atraindo alunos para esse meio. A avaliação é um componente importante de um 

bom planejamento [...]” (Ibid., p. 187 - 188). Por esta razão, torna-se de fundamental 

importância que os currículos voltados para formações na modalidade a distância, via 

Internet, apresentem claramente as estratégias que serão adotadas para a viabilização de uma 

avaliação processual. 
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Enfim, após discutir a importância de planejar projetos de formação de 

formadores em ambientes virtuais, cujo currículo contemple um enfoque colaborativo, 

conteúdos relacionados à familiarização com os recursos disponíveis no ambiente virtual e 

demais tecnologias usadas no processo de formação, considerando as variáveis relacionadas

ao fator tempo, bem como um viés reflexivo e estratégias para uma avaliação processual, 

apresento, a partir deste instante, minhas considerações finais a respeito da temática 

“currículo e formação de formadores em ambientes virtuais”, apoiando-me, inicialmente, nas 

ideias de Costa e Peralta (2001). Estes autores, ao abordarem a questão referente à formação 

de formadores para a construção de contextos de aprendizagem em ambientes virtuais, 

apontam a necessidade de se propor um modelo de currículo que não seja “[...] linear, fechado 

sobre si próprio [...]” (Ibid., p. 06). Ao contrário defendem “um tipo de currículo dinâmico, 

em construção, aberto à adaptação a uma situação concreta e singular, à reflexão crítica, à 

tomada de decisões competente e à resolução de problemas reais, que não se resolvem pela 

aplicação imediata da teoria aprendida” (Ibid., p. 06). 

Consideram, ainda, de extrema relevância para o exercício de uma ação 

competente, a construção de ambientes que favoreçam a tomada de decisão autônoma,

individualmente ou partilhada com os pares. Sendo assim, “se a competência se evidencia na 

ação é preciso agir para a desenvolver [...]” (Ibid., p. 07). Diante desta perspectiva, os autores 

apontam o trabalho com projetos e/ou planos de ação como um modelo curricular favorável à 

efetivação dos apontamentos aqui apresentados em contextos de formação de formadores em 

ambientes on-line. Quanto a essa questão, Costa e Peralta (2001) justificam que: 

A realização de um bom produto – neste enquadramento a concepção de um curso 
ou de uma acção de formação utilizando como suporte uma das plataformas 
tecnológicas estudadas – implica conhecimentos na área do currículo e da didáctica 
e de diferentes modalidades de formação a distância, bem como capacidade de 
selecção dos conteúdos, do modelo curricular e dos recursos adequados à situação e 
ao público-alvo da acção de formação. Em concreto, o projecto, ou mais 
adequadamente, o metaprojeto (o projecto de um projecto) consiste na concepção, 
planificação, realização e avaliação de uma determinada intervenção pedagógica, 
com utilização de recursos tecnológicos e tendo como suporte as plataformas 
possíveis (síncrona ou assíncrona; on-line ou off-line) de ensino a distância (p. 07). 

Diante desse cenário, é preciso compreender que, ao vivenciarem a construção de 

um projeto ou plano de ação durante o seu processo de formação, os formadores terão 

condições de mobilizar conhecimentos, bem como desenvolver na ação  as competências e 

capacidades intelectuais, afetivas e sociais. Neste sentido, as ideias de Schlünzen (2000) 

encontram-se em sintonia com esta perspectiva, pois a autora defende a necessidade de os 

cursos voltados à formação de educadores para o uso das TIC em práticas pedagógicas 
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deixarem de priorizar fórmulas ou atividades prontas para serem aplicadas, sem adaptação ao 

real contexto de atuação dos docentes em formação. Sendo assim, ao retornarem aos seus 

ambientes de trabalho, encontram dificuldades em implementar com autonomia as ações 

recomendas durante seu curso. Na tentativa de mudar essa situação, a autora aponta também a 

importância de se favorecer aos educadores em formação momentos de planejamento 

conjunto de atividades que possam ser desencadeadas em seus ambientes de atuação por meio 

de projetos que favoreçam a reflexão e sistematização de conceitos, bem como a análise das 

práticas e posturas (TERÇARIOL, SOARES e GARCIA et al., 2005). 

Desse modo, “na construção do produto, na resolução do problema, toma-se

consciência de conhecimentos previamente adquiridos que se mobilizam para a acção; o 

projeto contribui para a construção de uma aprendizagem autônoma e significativa” (COSTA; 

PERALTA, 2001, p. 07). Na opinião de Almeida, M. E. (2004a, p. 56) “a aprendizagem é 

significativa quando a experiência ocorre em situações interativas que conduzam à 

investigação e à descoberta segundo um continuum experiencial”. A autora complementa sua 

idéia apontando ainda que: 

O novo conhecimento é construído nas conexões que se estabelecem entre 
conhecimentos adquiridos no passado com as informações do presente, segundo os 
princípios da continuidade, da interação e da formação da capacidade de domínio 
de si mesmo ou autodomínio (ALMEIDA, M. E. 2004a, p. 56 - 57). 

Cabe enfatizar que alguns dos aspectos aqui mencionados a respeito da articulação 

do currículo com a formação de formadores em contextos on-line também são relacionados 

por Abramowicz (2001) à existência de um referencial curricular no qual a construção do 

conhecimento visa ao exercício da cidadania.  Ou seja, segundo a autora, em se tratando da 

criação de ambientes virtuais para a formação de educadores, torna-se necessária uma 

concepção de “currículo transformador, crítico, construtor de um coletivo inteligente, amante, 

sensível, centrado no aluno [no caso formador] e que o estimule a ser criativo e produtor de 

conhecimento”.

Por esta razão, é importante que as instituições desenvolvam autonomia para a 

reconstrução dos currículos de cursos de formação continuada de formadores, de modo que 

eles estejam voltados para as reais necessidades dos profissionais que se encontram diante da 

necessidade de atuar e construir ambientes virtuais de aprendizagem. Para esta ação, torna-se

relevante considerar, conforme apontado anteriormente, um enfoque colaborativo e a 

oportunidade de se favorecer aos formadores em formação, por meio do desenvolvimento de 

projetos ou planos de ação, a interrelação entre “conhecimentos teórico-educacionais,
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conhecimentos e habilidades no domínio da tecnologia e atitudes que promovam o 

desenvolvimento da prática reflexiva, da capacidade crítica, da compreensão de que cada 

indivíduo produz conhecimento [...]” (ALMEIDA, M. E., 2004a, p. 86). 

Enfim, para que haja uma transformação geral da instituição, bem como dos 

currículos voltados para a formação continuada, é preciso que o desenvolvimento da 

autonomia seja coerente com um bom funcionamento, implicando novas “formas de governo, 

políticas de desenvolvimento curricular com assistências aos professores, mais recursos, 

tempo e um sistema de controle de qualidade” (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 253).
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CAPÍTULO 2: 

UM OLHAR PARA OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

O TECER DA PESQUISA

! "#$%&’( )*"+", - %)./ .’$"*0"1( 23$4 , 2’*0"’, 56./ *74 , ’*3*)58./ *0"3$"%, 09( .0$"
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2.1. A Pesquisa Qualitativa: Fundamentos, Características e Caminhos 

A pesquisa qualitativa mantém um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e 

a subjetividade do sujeito. Além disso, não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, 

sendo os resultados alcançados indutivamente. Nesta abordagem, o foco é o processo e seu 

significado. No entanto, não podemos ignorar que o método qualitativo mantém certo nível de 

reciprocidade com o quantitativo, diferindo apenas quanto à forma e a ênfase. Pope e Mays 

(1995) sugerem que os métodos qualitativos trazem como contribuição à pesquisa uma mescla 

de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para uma melhor 

compreensão dos fenômenos. 

Autores como Kaplan e Duchon (1988), por exemplo, ressaltam a importância de

o pesquisador mergulhar no contexto da pesquisa, descrevendo de forma detalhada os 

fenômenos, comportamentos, colhendo dados daqueles que vivem as experiências que se quer 

estudar, interação, gravações, transcrições e outros recursos que permitem apropriar-se dos 

dados que serão analisados. 

Para Chizzotti (2003, p. 221): “O termo qualitativo implica uma partilha densa 

com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 

significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível [...]”. O 
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pesquisador ainda declara que, uma vez imerso no contexto e apreendidos os sentidos, torna-

se necessário que o pesquisador interprete e traduza em um texto - cuidadosamente construído 

e respeitados os critérios científicos - os significados emergentes, a partir da análise de seu 

objeto de pesquisa.

É preciso considerar que a empatia é o fundamento da escuta sensível, uma vez 

que “o pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para 

compreender do interior as atitudes e os comportamentos, o sistema de ideias, de valores, de 

símbolos e de mitos [...]” (BARBIER, 2002, p. 94). Além disso, o autor aponta que a escuta 

sensível aceita incondicionalmente o outro. “Ela não julga, não mede, não compara. Ela 

compreende sem, entretanto, aderir às opiniões ou se identificar com o outro, com o que é 

enunciado ou praticado” (Ibid., p. 94). Outro aspecto ressaltado por ele em relação à escuta 

sensível refere-se ao fato de ela confirmar a coerência do pesquisador, pois durante o processo 

de investigação ele “comunica suas emoções, seu imaginário, suas perguntas, seus 

sentimentos profundos. Ele está presente, quer dizer, consistente” (Ibid., p. 94). 

Ao desenvolver esta tese, como pesquisadora, pude assumir dois papéis: 

inicialmente, na função de orientadora dos colaboradores, futuros formadores, para ao término 

desta formação, afastar-me e lançar um olhar de pesquisadora sobre o vivido. Por esta razão, 

tive condições de compreender profundamente o contexto e os sujeitos em formação. Neste 

processo, considerar a escuta sensível foi fundamental de forma que pudesse agir, respeitando 

e considerando as diferentes manifestações afetivas, as opiniões, os avanços, as dificuldades 

sem comparações, julgamentos.

Por ser este trabalho de cunho qualitativo, adotei alguns princípios que 

caracterizam este tipo de pesquisa. A seguir, no Quadro 01, estabeleço as relações entre os 

procedimentos metodológicos adotados em meu caminhar como pesquisadora com cinco 

características básicas desta categoria de estudo, apontadas por Bogdan e Biklen (1982 apud 

LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11-13):
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA 
PESQUISA QUALITATIVA EM 
EDUCAÇÃO APONTADAS POR  
BOGDAN E BIKLEN (1982 APUD 
LÜDKE E ANDRÉ, 1986 ). 

CARACTERÍSTICAS DA PRESENTE PESQUISA QUE
SE RELACIONAM COM AS CARACTERÍSTICAS 
APONTADAS PELAS PESQUISADORAS.   

1) “A pesquisa qualitativa tem o 
ambiente natural como sua fonte 
direta de dados e o pesquisador 
como seu principal instrumento”. 

Para a coleta de dados da pesquisa, mergulhei no contexto do 
Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED, a fim de 
identificar e analisar indícios que evidenciam a contribuição 
deste projeto para a reconstrução de práticas docentes, 
visando à atuação em ambientes de aprendizagem 
mediatizados pelas tecnologias de informação e comunicação, 
como é o caso da Rede Internet.   

2) “Os dados coletados são 
predominantemente descritivos”. 

A apresentação dos dados será praticamente realizada de 
maneira descritiva, com a utilização e organização dos 
depoimentos dos formadores a partir dos discursos do sujeito 
coletivo. Além disso, serão descritas as fases de 
desenvolvimento desta formação com o intuito de caracterizar 
o cenário da investigação. 

3) “A preocupação com o processo é
muito maior do que com o 
produto”. 

Para o desenvolvimento e organização desta pesquisa, 
considerei como indicadores do processo os depoimentos 
registrados pelos formadores em formação nos fóruns de 
discussões criados no ambiente virtual na turma de 
acompanhamento, sob a responsabilidade da orientadora, ao 
longo da Fase 2. 

4) “O significado que as pessoas dão às 
coisas e à sua vida são focos de 
atenção especial pelo pesquisador”. 

Ao lançar meu olhar sobre os dados coletados busquei, como 
pesquisadora, identificar os significados atribuídos pelos 
formadores em formação à vivência propiciada pelo Projeto 
Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED, com o intuito de 
apontar indicativos importantes que demonstram a 
contribuição desta experiência para mudanças na prática
docente.

5) “A análise dos dados tende a seguir 
um processo indutivo. Os 
pesquisadores não se preocupam em 
buscar evidências que comprovem 
hipóteses definidas antes do início 
dos estudos. O fato de não existirem 
hipóteses e questões específicas 
formuladas a priori não implica a 
inexistência de um quadro teórico 
que oriente a coleta e análise dos 
dados”. 

Para o início desta pesquisa não foram definidas hipóteses 
para orientar a coleta ou análise dos dados obtidos. Apenas 
procurei desmembrar o problema de pesquisa com o 
propósito de elucidar os caminhos a serem seguidos e definir 
as categorias. No entanto, torna-se necessário compreender 
que havia, inicialmente, um quadro teórico para orientar o 
meu olhar como pesquisadora durante a seleção, organização 
e compreensão dos dados. Quadro este que se foi ampliando 
ao longo do desenvolvimento das análises. De acordo com 
Severino (2002, p. 162) “o quadro teórico constitui o universo 
de princípios, categorias e conceitos, formando 
sistematicamente um conjunto logicamente coerente, dentro 
do qual o trabalho do pesquisador se fundamenta e se 
desenvolve”.  

Quadro 01: Relação das principais características da pesquisa qualitativa enfatizadas por Bogdan e Biklen (1982 
apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986) com as especificidades desta pesquisa.   
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Além das ideias de Bogdan e Biklen (1982 apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986), 

mencionadas no quadro acima, destaco ainda que, entre as diversas formas que pode assumir 

uma pesquisa qualitativa para o desenvolvimento desta investigação, optei pelo “Estudo de 

Caso” que se caracteriza por “uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 

analisa aprofundadamente” (TRIVIÑOS, 1987, p. 133). De acordo com o autor, a natureza e a 

abrangência da unidade do Estudo de Caso, bem como sua complexidade, são circunstâncias 

que determinam suas características. Para André (1984, p. 52) algumas características 

geralmente associadas a este tipo de pesquisa são as seguintes: 

1. “os estudos de caso buscam a descoberta”: apesar de a coleta inicial de dados 

ser orientada por alguns pressupostos, a pesquisadora esteve sempre atenta a elementos que 

poderiam emergir durante o processo. Isto é, apesar das definições e teorias levantadas 

inicialmente, outras manifestações que se mostraram importantes foram selecionadas e

analisadas com a finalidade de apresentar os dados da forma mais completa possível;

2. “os estudos de caso enfatizam a interpretação em contexto”: por esse motivo, 

nesta pesquisa, com o propósito de compreender o objeto  de uma forma mais completa - no 

caso, a formação de formadores no âmbito do projeto GET -  fez-se necessário considerar o 

contexto no qual os formadores estavam inseridos; 

3. “estudos de caso procuram representar os diferentes e, às vezes, conflitantes 

pontos de vista presentes numa situação social”: a pesquisadora deixou claro ao longo deste 

estudo, especificamente no Capítulo 1, quais são os princípios que orientam as suas 

representações e interpretações, bem como as representações e interpretações dos sujeitos, 

evidenciadas por meio de suas análises desencadeadas a partir dos DSC. Nestes instantes, os 

pontos de vista dos sujeitos são trazidos à tona pela pesquisadora que evidencia suas 

percepções sobre as ações em desenvolvimento e os conflitos  daí emergentes; 

4. “os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação”: neste 

estudo, os dados foram provenientes de dois instrumentos: o primeiro, representado pelos 

fóruns de discussões que ofereceram dados registrados durante o processo de formação dos 

formadores; o segundo, representado pelos memoriais reflexivos, permitiu a coleta de dados 

após o término da experiência vivenciada pelos formadores. Assim, o pesquisador pôde 

utilizar dados variados, coletados em momentos distintos, em diferentes situações e 

provenientes de diversos informantes;

5. “os estudos de caso revelam experiência vicária e permitem generalizações 

naturalísticas”: a experiência vivenciada pelos formadores foi descrita pelo pesquisador, com 

detalhes, favorecendo com que generalizações naturalísticas possam ser desencadeadas pelos 
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leitores. Cabe salientar que, “a generalização naturalística se desenvolve no âmbito do 

indivíduo e em função de seu conhecimento experiencial” (ANDRÉ, 1984, p. 52); 

6. “os estudos de caso procuram retratar a realidade de forma completa e 

profunda”: neste sentido, o presente estudo mostrou a multiplicidade de aspectos emergentes 

ao longo da formação de formadores desencadeada em contextos on-line, não deixando de 

ressaltar os detalhes e circunstâncias específicas que propiciaram uma maior apreensão do 

todo;

7. “os relatos de estudo de caso são elaborados numa linguagem e numa forma 

mais acessível do que os outros tipos de relatórios de pesquisa”: os dados podem ser 

apresentados de diversas formas. Os relatos escritos normalmente possuem um estilo 

informal, narrativo, ilustrações, citações, exemplos e descrições. No caso desta pesquisa, foi 

utilizado, como estratégia para a organização dos dados, o discurso do sujeito coletivo, a ser 

detalhado posteriormente neste capítulo, para organizar e apresentar os dados. No entanto, tais 

discursos são apresentados na íntegra como Apêndices e também disponibilizados em CD-

ROM pois, ao longo da análise, foram utilizados apenas excertos dos discursos elaborados 

para cada categoria a fim de relatar e analisar os aspectos considerados mais significativos 

para o contexto. Ilustrações e exemplos também foram usados para relatar com detalhes as 

fases, as atividades e os recursos disponíveis no ambiente virtual de formação.

Enfim, o estudo de caso pode ser caracterizado “como uma modalidade de estudo 

nas Ciências Sociais, que se volta à coleta e ao registro de informações sobre um ou vários 

casos particularizados, elaborando relatórios críticos organizados e avaliados [...] 

(CHIZZOTTI, 1991 apud BARROS; LEHFELD, 2000, p. 95)”. Vale salientar que, a partir do 

momento em que a investigação qualitativa passou a desenvolver-se, o estudo de caso 

constituiu-se uma expressão importante desta nova tendência na pesquisa educacional. 

Sendo assim, embasada nos pressupostos sobre a pesquisa qualitativa do tipo 

estudo de caso, minha intenção neste trabalho foi estudar profundamente o processo de 

formação de formadores desencadeado no contexto do “Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias/CONSED”, com o propósito de identificar e compreender quais são os 

indicadores de mudança evidenciados na prática docente experienciada em ambientes virtuais 

de aprendizagem. Para tanto, coletei e analisei dados suficientes para responder às seguintes 

questões decorrentes do problema:

95



Adriana Aparecida de Lima Terçariol 
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line

a) Como os formadores interpretam o processo de formação vivenciado no contexto do 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED em relação às práticas docentes 

experienciadas?

b) Quais dificuldades são identificadas na implantação de cursos de formação continuada 

em contextos on-line?

c) Como pode ser delineado o papel do formador de formadores no decorrer desta 

atividade de formação? 

d) Como estruturar e desenvolver a formação de formadores na modalidade a distância 

(ou semipresencial) para o desenvolvimento de sua atuação docente em contextos 

on-line, mais especificamente, em ambientes virtuais de aprendizagem?

De modo que pudesse responder a tais questões, como objetivo geral esta análise 

visou: identificar e analisar quais indicadores de mudança na prática docente são

diagnosticados na atuação do professor formador em ambientes virtuais de aprendizagem. E 

como objetivos específicos, o presente trabalho almejou: 

a) investigar na perspectiva dos formadores o processo de formação desencadeado na 

modalidade a distância (ou semipresencial) no âmbito do Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias/CONSED;

b) diagnosticar e explicitar quais dificuldades interferem na implantação de cursos de 

formação continuada desencadeados de forma on-line;

c) compreender e delinear o papel do formador de formadores a partir da vivência na 

função de orientadora no contexto dessa formação;

d) delinear possibilidades para se estruturar programas de formação de formadores na 

modalidade a distância (ou semipresencial), visando ao desenvolvimento de sua 

atuação docente em contextos on-line, mais especificamente, em ambientes virtuais 

de aprendizagem. 

A seguir, apresentarei os procedimentos da pesquisa, bem como a forma de 

organização para coleta, seleção e análise dos dados. 
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2.2 Procedimentos da Pesquisa

É importante considerar que as pesquisas qualitativas favorecem o uso de uma 

diversidade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados. Por esta razão, essas 

pesquisas caracterizam-se como multimetodológicas (ALVES-MAZZOTTI;

GEWANDSZNAJDER, 2002). Neste estudo, com o intuito de registrar os sentidos 

emergentes a partir da ação dos colaboradores no processo de formação dos gestores 

escolares, na busca de indicadores que revelassem indícios de mudança em suas práticas para 

a atuação em contextos on-line, optou-se pelo uso de dois instrumentos: fórum de discussão 

on-line e memorial reflexivo.

A seguir, no Quadro 02, podem-se observar os instrumentos usados para a coleta 

de dados, bem como verificar também seus respectivos objetivos, contexto e período de 

aplicação.

INSTRUMENTO 1:
FÓRUNS DE DISCUSSÕES

OBJETIVOS - Registrar, ao longo da atuação dos formadores, suas inquietações, angústias, 
avanços, dificuldades, ou seja, suas impressões gerais sobre a vivência 
desencadeada no contexto do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED. 

CONTEXTO - Ao longo do desenvolvimento da Fase 2 do Projeto Gestão Escolar e 
Tecnologias/CONSED, na qual cada um dos 48 colaboradores atuou como 
formador de gestores escolares.

PERÍODO Abril de 2006 a Maio de 2007. 
INSTRUMENTO 2:

MEMORIAIS REFLEXIVOS
OBJETIVOS - Estimular os formadores a olhar para a prática vivenciada por meio de registro 

e análise sistemática de suas ações, reações, sentimentos, impressões, 
interpretações, explicitações, hipóteses e preocupações envolvidas nestas 
experiências.

CONTEXTO - A elaboração da síntese do memorial reflexivo foi proposta aos formadores 
após o término de sua atuação na Fase 2 do Projeto GET.  O arquivo com o 
roteiro a ser desenvolvido para a elaboração deste documento foi disponibilizado 
na ferramenta portfólio do ambiente virtual de aprendizagem adotado para a 
viabilização do curso.  

PERÍODO Novembro de 2006. 

Quadro 02: Descrição dos instrumentos de coleta de dados usados na pesquisa. 

Nesses instrumentos, como sujeitos da pesquisa, foram considerados os 

colaboradores atuantes na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco/PE convidados 

para desenvolverem a formação continuada e em serviço com os gestores no Projeto GET na 
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função de formadores27. No momento em que decidi desenvolver este estudo, adotando como 

cenário o Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED, especificamente a turma de 

Pernambuco/PE, minha primeira atitude foi comunicar tal decisão a todos os formadores 

participantes do grupo no qual atuava como orientadora. Ao dialogarmos, percebi que todos 

se sentiram privilegiados e dispostos a colaborar, pois reconheceram que esta seria uma 

oportunidade de aprendizado para todos. Como pesquisadora, por estar muito envolvida no 

processo, pude observar os depoimentos registrados em cada um dos instrumentos adotados, 

atendo-me aos detalhes e a todo o tipo de manifestação, relacionando, sempre que possível, os 

discursos ao contexto dos participantes.

A seguir, encontram-se alguns detalhes que caracterizam brevemente os 

instrumentos utilizados nesta pesquisa para a coleta de dados e que revelam os procedimentos 

adotados em relação à forma como foram viabilizados:

Instrumento 1: Fórum de Discussão

De acordo com Silva (2006a), Fórum de Discussão indica uma área de interação 

assíncrona, na qual aqueles que dela participam podem interagir com opiniões e efetuar 

debates sobre os temas propostos. Trata-se de um espaço no qual o aprendiz tem liberdade 

para opinar, criar novos temas para debate e acompanhar o desenrolar das discussões. Santos, 

M. (2003) também argumenta a respeito do Fórum de Discussão, enfatizando, principalmente, 

o fato de permitir o registro e a comunicação por parte de todos, o que faz com que os temas 

discutidos saiam do âmbito restrito e ocorram no coletivo. 

Os Fóruns de Discussão são constituídos com estruturas didáticas diferentes, uma 

vez que atendem a propósitos distintos de acordo com as finalidades para as quais foram 

criados e as especificidades dos cursos. Outros detalhes sobre a ferramenta Fórum serão 

discutidos posteriormente. Os fóruns analisados nesta pesquisa foram ao todo sete. A escolha 

destes fóruns deve-se ao fato de se constituírem como espaços nos quais os colaboradores 

puderam registrar seus comentários ao longo de sua atuação como formadores, em suas 

respectivas turmas  com os gestores escolares. 

O Fórum 1 - Discutindo o Módulo 1 da Fase 2 - teve como objetivo oportunizar a 

troca de ideias e experiências durante o período de planejamento do Módulo 1 da Fase 2, a ser 

desenvolvida junto aos gestores, como se observa na Figura 44. O período de vigência deste 

fórum foi de abril a maio de 2006. Ao todo foram postados 25 depoimentos, sendo 21 

comentários dos formadores e 04 foram encaminhados pela orientadora.

27 Neste trabalho os sujeitos indicados como colaboradores no contexto do Projeto Gestão e Escolar e 
Tecnologias/CONSED serão identificados como formadores. 
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O Fórum 2 - Emoções que Afloram - foi criado com o intuito de favorecer a 

expressão dos sentimentos manifestados no momento em que os formadores se depararam 

com a criação de suas turmas no ambiente virtual. O período de vigência do Fórum 2 foi de 

maio a junho de 2006. Ao todo foram postados 15 depoimentos: 13 postados pelos 

formadores e 02, pela orientadora. 

O Fórum 3 - Módulo 1 – Fase 2: Expectativas e Impressões - apresentou como 

principal finalidade favorecer o registro das expectativas dos formadores quanto à realização 

do Módulo 1 da Fase 2. Além disso, neste espaço os formadores também foram convidados a 

postar suas impressões sobre o desenvolvimento do Módulo 1 com suas turmas. Desse modo, 

algumas sugestões para o encaminhamento deste módulo puderam ser socializadas. O período 

de vigência do Fórum 3 foi de junho a julho de 2006. Ao todo foram postados 29 

depoimentos, sendo 20 deles registrados pelos formadores, enquanto 09 depoimentos foram 

enviados pela orientadora.

O Fórum 4 - Módulo 2 – Fase 2: Orientações, Dúvidas e Sugestões - foi aberto 

para que os formadores socializassem suas dúvidas e sugestões para o encaminhamento do 

Módulo 2 da Fase 2. Neste espaço, também foram enviadas orientações para o 

desenvolvimento das atividades previstas para o módulo.  O Fórum 4 foi criado no final de 

junho, estendendo-se até agosto de 2006. Ao todo foram postados 27 depoimentos, sendo: 20 

deles postados pelos formadores, enquanto 07 foram enviados pela orientadora.

O Fórum 5 - Módulo 3 – Fase 2: Expectativas e Impressões - foi criado com o 

intuito de registrar os sentimentos dos formadores em relação ao desenvolvimento do Módulo 

3 da Fase 2 (Figura 48). Neste espaço, de forma geral, foram socializados comentários nos 

quais é possível perceber a satisfação dos formadores com o resultado das ações 

desenvolvidas pelos gestores nas escolas. A preocupação com a escassez de recursos 

tecnológicos nas escolas e GERES também se evidencia neste espaço. O Fórum 5 foi 

desenvolvido em agosto de 2006, estendendo-se até início de setembro de 2006. Ao todo 

foram postados 23 depoimentos, sendo: 21 provenientes dos formadores, enquanto 02 deles 

foram enviados pela orientadora. 

O Fórum 6 - Nossa Caminhada (Fase 2)! Sentimentos, Avanços e Dificuldades -

foi criado com o propósito de incentivar os colaboradores a lançar um olhar sobre a 

experiência vivenciada ao término do Módulo 4 da Fase 2, e refletir sobre os caminhos 

percorridos em sua ação como professor on-line, como demonstra a Figura 49. O Fórum 6 foi 

criado no final de outubro de 2006 , estendendo-se até início de janeiro de 2007. Ao todo 
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foram postados 28 depoimentoso: 22 provenientes dos formadores, enquanto 06 foram 

enviados pela orientadora. 

Por fim, o Fórum 7 - Café Filosófico Virtual -, teve como propósito criar um 

espaço no qual os formadores, ao término do curso, registrassem os rumos seguidos, 

apontando, inclusive, se as TIC estavam sendo utilizadas em suas ações e em que sentido isto 

estava ocorrendo.  O Fórum 7 foi desenvolvido entre maio e junho de 2007. Ao todo foram 

postados 19 depoimentos: 12 provenientes dos formadores, e 07 foram enviados pela 

orientadora.

O Quadro 03, a seguir, sintetiza o período de realização e o número de 

depoimentos registrados em cada fórum adotado como instrumento deste estudo: 

FÓRUNS PERÍODO 
DE 

REALIZAÇÃO

Nº TOTAL 
DE 

DEPOIMENTOS

Nº DE 
DEPOIMENTOS 

DOS 
FORMADORES

Nº DE 
DEPOIMENTOS 

DA
ORIENTADORA

FÓRUM 1 abril a maio de 2006 25 21 04

FÓRUM 2  maio a junho de 2006 15 13 02

FÓRUM 3 junho a julho de 2006 29 20 09

FÓRUM 4   junho a agosto de 2006 27 20 07

FÓRUM 5  agosto a setembro de 2006 23 21 02

FÓRUM 6 outubro de 2006 a janeiro 
de 2007

28 22 06

FÓRUM 7 maio a junho de 2007 19 12 07

TOTAL 166 129 37

Quadro 03: Número de depoimentos registrados em cada um dos Fóruns de Discussões usados como 
instrumentos na pesquisa. 

Os depoimentos registrados nos fóruns, mencionados acima, foram organizados 

no software QualiQuantiSoft a partir dos fundamentos do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC). Este processo será detalhado, posteriormente, no tópico 2.3 do presente capítulo.

Instrumento 2: Memorial Reflexivo

O segundo instrumento utilizado foi o Memorial Reflexivo. De acordo com 

Severino (2002, p. 75), nele estão presentes aspectos de natureza histórica, analítica e crítica, 

e é aí possível identificar características referentes à vida acadêmico-profissional e à reflexão 

sobre a atuação e a aprendizagem de quem o escreve.  Almeida, M. E. (2004b) define o 

memorial reflexivo como: 
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[...] um instrumento de caráter pessoal que permite registrar o ocorrido, 
impulsionando o professor ou o aluno a interrogar a própria experiência por meio do 
registro e análise sistemática de suas ações e reações, bem como dos sentimentos, 
impressões, interpretações, explicações, hipóteses e preocupações envolvidas nessas 
ações. Desse modo o cursista tem a oportunidade de fazer emergir não só as 
lembranças sobre o vivido, mas, sobretudo, as informações significativas que lhe 
permitem atribuir novos sentidos ao presente (p. 01).

Desse modo, o memorial constitui-se numa oportunidade para o registro das 

percepções sobre o vivido em um processo de formação, uma vez que favorece o olhar para a 

própria ação. Por essa razão, no momento em que está sendo elaborado, proporciona com que 

essa análise sobre a prática contribua para que diferentes emoções venham à tona, 

dependendo do histórico da ação vivenciada. Além disso, favorece ao sujeito que o elabora, 

podendo ser este o formador ou o cursista, para que reflita sobre o ocorrido, identificando 

aspectos que ainda necessitam de aperfeiçoamentos. Outro ponto que vale ser destacado em 

relação ao memorial, refere-se à oportunidade que oferece para que o sujeito que o elabora 

registre suas observações e/ou comentários sobre a formação desenvolvida, colaborando 

assim também para a sua melhoria.

No que se refere ao Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, Almeida, M. E. 

(2004b) aponta que o memorial assume um triplo papel, a saber:

1. Permite que o professor e o cursista reconheçam o ocorrido, servindo de 
instrumento de investigação sobre a própria ação e de formação na ação;

2. Ajuda o professor a tomar decisões de intervenção e encaminhamento das 
atividades baseadas no processo de aprendizagem e desenvolvimento do 
aluno;

3. Subsidia a elaboração do trabalho final individual que se refere à auto-
avaliação da aprendizagem durante o curso, baseado nas diversas versões 
do memorial (p. 01- 02). 

Neste sentido, importa ressaltar que o memorial reflexivo, por assumir esse triplo 

papel no âmbito do projeto GET, mostrou-se um instrumento importante para a coleta de 

dados neste estudo. Entretanto, cabe ressaltar que o memorial foi utilizado nesta investigação 

apenas no que diz respeito à Fase 2 do Curso, no qual os memoriais foram elaborados pelos 

colaboradores após atuarem como formadores na formação dos gestores escolares. A estrutura

adotada para a elaboração deste instrumento encontra-se disponível no Anexo. Mais adiante, 

nesta investigação, os dados obtidos a partir dos Memoriais Reflexivos serão retomados para 

discussão.

A elaboração deste instrumento foi proposta aos formadores em novembro de 

2006, após o término de sua atuação na Fase 2 do curso. E teve como objetivo estimular o 
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registro das aprendizagens obtidas durante a experiência desenvolvida como formadores, 

permitindo também socializar e sistematizar as dificuldades encontradas, bem como as 

estratégias adotadas para superá-las. A partir deste instrumento, também foi oportunizado aos 

formadores um espaço para registrarem outros comentários e sugestões que viessem a 

contribuir com o processo de depuração do curso e/ou projeto como um todo.

A partir deste instante, serão descritos os fundamentos do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC), a fim de que se possa verificar os procedimentos adotados para a organização 

dos dados obtidos a partir dos instrumentos mencionados acima, no software

QualiQuantiSoft.

2.3 A Organização e Análise dos Dados: o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)

O Discurso do Sujeito Coletivo aqui usado é uma técnica aplicada em pesquisa de 

cunho qualitativo, voltada principalmente para pesquisas de opinião que têm como base a 

análise de respostas dadas a questões abertas desenvolvidas para se conhecer a representação 

individual de uma coletividade ou grupo pesquisado (soma de pensamentos). Pretende, então, 

promover uma síntese da variabilidade discursiva.

O enfoque deste tipo de pesquisa é reunir depoimentos e sintetizá-los como se 

fossem discursos de uma coletividade.  A ênfase principal recai sobre os chamados discursos-

síntese, que criam o que Lefevre, F. e Lefevre, A. (2005b, p. 19) chamam de “figura”, ou seja, 

“um dado pensar ou representação sobre um fenômeno”. Para os autores, a confecção dos 

DSCs demandam das seguintes figuras metodológicas:

Expressões-Chave (ECH) – referem-se a pedaços, trechos ou transcrições literais do 

discurso. Uma vez identificadas, são destacadas pelo pesquisador, ou seja, 

sublinhadas, iluminadas ou coloridas. Revelam aquilo que é essencial em um 

depoimento.

Ideias Centrais (IC) – a ideia central é um nome ou expressão linguística que revela e 

descreve, de forma sintética e fiel, o sentido de cada um dos depoimentos analisados e 

de cada conjunto homogêneo de expressões-chave, que vai contribuir, posteriormente, 

com a origem do DSC. A ideia central é uma descrição do sentido de um depoimento 

ou de um conjunto de depoimentos; não deve ser compreendida como uma 

interpretação. Essas ideias centrais podem se constituir em descrições diretas do 
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sentido do depoimento, evidenciando o que foi dito ou por meio de descrições 

indiretas, que revelam qual é o tema do depoimento ou sobre o que o sujeito 

enunciador está falando. Após o levantamento do tema, será necessário identificar as 

ideias centrais relacionadas a cada tema.

Ancoragem – algumas expressões-chave remetem não a uma ideia central 

correspondente, mas a uma figura metodológica denominada Ancoragem (AC), que se 

constitui como a manifestação linguística explícita de uma dada teoria, ideologia, ou 

crença que o autor do discurso manifesta e que, na qualidade de afirmação genérica, 

está sendo usada pelo enunciador para enquadrar uma situação específica. Para 

Lefevre, F. e Lefevre, A. (2005b, p. 19) “quase todo discurso tem uma ancoragem na 

medida em que está quase sempre alicerçado em pressupostos, teorias, conceitos e 

hipóteses”. Entretanto, para uma análise mais detalhada dos discursos, os autores 

recomendam que, metodologicamente, evidenciem-se os depoimentos nos quais 

existem marcas linguísticas claras de ancoragem. Os autores apontam ainda que, em 

algumas situações, “não se consegue fazer emergir a ancoragem, correndo o intérprete

o risco de subjetivar e, arbitrariamente, construir aquilo que acredita ser a dita 

ancoragem” (Ibid., p. 18). Justifico que, na presente pesquisa, a ancoragem não foi 

dimensionada, uma vez que não foram identificadas manifestações linguísticas 

referentes a teorias, ideologias ou crenças, necessárias  para tal indicação. 

O trabalho com DSC, como forma de representação dos sujeitos coletivos, 

contribui com a pesquisa na medida em que promove a inter-relação entre ideias centrais e 

expressões-chave. É importante compreender que as ideias centrais “são fórmulas sintéticas 

que descrevem o (s) sentido (s) presente (s) nos depoimentos de cada resposta e também nos 

conjuntos de respostas de diferentes indivíduos, que apresentam sentido semelhante ou 

complementar” (LEFEVRE, F.; LEFEVRE, A.; 2005a, p. 22), enquanto que as expressões-

chave representam o conteúdo desse sentido. 

Deste modo, a organização e análise dos dados na presente pesquisa foram   feitas 

com base no DSC, utilizando o software QualiQuantiSoft. Trata-se de um software criado 

especialmente para quem trabalha com o DSC, pois possibilita maior agilidade no tratamento 

dos dados, contribuindo para uma análise qualiquantitativa. O programa possui uma versão 

demo28 com uma interface amigável que permite ao usuário executar todos os movimentos 

28 Para acessar a versão demo do QualiQuantiSoft consultar: www.spi.net.com.br.
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necessários para a inclusão, identificação e organização da pesquisa, bem como para o 

manuseio dos dados.

Pode-se dizer que esse programa é uma continuidade da teoria DSC, não apenas 

porque a complementa, mas também porque foi idealizado pelos próprios autores (LEFEVRE, 

F.; LEFEVRE, A., 2005a, 2005b) que tiveram o cuidado de estruturá-lo para facilitar o 

trabalho com a organização e manuseio dos dados. Em linhas gerais, o uso desse programa 

permite montar um banco de dados organizado e identificar aspectos relevantes que 

contribuem para a compreensão mais adequada dos fenômenos pesquisados.

É possível destacar neste programa as seguintes ações: seleção, que significa 

“limpar” os dados a serem trabalhados; descrição, que implica na identificação do sentido das 

respostas dadas pelo indivíduo ao questionário, como também na identificação das ideias 

nelas expressa; categorização, que se refere a uma tarefa de ordem intelectual que aponta para 

a associação (reunião) de ideias e ancoragens semelhantes.

Depois de realizadas essas ações básicas, adquirindo elementos que permitem 

uma visualização mais objetiva dos dados, o próximo passo é a construção do DSC 

propriamente dito, por meio de recursos que permitem copiar, editar, processar os dados, de 

forma a obter uma visão mais detalhada de todas as respostas. Para uma melhor compreensão 

dos procedimentos adotados para o uso do QualiQuantiSoft e a construção dos DSC nesta 

pesquisa, a seguir serão apontados os passos viabilizados para esta ação: 

1º Passo: os dados disponibilizados nos dois instrumentos adotados nesta 

pesquisa, inicialmente, foram desmembrados em um quadro, cujo exemplo encontra-se no 

Apêndice A, construído no editor de textos, com o intuito de organizá-los, previamente, de 

acordo com os campos (expressões-chave, ideias centrais e categorias) existentes no 

QualiQuantiSoft para, posteriormente, disponibilizá-los nesse aplicativo. Chamo a atenção 

para o fato de que o preenchimento desse quadro exigiu um trabalho minucioso e um olhar 

atento da pesquisadora sobre os dados, ainda brutos, com o intuito de identificar e 

desmembrar as ideias contidas em cada um dos depoimentos disponibilizados nos fóruns e 

memoriais em análise. Uma vez desmembradas, identificaram-se as expressões-chave, as 

ideias centrais e respectivas categorias. É importante considerar ainda que, no que se refere à 

definição das categorias, um exercício foi feito no sentido de aproximá-las ao máximo das 

expressões e ideias às quais estavam vinculadas.  Para tanto, foram criadas duas colunas neste 

quadro com o intuito de explicitar que, em alguns casos, houve o seu aprimoramento, como 

no exemplo demonstrado no quadro em questão.
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2º Passo: após a organização dos dados de um determinado instrumento no 

modelo de quadro mencionado acima, os dados foram adicionados no QualiQuantiSoft, 

respeitando-se a sequência exigida pelo próprio sistema para o cadastro: 1. Pesquisa; 2. 

Perguntas; 3. Entrevistados; 4. Respostas (na íntegra); 5. Expressões-Chave e 6. Ideias 

Centrais. Como houve casos em que uma mesma resposta apresentava mais de uma 

expressão-chave, cada uma apresentando determinada ideia central, foi necessário, nestas 

situações, duplicar a tela de resposta de modo que fosse possível desmembrar as distintas 

expressões e suas respectivas ideias, facilitando assim a sua articulação a diferentes categorias 

que viessem a emergir daí, como demonstra as Figuras: 02 e 03. 

Figura 02: Imagem extraída do sistema QualiQuantiSof para demonstrar um exemplo de duplicação da

 tela de resposta, na qual se apresenta a 1ª Ideia. 
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Figura 03: Imagem extraída do sistema QualiQuantiSof para demonstrar um exemplo de duplicação da 

tela de resposta, na qual se apresenta a 2ª Ideia.  

3º Passo: como mencionado acima, após a identificação das expressões e ideias 

centrais, o passo seguinte foi relacioná-las às respectivas categorias. Para tanto, tornou-se

necessário criar e cadastrar cada uma destas categorias no sistema QualiQuantiSoft, conforme 

demonstra a Figura 04:
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Figura 04: Imagem extraída do sistema QualiQuantiSof para demonstrar a estrutura da tela para 

cadastro das categorias.   

4º Passo: uma vez realizado o cadastro das categorias no sistema, o próximo passo 

foi construir os DSC para cada uma das categorias indicadas, como mostra a Figura 05. Para a 

construção destes discursos coletivos, faz-se uma análise de cada uma das expressões-chave

relacionadas a determinada categoria, buscando a construção de um texto lógico e que retrate 

a opinião do grupo pesquisado sobre cada um dos temas representados pelas categorias. 
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Figura 05: Imagem extraída do sistema QualiQuantiSof para demonstrar a estrutura da tela para 

construção dos DSC.   

A seguir, observa-se um exemplo de DSC construído a partir das expressões-

chave relacionadas à categoria O Impacto do Projeto em Mudanças Pessoais e Profissionais

que emergiu dos depoimentos registrados na pergunta 1 do Memorial Reflexivo: O que você 

aprendeu durante o desenvolvimento dos módulos a distância e momentos presenciais?

Discurso do Sujeito Coletivo: O Impacto do Projeto em Mudanças 

Pessoais e Profissionais

Sempre tive consciência de que neste mundo globalizado as novas 

tecnologias são as melhores incentivadoras de um bom trabalho, e, este curso 

me inspirou a vontade de ampliar conhecimentos. Durante o curso e com a 

ajuda dos textos, pude adquirir alguns atributos e repassar aos cursistas, tais 

como: adquirir confiança; elevar a auto-estima; criar soluções para algumas 

situações-problema; trabalhar em equipe; ter boa comunicação; elaborar um

planejamento alternativo no caso de falhas tecnológicas; ser organizado no 

planejamento e no acompanhamento das atividades, das orientações, nos 

cronogramas, etc. 
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Durante o desenvolvimento dos módulos aprendi muito, porque precisei 

estudar bastante, o que me deu mais segurança nos momentos presenciais. Isso 

não significa que eu não tenha sentido um pouco de medo que algo desse 

errado. É difícil avaliar, principalmente porque às vezes a pessoa aprende 

muito, mas ainda não é o suficiente para dar conta de todo o curso. O curso 

me proporcionou a experiência e também o desafio de superar dificuldades e 

ao mesmo tempo desenvolver habilidades na área de tutoria, o que contribuiu 

para meu aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

Desenvolvi autoconfiança e confiança no outro, o que possibilitou a 

inovação, a criatividade, o que gerou o desapego a acomodação, a coragem 

de enfrentar resistência e, principalmente, a perda do medo. É com grande 

satisfação que vejo hoje a transformação que o uso das TIC proporcionou tanto 

na minha vida pessoal como em minha prática educativa. Nesse curso 

vivenciei, desenvolvi e articulei conceitos promissores que levarei comigo, 

somarão com certeza na busca e construção do conhecimento. 

O curso Gestão Escolar e Tecnologias teve um papel importante em minha 

vida profissional. As minhas experiências com a tecnologia e com os cursos 

virtuais eram mínimas, tinha participado de um curso on-line oferecido pelo 

E-ProInfo (Conselhos Escolares) e cursos básicos na área de informática. 

Quando fui convidada pela Secretaria de Educação de PE para iniciar a 

formação do curso, fiquei temerosa e ao mesmo tempo muito feliz pelo desafio 

que enfrentaria. Ter cursado e depois atuado como professora no curso sobre 

gestão e tecnologia foi superar limites para mim. Desenvolver habilidades 

ainda não conquistadas e dominadas inteiramente foi crescimento pessoal e 

profissional. 

Concluindo, usaria Jacques Delors (2001) para enfatizar: "Na sociedade 

do conhecimento, as pessoas precisam aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a conviver", portanto a mudança de paradigma na 

concepção educacional está relacionada com a participação de cada um no 

seu próprio processo de aprendizagem.

Assim como este discurso coletivo, outros foram construídos, a partir das 

expressões-chave relacionadas com as categorias emergentes dos depoimentos registrados em 

cada um dos instrumentos adotados nesta pesquisa. Uma vez construídos os discursos 

coletivos, a análise foi encaminhada com a definição de quatro sentidos que surgiram com o 

propósito de agrupar as categorias emergentes dos depoimentos dos sujeitos, disponibilizados 

nos fóruns e memoriais. Desta forma, para a organização das análises apresentadas no 

Capítulo 4, os sentidos assumiram um papel de fio condutor do olhar da pesquisadora que 

percorreu os discursos construídos para cada categoria mencionada nos fóruns e memoriais. 

Após, complementa-se o Capítulo com a interpretação de trechos referentes aos depoimentos 

registrados pela orientadora nos fóruns de discussões considerados nesta pesquisa.
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Justifico ainda que a análise dos principais aspectos evidenciados no discurso de 

cada fórum foi realizada no corpo da tese, entretanto, foram utilizados trechos dos discursos a 

fim de evidenciar os aspectos considerados mais relevantes, articulando-os às teorias que 

fundamentam este estudo. Os discursos, na íntegra, encontram-se em Apêndice e CD-ROM,

conforme já mencionado. Tais trechos, extraídos dos discursos, referentes aos fóruns, foram 

marcados na cor “cinza”, evidenciando ao leitor os aspectos considerados para a análise. 

Quanto aos memoriais, a análise dos principais aspectos evidenciados no discurso de cada 

categoria também foi apresentada no corpo da tese, logo após as análises das categorias 

relacionadas aos fóruns de discussões, porém, não são utilizados neste momento trechos dos 

discursos elaborados a partir das categorias relacionadas às perguntas do memorial. 

Enfim, uma vez esclarecido que este estudo foi desenvolvido segundo uma 

abordagem qualitativa do tipo estudo de caso e que se utilizou como estratégica metodológica 

o discurso do sujeito coletivo para a seleção, organização e apresentação dos dados, no 

próximo capítulo, caracterizo com detalhes o contexto no qual esta investigação ocorreu.
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CAPÍTULO 3: 

UM OLHAR PARA O CONTEXTO: O PROJETO GESTÃO ESCOLAR E 

TECNOLOGIAS
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3.1. Conhecendo o Curso Gestão Escolar e Tecnologias: Um Breve Histórico

O Projeto Gestão Escolar e Tecnologias apresenta como foco principal o 

desenvolvimento de ações voltadas para a articulação entre as TIC e as diversas dimensões da 

gestão: técnico-administrativa, política, social e pedagógica. Em 2004, o projeto teve início 

por meio de uma parceria estabelecida entre a Microsoft do Brasil, no âmbito do Programa 

Parceiros da Aprendizagem29, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), sob a 

responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo e a Rede de Ensino 

do Estado de São Paulo. 

De acordo com Almeida, M. E. (2006, p. 110), os fundamentos teóricos que 

embasaram a organização desta formação foram: “o papel das lideranças e a integração de 

tecnologias na gestão democrática compartilhada; a interação e a troca de experiências entre 

todos os participantes; e a produção colaborativa de conhecimentos”. Para a viabilização do 

29 Em maio de 2003, a Microsoft lançou mundialmente a iniciativa "Parceiros na Aprendizagem" para promover 
a educação pelo desenvolvimento de parcerias e pela colaboração em longo prazo com países e governos, por 
meio de Universidades, ONGs e representantes locais. A iniciativa abrangia vários programas, entre eles: o 
Programa Recursos para Educação – investimentos que dão suporte à formação de professores, dirigentes e 
estudantes e ao desenvolvimento de metodologias para o uso efetivo da tecnologia, especialmente na ampliação 
do acesso e na melhoria da qualidade da aprendizagem (Fonte: PROJETO GESTÃO ESCOLAR E 
TECNOLOGIAS/CONSED, 2005). 
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processo de formação foram articuladas como principais tecnologias: material impresso, 

vídeo, CD-ROM, Internet, videoconferência, etc...

A partir dos fundamentos e recursos mencionados, neste primeiro momento, 

foram concebidos para o desenvolvimento do Projeto três cursos que se articulam, no entanto, 

direcionam-se a diferentes públicos, conforme evidencia o Quadro 04: 

PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS - CURSOS
CURSO 1 Preparação de monitores (supervisor e professor assistente técnico-pedagógico de Informática 

Educacional), totalizando 16 horas.

CURSO 2 Destinado aos gestores das escolas e diretorias de ensino, na modalidade semipresencial, 
totalizando 80 horas. 

CURSO 3 Preparação de novos formadores, profissionais da rede – supervisores e professores assistentes 
técnico-pedagógicos de tecnologia educacional, por meio dos quais os supervisores são 
preparados para atuarem como professores do grupo 2, e os professores assistentes técnico-
pedagógicos, para atuarem como monitores, em parceria com os professores. 

Quadro 04: Cursos do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias – SEE/SP.

No curso semipresencial de 80 horas, o Projeto previa o atendimento de 11.760 

gestores, organizados em turmas de 40 alunos que participariam do curso em grupos de, 

aproximadamente, 1.200 gestores (ALMEIDA, M. E., 2006). Para melhor visualização da 

organização das turmas ao longo do período de desenvolvimento deste primeiro momento de 

oferta do curso, observe o Quadro 05 abaixo: 

2º SEM - 2004 1º SEM - 2005 2º SEM - 2005 1º SEM - 2006

GRUPO 1 31 Turmas 31 Turmas ---------- 31 Turmas
GRUPO 2 ------------ 31 Turmas 31 Turmas 31 Turmas
GRUPO 3 ------------ ------------- 27 Turmas 54 Turmas

TOTAL DE 
GESTORES

1.450 2.690 2.530 4.640

Quadro 05: Projeto Gestão Escolar e Tecnologias – Turmas e Alunos (ALMEIDA, M. E., 2006, p. 111).

A partir das informações apresentadas no Quadro 05 é possível notar que, de 

forma gradativa, o Projeto ampliou sua escala de formação. Desse modo, os profissionais da 

rede com a oportunidade de, inicialmente, vivenciarem a formação assumindo o papel de 

monitores e, posteriormente, como formadores, puderam, também, gradativamente, apropriar-

se dos conceitos e recursos abordados ao longo do processo. Cabe salientar aqui que a 

oportunidade de atuar primeiramente como monitor permitiu aos formadores sentirem-se mais 
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seguros para assumirem a responsabilidade de formar outros gestores em contextos de 

aprendizagem on-line.

Num segundo momento, com o intuito de expandir a oferta do Projeto Gestão 

Escolar e Tecnologias, em meados de 2005, foi estabelecida uma nova parceria para o 

desenvolvimento do Projeto com os gestores da Secretaria de Estado da Educação em Goiás –

SEE/GO. Cabe lembrar aqui que entre 2003 e 2004 a PUC/SP havia realizado com a 

SEED/GO o Projeto Aprendizagem: Formas Alternativas de Atendimento, a fim de formar 

educadores da rede para integrar diferentes recursos tecnológicos em capacitações realizadas 

na modalidade a distância em ambientes digitais de aprendizagem. Como público-alvo, esta 

formação contou com os profissionais dos programas ProInfo, Proformação e TV Escola 

(ALMEIDA, M. E., 2006).

Num terceiro momento, seguindo sua linha de expansão, o Projeto Gestão Escolar 

e Tecnologias, devido a sua relação com o Programa PROGESTÃO30 e com o CONSED, 

caminhou para uma nova parceria entre CONSED, PUC/SP e Microsoft do Brasil, visando ao 

desenvolvimento deste projeto em outros estados do Brasil, especificamente para os estados 

de Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Pernambuco e Distrito Federal, nos quais se realizava o PROGESTÃO. 

Novamente os organizadores do Projeto depararam-se com a necessidade de 

reestruturá-lo, devido a sua implantação em nove estados simultaneamente. De acordo com 

Almeida, M. E. (2006, p. 115) “a complexidade do contexto da formação se acentuou devido 

ao atendimento simultâneo de várias redes de ensino com condições contextuais heterogêneas, 

com acréscimo substancial na escala de atendimento dentro de um curto intervalo de tempo 

[...]”.

A autora complementa ainda apontando que, devido aos inúmeros desafios que 

este momento do Projeto sinalizava, houve necessidade de rever a constituição da equipe de 

formação, passando a integrá-la com líderes das equipes de gestão dos estados cuja formação 

e orientação seriam realizadas pelos docentes da PUC/SP.  Desta forma, foram considerados 

como público-alvo do Projeto GET/CONSED as seguintes categorias de profissionais: 

Professores Especialistas em Gestão Escolar das Secretarias dos Estados; Diretores, 

Coordenadores e Professores Multiplicadores dos NTE; Diretores e Vice-Diretores de Escola; 

30 O PROGESTÃO é um Programa Nacional de Formação Continuada e em Serviço de Gestores das escolas 
públicas na Modalidade a Distância. É viabilizado por meio de um convênio entre o Governo do Estado e o 
Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED). Outras informações consultar: 
http://www.consed.org.br/
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Professores Coordenadores Pedagógicos de Escola; Professores Especialistas em Tecnologia 

Educacional de Escola. 

Coube à PUC/SP, representada por docentes do Programa de Pós-Graduação em 

Educação e Currículo, responsabilizar-se pelo desenvolvimento dos conteúdos dos cursos 

previstos, capacitar Profissionais Professores Especialistas e Coordenadores de Informática, 

realizar a orientação destes profissionais enquanto exerciam a docência em suas respectivas 

turmas, orientar monitores e acompanhar a execução de todo o curso. Ao assumir estas 

inúmeras tarefas, os profissionais da PUC-SP foram os principais atores na realização da 

gestão técnico-pedagógica deste processo de formação, na elaboração do conteúdo, bem como 

na articulação destes com as estratégias adequadas à metodologia e aos objetivos, finalizando 

o processo de preparação do curso com a implementação de todo o material produzido no 

ambiente virtual. 

Cabe ressaltar aqui que um dos estados contemplados neste momento com a 

implantação do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED foi Pernambuco/PE, 

oportunidade na qual tive o privilégio de atuar como orientadora de 48 formadores 

especialistas, conforme mencionado no início deste trabalho. Por esta razão, o 

desenvolvimento do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias – CONSED será considerado 

cenário de minha pesquisa. Sendo assim, a partir deste instante, irei descrevê-lo com maiores 

detalhes, de modo que seja compreensível sua dinâmica de organização.

3.2 O Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED: Atores/Funções, Organização e 

Estrutura

Sabe-se que o trabalho em equipe é fundamental em qualquer contexto de 

formação para se alcançar um resultado satisfatório.  Neste sentido, no Projeto Gestão Escolar 

e Tecnologias/CONSED a integração entre todos os sujeitos envolvidos no processo é 

considerada essencial. Assim, serão apresentados no Quadro 06, os atores do projeto, 

identificando a nomenclatura adotada, os participantes e respectivas funções.
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NOMENCLATURA PARTICIPANTES PRINCIPAIS FUNÇÕES

Orientadores Docentes da PUC-SP - Orientação e esclarecimento de dúvidas aos 
Colaboradores (Formadores31) no desenvolvimento de 
atividades, na exploração do ambiente virtual do curso 
e apropriação das ferramentas disponibilizadas nos 
encontros presenciais e a distância;
- Organização do material produzido: síntese de 
fórum, da sessão de bate-papo e análise da produção 
inserida no portfólio e outros decorrentes do 
desenvolvimento do curso;
- Acompanhamento e orientação sobre a qualidade da 
participação dos alunos, registrada nos fóruns, bate-
papo e uso do portfólio e da produção disponibilizada;
- Acompanhamento sistemático da participação do 
aluno: frequência nos encontros presenciais e acesso 
no ambiente virtual do curso e respectivas ferramentas, 
com o apoio dos monitores;
- Encaminhamento ao suporte técnico das operações 
de organização das ferramentas do ambiente virtual;
- Análise e avaliação sobre o andamento e resultado do 
curso;
- Acompanhamento e orientação para a avaliação do 
aluno: desenvolvimento processual e final;
- Mediação nos fóruns e sessões de bate-papo;
- Feedback aos Colaboradores (Formadores) das 
atividades realizadas;
- Diálogo e interação permanente com a coordenação 
do projeto e Colaboradores (Formadores).

Colaboradores 
(Formadores)

Professores 
Especialistas e 
Coordenadores de 
Informática

- Seleção de Professores Especialistas e 
Coordenadores de Informática para participarem do 
Curso na Fase 1;
- Capacitação dos Pares em encontros presenciais, com 
os quais aplicam a mesma experiência do Módulo 1, 
usando ferramentas de aprendizagem colaborativa a 
distância;
- Apoio, suporte e orientação aos pares no 
desenvolvimento de atividades, na exploração do 
ambiente virtual do curso e apropriação das 
ferramentas disponibilizadas nos encontros presenciais 
e a distância;
-  Organização do material produzido pelos pares e 
cursistas: síntese de fórum e da sessão de bate-papo, 
análise da produção inserida no portfólio e outras 
atividades decorrentes do desenvolvimento do curso; 
- Acompanhamento sobre a qualidade da participação 
dos pares e cursistas, registrada nos fóruns, bate-papo, 
uso do portfólio e da produção inserida nessa 
ferramenta, bem como frequência nos encontros 
presenciais e acesso ao ambiente virtual do curso;
-  Seleção de gestores escolares e organização do curso 
na Fase 2;
- Encaminhamento ao suporte técnico das operações 
de organização das ferramentas do ambiente virtual;
- Análise e avaliação sobre o andamento e o resultado 

31 No contexto desta pesquisa os colaboradores também serão identificados como formadores. 
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do curso;
- Avaliação do aluno: desenvolvimento processual e 
final;
- Mediação no fórum e sessões de bate-papo.  

Cursistas Professores 
Especialistas em 
Gestão Escolar das 
Secretarias dos 
Estados; Diretores, 
Coordenadores e 
Professores 
Multiplicadores dos 
NTE; Diretores e 
Vice-Diretores e 
Coordenadores 
Pedagógicos de 
Escola

- Participação nas atividades propostas para a 
realização individual e em grupo (com a equipe de 
gestão de sua escola ou diretoria de ensino), dentro do 
prazo estipulado;
- Explicitação de suas dúvidas;
- Participação nos fóruns e nas sessões agendadas de
bate-papo;
- Elaboração do Memorial Reflexivo;
- Justificação ao professor em caso de impedimento de 
participar das atividades propostas;
- Acesso frequente ao ambiente virtual do curso. 

Quadro 06: Participantes e respectivas funções. 
(Fonte: PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED, 2005)

A implantação do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED teve início em 

Novembro de 2005. Na época, seu término foi estimado para junho de 2006, mas esta data 

variou um pouco para cada um dos estados, devido algumas especificidades de cada contexto 

e rede de ensino. Para a sua viabilização, o curso previu o desenvolvimento de duas fases,  

detalhadas a seguir: 

FASES DO PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED
FASE 1 Carga Horária: 60 horas

Envolvidos: Professores Especialistas e Coordenadores de Informática
Estrutura: 3 Módulos (2 presenciais e 1 a distância) e 1 Oficina (a 
distância)

FASE 2 Carga Horária: 60 horas
Envolvidos: Gestores Escolares
Estrutura: 4 Módulos (2 presenciais e 2 a distância) 

Quadro 07: Estrutura das Fases 1 e 2 de Formação do Projeto GET – CONSED. 
(Fonte: PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED, 2005)

Com o objetivo de tornar claro o desmembramento de cada uma das fases, o 

próximo item conterá a sua estrutura e o enfoque de cada uma delas. 
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Estrutura da Fase 1: 

A Fase 1 apresentou, como principal finalidade, oportunizar o desenvolvimento de 

um trabalho conjunto entre os Professores Especialistas e os Coordenadores de Informática 

Educacional, com o intuito de prepará-los para sua atuação na Fase 2 do Curso Gestão Escolar 

e Tecnologias/CONSED, bem como no prosseguimento do processo de formação de gestores 

escolares na Rede Estadual à qual pertenciam. Neste sentido, a Fase 1 apresentou como 

principais objetivos32: 1. Conhecer o Projeto Gestão Escolar e Tecnologias; 2. Analisar as 

funções dos participantes do curso (orientador, colaborador, par e cursista); 3. Aprender a 

utilizar o ambiente digital; 4. Vivenciar e discutir algumas estratégias pedagógicas de 

formação; 5. Conhecer e aplicar a metodologia de formação “Aprender em Parceria”. 

Para atingir tais objetivos da Fase 1, o curso foi organizado a fim de oferecer aos 

participantes a oportunidade de refletir e vivenciar, por meio de dinâmicas e estudos teóricos, 

conceitos considerados importantes para o desenvolvimento de ações de formação 

contextualizada, fundamentando-se numa metodologia de formação entre pares. A duração 

total desta fase foi de 60 horas, distribuídas ao longo de três meses. Foi organizado em 3 

módulos que contam com uma parte presencial e outra, a distância, pela Internet -

desenvolvidas com o apoio de docentes da PUC-SP, Professores Especialistas e 

Coordenadores de Informática dos Estados (identificados também como formadores e, 

portanto, sujeitos deste estudo).

Para o desenvolvimento do Módulo 1 (Quadro 08), visando ao objetivo 

mencionado, foram convidados para participar deste primeiro momento da formação quatro 

professores especialistas de cada Estado, denominados colaboradores (formadores). Estes 

profissionais realizaram esta primeira etapa do curso sob a orientação dos docentes da 

PUC/SP, ocasião em que atuaram como orientadores. 

32 Fonte: PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED, 2005.
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FASE 1- MÓDULO 1
Presencial Campinas/SP
Duração 16 horas (2 dias)
Objetivos Formar um grupo de colaboradores para conhecer o ambiente de colaboração, 

apropriar-se  da metodologia Aprender em Parceria e  sensibilizar-se para o uso das 
tecnologias na gestão administrativa e pedagógica da escola.

Conteúdos Uso de alguns programas de computador, tais como: editor de textos (Word), 
navegador de internet (Internet Explorer), sistema operacional (Windows) e ambiente 
virtual, bem como a proposição de atividades de uso das tecnologias para gestão e 
resolução de problemas na escola. A metodologia Aprender em Parceria.   

Quadro 08: Estrutura Curricular – Módulo 1 – Fase 1.
(Fonte: PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED, 2005)

Nesta etapa do curso os formadores puderam familiarizar-se com o ambiente 

virtual de aprendizagem, criado pela Microsoft especificamente para o Projeto GET, 

conforme ilustra a Figura 06. 

Figura 06: Estrutura da tela “Conhecendo o Ambiente do Curso33”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

A partir da exploração da tela acima, os formadores puderam conhecer as 

funcionalidades das principais ferramentas disponíveis no ambiente virtual de formação. Para 

reforçar a compreensão destes itens, o módulo também propõe uma atividade na qual os 

formadores são desafiados a elaborar um texto com as principais características de cada um 

dos recursos apresentados. Com isso, inicia-se um processo de desmistificação da tecnologia 

por parte dos profissionais integrantes do curso. Além disso, os formadores puderam 

33 Para outras informações consultar: http://www.gestores.pucsp.br.
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vivenciar dinâmicas, cujos objetivos eram introduzi-los à metodologia do Aprender em 

Parceria, como mostra a Figura 07:

Figura 07: Estrutura da tela “Cartão de Dicas de Habilidades de Comunicação”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

O conteúdo apresentado na tela acima aborda algumas habilidades de 

comunicação consideradas importantes no desenvolvimento da atuação dos formadores junto 

a seus pares. Neste módulo, além de discutir teoricamente tais habilidades, os formadores são 

orientados para desenvolver uma atividade na qual necessitam elaborar um roteiro de 

comunicação, elencando os principais aspectos do curso que considerarem mais relevantes de 

serem comunicados aos seus pares (Figura 08). 
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Figura 08: Estrutura da tela “Preparando a Comunicação do Curso Gestão Escolar e Tecnologias”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

Deste modo, com esta e outras atividades, os formadores têm a oportunidade de 

aliar teoria e prática, utilizando as ferramentas do ambiente. Neste processo, as teorias de 

fundamentação da Gestão Escolar e Tecnologias são exploradas, discutidas e vivenciadas ao 

longo da formação e dentre os principais conceitos abordados destacam-se: liderança, 

integração de recursos tecnológicos nos diversos âmbitos da gestão, interação, troca de 

experiências, produção colaborativa de conhecimentos, entre outros (Figura 09).
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Figura 09: Estrutura da tela “Relevância do Projeto”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

A tela representada pela Figura 09, além de tratar de questões pertinentes à 

relevância do Projeto, aborda alguns destes conceitos que fundamentam o Projeto GET como 

um todo. Um deles trata da importância do trabalho colaborativo entre todas as instâncias e 

respectivos profissionais envolvidos na formação. De acordo com Alonso (2003b, p. 99) 

“aprender a trabalhar em conjunto é um objetivo de formação que se impõe hoje para todas as 

pessoas em qualquer situação que se considere. Na verdade, é uma condição necessária para a 

formação do cidadão [...]”. A autora complementa sua ideia afirmando que, “no caso da 

escola, o trabalho coletivo constitui preocupação mais recente e nem sempre encontra 

aceitação por parte dos diretores ou mesmo dos professores que, por força do hábito de 

trabalhar isoladamente, veem nisso uma perda de tempo [...]” (Ibid., p. 99).

Ciente da importância do trabalho colaborativo nos contextos escolares, o Projeto 

foi organizado de forma que, ao longo das atividades propostas, os formadores eram 

motivados a discutir com seus pares e demais colegas de formação a fim de trocarem 

experiências, informações, conteúdos e alternativas para diferentes situações que ocorrem no 

contexto escolar. Com esta prática, todos exercitam a aprendizagem colaborativa, adquirindo, 
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ao mesmo tempo, a percepção de sua importância para o bom gerenciamento de questões 

administrativas e pedagógicas no interior da escola.

Na sequência, os quatro formadores, de cada estado, após o término do Módulo 1 

da Fase 1, assumiram a responsabilidade de multiplicar os aprendizados obtidos com outros 

pares, colaborando assim para a composição de um grupo de 48 formadores em seu estado. 

Essa formação foi realizada a distância e se efetivou por meio da Oficina: Aprender em 

Parceria, cuja duração totalizou 16 horas. Uma vez finalizada, todos os 48 formadores 

prosseguiram com a capacitação, direcionando-se para o Módulo 2, cuja estrutura é 

apresentada no Quadro 09. 

FASE 1 – MÓDULO 2
A Distância Ambiente Virtual
Duração 24 horas (6 semanas)
Objetivos Possibilitar aos colaboradores conhecerem o conteúdo dos módulos 1 e 2 do 

Curso Gestão Escolar e Tecnologias, bem como analisarem sua metodologia e 
apropriarem-se dos conceitos de gestão escolar e tecnologia.

Conteúdos Análise e debate sobre experiências de gestão escolar com o uso das TIC, 
realização de atividades de gestão escolar com uso das tecnologias, 
contribuições das tecnologias às práticas educativas desenvolvidas e articulação 
entre as práticas e conceitos de gestão escolar e tecnologias.

Quadro 09: Estrutura Curricular – Módulo 2 – Fase 1.
(Fonte: PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED, 2005)

O Módulo 2 da Fase 1, desenvolvido a distância, com suporte na solução 

Microsoft para EaD, apresentou como principais finalidades: oferecer condições para que os 

formadores conhecessem os conteúdos dos Módulos 1 e 2 da Fase 2; apresentar um maior

aprofundamento das reflexões propostas no Módulo 1; propor a análise da metodologia e 

apropriação dos conceitos de gestão escolar e tecnologias pelos colaboradores. 

Para tanto, o módulo foi organizado basicamente com dois enfoques: no primeiro, 

foram oferecidas oportunidades para que os colaboradores vivenciassem, na situação de 

alunos, o Curso Gestão Escolar e Tecnologias a fim de que adquirissem condições para 

conhecer o conteúdo, as dinâmicas de interação e as atividades propostas. Num outro enfoque,

vivenciaram, simultaneamente, a realização de atividades visando a sua formação como 

professores para a docência no contexto do Curso Gestão Escolar e Tecnologias, destinado 

aos gestores escolares, no caso, atuantes na rede estadual de ensino de PE. 

Conforme nota-se nas Figuras 10 e 11, as telas do Módulo 2 da Fase 1 com as 

bordas azuis abordavam questões referentes à Fase 1 do Projeto, enquanto um conjunto de 

telas com bordas na cor marrom apresentavam conteúdos abordados na Fase 2 da formação 

dos gestores:
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Figura 10: Estrutura da tela “Bem-Vindos ao Módulo 2 da Fase 1”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

Figura 11: Estrutura da tela “Quem é Quem no Projeto Gestão Escolar e Tecnologias”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 
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Vale salientar que, nas telas com as bordas na cor marrom, os colaboradores 

encontravam dicas para sua atuação como docente naquele tópico específico. Estas dicas 

apareciam num link denominado Para você como Professor, como se observa na Figura 11, 

disponibilizada acima. Com esta estratégia, os colaboradores, ao explorarem cada uma das 

telas de conteúdo apresentadas neste módulo, passavam a ter condições de visualizar tanto o 

enfoque destinado ao aluno quanto o enfoque direcionado ao docente. Outra característica do 

Módulo 2 da Fase 1 refere-se ao fato de os conteúdos do Módulo 1 e 2 da Fase 2 trazerem à 

tona um maior aprofundamento teórico sobre diversos temas, dentre eles o uso da Tecnologia 

na Escola, como evidencia a Figura 12: 

Figura 12: Estrutura da tela “Tecnologia na Escola”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

O conteúdo apresentado na tela acima ampliou a visão dos colaboradores e 

equipes gestoras no que se refere ao uso das tecnologias na escola, levando-os a visualizar as 

possibilidades que a inserção das TIC oferece às instâncias: Secretaria de Educação; Escola; 

Projeto de Gestão de Tecnologias; Gestão Escolar e Núcleo de Tecnologia Educacional 

(NTE). Adquirir tais conhecimentos foi fundamental aos colaboradores, pois:

[...] uso das TIC na escola, principalmente com o acesso à internet, contribui para 
expandir o acesso à informação atualizada, permite estabelecer novas relações com o 
saber que ultrapassam os limites dos materiais instrucionais tradicionais, favorece a 
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criação de comunidades colaborativas que privilegiam a comunicação e permite 
eliminar os muros que separam a instituição da sociedade. (ALMEIDA, M. E., 2003, 
p. 113-114). 

Além de discutir o uso das TIC na escola, o curso ofereceu, como aponta 

Almeida, M. E. (2003) a oportunidade de os colaboradores e gestores também estenderem a 

discussão para as vantagens que a Internet oferece ao acesso à informação atualizada (Figura 

13) e, principalmente, para a formação contextualizada e a produção colaborativa de 

conhecimento. Na tela a seguir, ainda encontravam uma indicação de leitura complementar 

sobre o tema, complementando suas reflexões com a leitura e realização de outras atividades 

apresentadas em outras telas, nas quais exercitavam a teoria e a prática.

Figura 13: Estrutura da tela “Conheça Um Pouco Mais o Mundo da Internet”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

Para Franco (2006), ao refletir e discutir questões relacionadas ao uso da Internet 

na escola, o gestor toma ciência sobre o grande desafio da sociedade atual diante da exclusão 

digital, reconhecendo a sua importância para a Educação. “Nesse momento ele se depara com 

questões que impactam diretamente o papel social da escola e o seu compromisso como 

educador” (Ibid., p. 132). A autora também chama a atenção para a importância de se 

favorecer o uso destes recursos pelos gestores durante o processo de formação, de modo que 
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eles adquiram condições de visualizar diferentes possibilidades para o uso da Rede Internet, 

tanto do ponto de vista pedagógico quanto do administrativo. Ao analisar o uso deste recurso 

com o enfoque pedagógico, o gestor poderá identificar suas contribuições no desenvolvimento 

de pesquisas, no conhecimento de experiências bem sucedidas, no intercâmbio com outras

instituições escolares, entre outras ações. Sob o enfoque administrativo, o gestor terá 

condições de visualizar suas possibilidades para o acesso a informações dos órgãos 

reguladores, como os Diários Oficiais, consultar portais de outras escolas, bem como divulgar 

suas próprias experiências (FRANCO, 2006).

O aprofundamento teórico nos dois primeiros Módulos da Fase 2 também pôde 

ser evidenciado a partir das questões e temas abordados em seis cenários, cujos temas são 

respectivamente: Cenário 1 - TIC para Romper Barreiras; Cenário 2 - Escola Viva e 

Dinâmica; Cenário 3 - Apropriação da Tecnologia; Cenário 4 - A Escola, as Comunidades e 

as TIC; Cenário 5 - TIC e Trabalho Colaborativo;  Cenário 6 - TIC e Geração de 

Conhecimento. A seguir, observa-se na Figura 14, tela 1 do Cenário 1, um exemplo da forma 

como esses cenários foram organizados: 

Figura 14: Estrutura da tela 1 do Cenário 1. 
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 
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O Cenário 1, bem como os demais, trouxe à tona situações-problema que são 

comuns no dia a dia do contexto escolar da rede pública de ensino. Especificamente no 

Cenário 1, a temática abordou o momento de chegada dos computadores numa escola, 

evidenciando as inquietações que surgem na equipe gestora diante desta novidade. Para cada 

uma das situações abordadas nesses Cenários, foram relacionadas estratégias e 

encaminhamentos que evidenciavam a necessidade de se concretizar, no âmbito da escola, 

uma gestão participativa e democrática, “marcada pela liderança do gestor em iniciar um 

projeto de inclusão digital de seus professores, possibilitando a criação de uma rede de 

comunicação” (FRANCO, 2006, p. 136). Além disso, ao final de cada um dos Cenários, 

existia uma tela na qual se sugeria a indicação de uma leitura, focando os principais aspectos 

que emergiam da situação apresentada (Figura 15). 

Figura 15: Estrutura da tela  “A Um Clique da Escola Sistêmica”.

(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

Para facilitar o acesso e realização da leitura, esses textos estavam

disponibilizados nas telas do curso e/ou na biblioteca do ambiente virtual de aprendizagem. A 

partir das leituras e análise dos Cenários, as temáticas emergentes foram discutidas e 

aprofundadas no Fórum de Discussão. Desse modo, além de favorecer a reflexão e vivências 
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voltadas ao uso das TIC no âmbito pedagógico e administrativo, o desenvolvimento do 

Módulo 2 da Fase 1 também oportunizou aos formadores compreender a importância de 

orientar os gestores para que lançassem um olhar crítico para seus contextos de atuação com o 

intuito de identificar suas marcas e identidade, como proposto na atividade demonstrada na 

tela da Figura 16:

Figura 16: Estrutura da tela “Minha Escola”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

Com a proposta de atividade apresentada na tela acima, as equipes gestoras foram 

orientadas a reunirem-se para, juntas, analisarem detalhadamente seus contextos de atuação 

buscando aspectos que caracterizavam sua identidade. Esse ato de reflexão conjunta sobre a 

escola, certamente, tornou-se um momento importante no qual se exercitou o olhar de 

pesquisador de todos os sujeitos envolvidos no processo. “É muito importante que os seus 

membros estejam atentos àquilo que acontece dentro das escolas, muito mais no oculto, do 

que no oficialmente falado ou escrito. Muitos são os momentos significativos para sentir o 

clima da escola” (HENGEMÜHLE, 2004, p. 190). O autor complementa a sua ideia 

afirmando ainda que “todos os ambientes e momentos da escola são importantes para que a 

equipe diretiva observe o clima e faça, a partir dessa observação, suas reflexões” (Ibid., p. 

190).
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Após a análise de seus respectivos contextos de atuação, cada equipe deparou-se

com o desafio de produzir um texto coletivo com os pontos considerados comuns ao grupo, 

evidenciando todas as situações concretas das quais emergia a marca de sua escola. A este 

exercício de escrita coletiva, fundamentado nos princípios da interdisciplinaridade, Kachar 

(2001) aponta que:

A troca, a cooperação e a parceria se fizeram presentes entre os integrantes, o que 
possibilitou o amadurecimento da escrita e do pensar educacional, o desvelamento 
do pesquisador/autor. Este, adormecido, ainda primitivo, escondido em cada um, por 
temores e inseguranças gerados pela critica e autocrítica ou pela falta de um bom 
exercício maior, de ler e escrever, para amadurecer a sabedoria do olhar, do próprio 
pensar (p. 110). 

Assim, ao produzir conjuntamente um texto abordando a marca de suas 

respectivas escolas, os gestores vivenciaram valores fundamentais, como, por exemplo: a 

troca, a cooperação, a parceria, incluindo o respeito, a responsabilidade para a sua atuação 

como educadores comprometidos com a construção de uma escola sintonizada com a 

contemporaneidade. Além disso, atuaram como pesquisadores, lançando um olhar mais 

sensível sobre seus contextos de atuação.

Uma vez identificada a marca de cada uma das escolas/instituições de atuação das 

equipes envolvidas na formação, o próximo desafio foi esboçar uma proposta de ação que 

contemplasse o uso de recursos tecnológicos no âmbito pedagógico ou administrativo (Figura 

17). Recomendou-se que, a escolha por um ou outro caminho fosse feita a partir das 

necessidades emergentes e identificadas com a realização da pesquisa para formar a 

identidade da escola.
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Figura 17: Estrutura da tela “Esboço de Uma Proposta de Ação”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

Neste instante, os professores colaboradores foram alertados para a relevância 

desta atividade, uma vez que ela deveria ser desenvolvida pelas equipes gestoras ao longo do 

Módulo 2 da Fase 2 e, posteriormente, socializada com o grupo no desenvolvimento do 

Módulo 3, da mesma Fase. Por essa razão, chamou-se aqui a atenção dos formadores para que 

observassem o eixo do curso: articulação entre a prática do gestor escolar, as teorias 

educacionais e o uso das TIC no cotidiano da escola, incluindo a gestão escolar; bem como 

identificação da necessidade de se pensar no uso de tecnologias em ações do cotidiano dos 

gestores. Seguindo com a descrição do processo de formação dos formadores, encontra-se a 

estrutura do Módulo 3 da Fase 1 descrito no Quadro 10:

FASE 1 – MÓDULO 3
Presencial Nos Estados
Duração 16 horas (2 dias)
Objetivos Preparação para o início da primeira turma de gestores escolares do Curso Gestão 

Escolar e Tecnologias
Conteúdos Conhecer o conteúdo dos módulos 3 e 4 da Fase 2; aprender a usar as ferramentas de 

administração do ambiente virtual necessárias para a inserção dos cursistas na turma; 
conhecer o banco de dados para registro do desempenho dos cursistas; avaliar o 
processo de aprendizagem, usando critérios quantitativos e qualitativos (registrados no 
banco de dados); preparar o plano de ação para a docência.  

Quadro 10: Estrutura Curricular – Módulo 3 – Fase 1.
(Fonte: PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED, 2005)
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Para o desenvolvimento do Módulo 3 da Fase 1, foram previstas 16 horas de 

atividades presenciais, totalizando dois dias de trabalho junto aos respectivos orientadores. 

Este módulo apresentou como foco principal a discussão dos Módulos 3 e 4 da Fase 2, 

visando também à preparação dos formadores para o uso das ferramentas administrativas 

encontradas no ambiente virtual e no banco de dados para o acompanhamento dos gestores. 

No Módulo 3 da Fase 1, as telas continuaram com as mesmas características das telas do 

módulo anterior, ou seja, as telas com bordas azuis abordavam questões referentes à Fase 1 do 

Projeto, enquanto um conjunto de telas com bordas marrom apresentavam conteúdos 

abordados na Fase 2 com os gestores. Nesse módulo, um dos itens principais a ser 

compreendido pelos formadores referia-se à dinâmica de apresentação das ações propostas no 

Módulo 1 e desenvolvidas ao longo do Módulo 2 da Fase 2 pelos gestores, como evidencia a 

Figura 18.

Figura 18: Estrutura da tela “Exposição de Pôsteres”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

Nesse instante, solicitou-se às equipes gestoras que apresentassem as ações 

desenvolvidas em seus contextos de atuação, em forma de pôster, organizando as informações 

com o uso de textos e imagens. Sugeriu-se também que esta apresentação fosse realizada à luz 
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das teorias discutidas a partir dos textos abordados em cada um dos Cenários. O relato e a 

discussão coletiva destas experiências tornaram-se um momento de extrema aprendizagem e 

troca de informações, pois destes pôsteres emergiram as dificuldades, avanços e sentimentos 

que perpassaram o desenvolvimento das ações em cada uma das instituições.

De acordo com Franco (2006. p. 151), “conhecer mais a realidade de cada escola, 

analisar as dificuldades, as potencialidades e as possibilidades é absolutamente necessário 

para o gestor, mas não é suficiente para a melhoria da escola”. Para a autora, “conhecer 

profundamente a sua escola e suas potencialidades deve ser subsídio para o planejamento de 

uma ação que lhe permita alcançar os objetivos propostos no seu projeto político-pedagógico”

(Ibid., p. 151). Ação esta que não deve ser planejada individualmente, mas por todos os 

membros da equipe gestora, de forma participativa, democrática, com todos os integrantes 

colaborando com ideias, ações, etc., como é proposto na tela apresentada na Figura 19.

Figura 19: Estrutura da tela “Gestão Democrática na Escola”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

O tema Gestão Democrática, como se nota na tela acima, foi um dos assuntos 

discutidos ao longo do Módulo 3 e 4 da Fase 2, pois acreditava-se que “a gestão democrática 

favorece o compartilhar da tomada de decisões. A abertura da escola, e dos seus benefícios, 

para a comunidade, é sua forma de combater a exclusão social” (FRANCO, 2006, p. 157). 
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Neste sentido, as TIC contribuem para que o desencadeamento deste processo de gestão 

torne-se mais ágil e dinâmico, facilitando a comunicação entre todos os sujeitos envolvidos e 

contribuindo assim para que uma nova cultura seja desenvolvida no âmbito escolar. Além de 

refletir sobre a importância da vivência da gestão democrática, os formadores também 

puderam, ao longo deste Módulo 3 da Fase 1, ao explorarem os conteúdos dos Módulos 3 e 4 

da Fase 2, dialogar sobre as diversas definições de um projeto (Figura 20).

Figura 20: Estrutura da tela “O que é um Projeto?”.
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

A reflexão sobre O que é Um Projeto? contribuiu para o prosseguimento das 

equipes gestoras no curso, oferecendo-lhes subsídios para a elaboração de um projeto coletivo 

de integração das TIC na gestão escolar e cotidiano da escola. Para Hengemühle (2004, p. 27), 

“nenhuma instituição consegue orientar suas ações, seus negócios, com qualidade, se não tiver 

um projeto que possibilite a todos os seus componentes, coletivamente, guiar-se em busca das 

metas a serem atingidas”. Deste momento, emergiu a necessidade de os diversos projetos 

existentes no interior da escola serem diferenciados, dentre eles: Projeto de Gestão 

Educacional; Projeto Político-Pedagógico; Projeto de Coordenação Pedagógica; Projetos de 
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Atuação do Professor; Projetos dos Alunos34 . Para tanto, foram oferecidos materiais de apoio

disponibilizados nas telas e/ou biblioteca do ambiente virtual. 

Após as reflexões do conceito de projetos e suas diferenciações, prosseguiu-se

para a elaboração coletiva de um projeto para a escola, articulando o uso das TIC nos 

diferentes âmbitos da gestão, conforme mencionado anteriormente. Uma vez finalizado o 

projeto de cada equipe, o mesmo foi socializado com o grupo por meio do ambiente virtual, 

permitindo a troca de ideias e experiências entre as equipes. Com isso, finalizaram as 

discussões e atividades propostas ao longo do Módulo 3 e 4 da Fase 2, a serem desenvolvidas 

com os gestores. Sendo assim, a partir da análise do conteúdo apresentado nas telas indicadas 

acima, os formadores tiveram acesso a algumas orientações para desenvolverem, da melhor

forma possível, a administração do ambiente virtual, como evidencia a Figura 21. 

Figura 21: Estrutura da tela “Orientações Para Administração do Ambiente”. 
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

As orientações socializadas trataram de diferentes questões, dentre elas: 

gerenciamento de agenda, configuração da turma e do módulo, inscrição dos alunos na turma, 

controle de alunos, atividades, entre outros tópicos. Com a disponibilização destas 

informações, esperava-se subsidiar os professores formadores para a prática de docência em 

34 Fonte: PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED, 2005. 
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contextos on-line. Acreditava-se que o sucesso de sua ação envolveria a construção de 

conhecimentos não somente pedagógicos, mas também técnicos, atitudinais e 

comunicacionais.

Estrutura da Fase 2: 

O objetivo desta fase foi a formação dos gestores escolares para o uso das 

tecnologias da informação e comunicação no contexto escolar. A estrutura dos 4 módulos que 

compunha esta segunda fase pode ser observado  no Quadro 11. 

FASE 2 – ESTRUTURA DOS MÓDULOS

M
Ó

D
U

L
O

 1

Presencial: Em cada Estado.

Duração: 16 horas

Objetivo: O objetivo deste módulo é possibilitar aos gestores a familiarização com o ambiente virtual 
no qual o curso se desenvolverá, assim como com os aplicativos mais utilizados para a realização das 
atividades, dentre eles: editor de textos (Word), navegador de internet (Internet Explorer), sistema 
operacional (Windows), a partir da proposição de atividades que preveem o uso das tecnologias pela 
gestão para a solução de problemas na escola. 

Conteúdo: 1. Uso de programas aplicativos, tais como: editor de textos (Word), navegador de 
internet (Internet Explorer), sistema operacional (Windows) e ambiente virtual; 2. Atividades de uso 
das tecnologias pela gestão para a resolução de problemas da Escola.    

M
Ó

D
U

L
O

 2

A Distância: No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Solução Microsoft para EaD.

Duração: 20 horas

Objetivo: O objetivo deste módulo é promover a análise e debate sobre experiências de gestão escolar 
com o uso das TIC, a realização de atividades de gestão escolar com o uso das tecnologias, a reflexão 
sobre as contribuições das tecnologias às práticas educativas desenvolvidas e articulação entre as 
práticas e conceitos de gestão escolar e tecnologias. 

Conteúdo: 1. Análise e debates sobre experiências de gestão escolar com o uso das TIC; 2. 
Realização de atividades de gestão escolar com o uso das tecnologias; 3. Contribuições das 
tecnologias às práticas educativas desenvolvidas e articulação entre as práticas e conceitos de gestão 
escolar e tecnologias.   

M
Ó

D
U

L
O

 3

Presencial: Nos Estados.

Duração: 12 horas

Objetivo: Este módulo tem por objetivo a socialização dos relatos das experiências desenvolvidas nas 
escolas durante o Módulo 2, a identificação dos avanços, dificuldades, inovações e novas 
possibilidades de utilização das tecnologias no cotidiano das escolas.  

Conteúdo: 1. Relatos das experiências desenvolvidas nas escolas durante o Módulo 2; 2. Reflexão 
sobre avanços, dificuldades, inovações e novas possibilidades de utilização das tecnologias no 
cotidiano das escolas. 
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M
Ó

D
U

L
O

 4

A Distância: No AVA – Solução Microsoft para EaD. 

Duração: 12 horas

Objetivo: Este módulo tem por objetivos a construção coletiva do Projeto de Gestão Escolar e 
Tecnologias, a análise das condições para a criação de comunidades colaborativas com o uso das TIC 
no âmbito da escola, entre escolas e entre escolas e DE, e interação com outros espaços produtores de 
conhecimento. 

Conteúdo:  1. Construção coletiva do Projeto de Gestão Escolar e Tecnologias; 2. Análise das 
condições para a criação de comunidades colaborativas com o uso das TIC no âmbito da escola, entre 
escolas e entre escolas e Diretoria de Ensino.  

Quadro 11: Estrutura Curricular – Módulos – Fase 2.
(Fonte: PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED, 2005)

Os formadores, formados na Fase I, assumem a formação de 40 gestores. Este 

trabalho é acompanhado pelos professores orientadores da PUC/SP. Cabe ressaltar aqui que, 

como o foco de cada um dos módulos da Fase 2  já foi apontado ao longo da caracterização da 

Fase 1, o mesmo não será retomado neste momento. A caracterização do contexto investigado 

dará sequência com a apresentação das principais ferramentas do AVA, adotado para a 

viabilização do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED.

3.3 O AVA do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias e suas Principais Ferramentas 

A viabilização dos conteúdos referentes às Fases 1 e 2 contempladas no Projeto 

Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED, mencionadas anteriormente, foi realizada no AVA35,

criado pela Microsoft. Este ambiente foi criado, inicialmente, para atender às necessidades do 

Programa Aluno Monitor36, sendo posteriormente customizado para o desenvolvimento do 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias. 

Cabe lembrar que os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser adotados para 

oferecer outras oportunidades de interação em cursos na modalidade presencial, assim como 

podem ser utilizados para gerenciar cursos ofertados na modalidade semipresencial e/ou 

totalmente a distância (BASSANI, 2004 apud GERLING; PASSERINO, 2008). Como outros 

ambientes existentes no mercado, a solução Microsoft oferece um conjunto de ferramentas 

35 “Tecnicamente, um AVA é um sistema computacional implementado por meio de uma linguagem de 
programação, que reúne, num único software (neste caso chamado de plataforma), possibilidades de acesso on-

line ao conteúdo de cursos” (BASSANI, 2004 apud GERLING; PASSERINO, 2008, p. 03). 
36 Para outras informações consultar: http://www.alunomonitor.com.br/ - Acesso em: 16 ago. 2009.
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para o desencadeamento do processo comunicacional entre todos os sujeitos envolvidos nas 

formações. Dentre elas, destacam-se as seguintes: bate-papo, fórum, correio, e-professor,

biblioteca, anotações, marcador, portfólio e agenda, como demonstra a Figura 22:

Figura 22: Estrutura da “Barra de Ferramentas”. 
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

Este ambiente virtual propicia a colaboração, a facilidade de acesso, a 

interatividade, a possibilidade de utilização de diferentes formas de representação, tais como: 

verbal, pictórica, sonora, gráfica, etc., espaços para o diálogo e troca de ideias (fórum de

discussão e bate-papo), opções para que informações sejam compartilhadas (e-mail e 

portfólio). De acordo com Cortelazzo (2006), é importante que um ambiente virtual propicie a 

comunicação entre professor e alunos, bem como entre alunos e alunos. Torna-se necessário

que “as ferramentas existentes permitam que os alunos, em parceria uns com os outros, 

explorem, investiguem através de atividades de aprendizagem e de pesquisa [...]” (p. 445). 

Além disso, a autora complementa afirmando que, “os ambientes virtuais de aprendizagem 

podem ser promotores de projetos de inclusão digital e social, despertando nos indivíduos o 

espírito de colaboração, alicerçado por valores de tolerância, solidariedade, respeito e 

compartilhamento [...]”. (Ibid., p. 445). 

Para que se possa compreender melhor como os ambientes virtuais de 

aprendizagem podem promover a comunicação, a construção do conhecimento, bem como a 

inclusão digital e social com o desenvolvimento de ações baseadas na colaboração, interação 

e interatividade, a partir deste momento, serão caracterizadas as principais ferramentas do 

AVA, incorporado ao Projeto Gestão Escolar e Tecnologias.

Bate-Papo

As salas de bate-papo constituem, atualmente, uma das ferramentas mais 

requisitadas nos sistemas digitais de informação e comunicação, tornando-se o recurso digital 

de base escrita mais utilizado nas interações via Rede Internet. Nas empresas, denominadas 
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Lan Houses, essas salas têm sido usadas para os mais diferentes tipos de contato interpessoal, 

promovendo interações com vários objetivos. Destes espaços, emergem diversos assuntos e 

desencadeia-se uma linguagem particular, “formada por abreviações, símbolos, onomatopéias 

e recursos gráficos. Sendo assim, surge um novo meio para a criação de vínculos, amizades, 

troca de informações e aprendizagem” (HAETINGER, D.; HAETINGER, M., 2008, p. 02 -

03).

No âmbito do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, as salas de bate-papo

forneceram uma forma de comunicação rápida e instantânea aos formadores e gestores 

cursistas, sendo utilizadas ora em discussões abertas para esclarecimentos de dúvidas, ora 

para discussão de temas específicos. Outra forma de uso desta ferramenta refere-se àquela 

feita por grupos de alunos quando necessitavam produzir uma atividade em conjunto, usando 

assim o bate-papo para organizar-se e discutir detalhes do trabalho. Por essas e outras razões, 

tornou-se uma ferramenta interessante para o incentivo ao diálogo ao longo da formação, 

lembrando ainda que esta interação ocorreu, de forma síncrona, ou seja, em tempo real. Para 

tanto, conforme demonstra a Figura 23, para o uso desta ferramenta era necessário que o 

formador criasse uma sala virtual, agendando um horário para que a turma acessasse esse espaço 

e iniciasse o diálogo. 

Figura 23: Estrutura da ferramenta “Bate-Papo”. 
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 
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Neste contexto, o formador assumiu o papel de mediador, estimulando a interação 

entre os gestores participantes de sua turma com o intuito de aproximarem-se, sentindo-se à 

vontade para exporem suas iniciativas, isto é, suas ações realizadas no contexto do Projeto, 

propiciando assim a troca de experiências. Com esta dinâmica por meio do bate-papo, o 

formador colaborou também para que os gestores refletissem sobre o seu processo de 

aprendizagem a partir de suas manifestações na sala virtual. Além disso, é importante 

considerar aqui que, ao planejar o uso dessa ferramenta, o formador pode aperfeiçoar o seu 

próprio fazer pedagógico em contextos on-line.  É preciso considerar que as estratégias 

adotadas para a viabilização do bate-papo são fatores importantes para o uso efetivo deste 

recurso.

Fórum de Discussão

Os fóruns de discussões constituíram-se como meios de comunicação entre o 

formador e os gestores cursistas, bem como entre os formadores e o orientador. Os fóruns 

favoreceram a reflexão sobre diferentes temas, como demonstra o exemplo apresentado na 

Figura 24. Vale lembrar que os fóruns favoreceram o desenvolvimento de intervenções a seus 

usuários,  após refletirem sobre o que era proposto e antes de efetivar sua participação, ou 

seja, antes de postar seu comentário. Além disto, permitiu que determinados temas fossem 

discutidos por um período maior de tempo.
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Figura 24: Estrutura da ferramenta “Fórum”. 
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

Para instigar a participação e a interação entre os gestores nos fóruns, foi 

necessário que os formadores observassem os seguintes aspectos: definissem um tema para o 

debate que fosse significativo e de interesse aos gestores num dado momento; propusessem 

questões abertas, provocativas e de fácil interpretação; manifestassem-se  sempre com clareza 

e de forma não muito extensa; contribuíssem nas discussões, dosando suas intervenções, de 

modo que os alunos pudessem sentir-se à vontade para dialogar uns com os outros; 

observassem atentamente os depoimentos socializados, cuidando para que as ideias fossem 

ampliadas, gerando novos subtemas, no entanto sem perder o foco (MARTINS, OLIVEIRA e 

CASSOL et al, 2006).

Vale salientar ainda, o potencial dos fóruns para o desencadeamento das relações 

interpessoais e afetivas no contexto de formação. É importante considerar que os fóruns 

favorecem o desencadeamento de diálogos pautados em valores, como, por exemplo: respeito, 

igualdade, reciprocidade e confiança. “A possibilidade de compartilhar no contexto virtual é 

extremamente importante, pois é na troca de experiências, reflexões e sentimentos entre os 
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alunos que se fortalece o trabalho coletivo e colaborativo” (Ibid., p. 492). Desse modo, as 

interações desencadeadas neste contexto eram instigadas, visando à construção de uma rede 

favorável à aprendizagem. 

Correio

Dentre as várias possibilidades que nos oferecem as TIC, aponta-se aqui a 

possibilidade para a troca de mensagens eletrônicas uma das mais valorizadas para o 

desencadeamento de um processo de comunicação. Mesmo com o acesso à Rede Internet, 

ainda restrito para uma grande parcela da população, o uso do correio eletrônico articulado ao 

AVA para a troca de mensagens passou a ser uma ação/hábito muito comum entre as pessoas. 

“Seu uso é diversificado, abrangendo desde correspondências formais entre empresas, 

publicidades, ensino até contato para estabelecer relações íntimas entre pessoas” 

(CAMARGOS, 2008, p. 04).

No entanto, o uso da troca de mensagens eletrônicas no âmbito do Projeto 

Gestores apresentou, como finalidade, facilitar a comunicação entre os gestores cursitas. Vale 

salientar que, nesta ferramenta de comunicação, não é permitida “a interferência formal do 

professor, que apenas tem acesso ao conteúdo das mensagens trocadas, porém não exerce o 

controle nas trocas, tampouco pode intervir ou fazer comunicações” (MENGALLI, 2006, p. 

35). A interface deste recurso pode ser observada na Figura 25. 

Figura 25: Estrutura da ferramenta “Correio”. 
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 
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É válido salientar que o correio eletrônico disponível no ambiente virtual adotado 

para a viabilização do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias foi construído para promover a 

interação apenas entre os participantes, facilitando o envio de mensagens de forma rápida. No 

entanto, a troca de mensagens limitava-se a ocorrer de “um para um”. Por outro lado, a 

ferramenta E-professor permitia a interação tanto de “um para um” quanto “de um para 

vários”, conforme detalhes apresentados a seguir. 

E-professor

O E-professor foi uma ferramenta utilizada pelos formadores e gestores para a 

troca de mensagens eletrônicas. Conforme mencionado acima, além de favorecer a interação 

de “um para um” possibilitou também o envio de mensagens a vários destinatários ao mesmo 

tempo, tornando-se assim um meio de comunicação muito prático. A interface desta 

ferramenta é representada pela Figura 26. 

Figura 26: Estrutura da ferramenta “E-professor”. 
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 
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O E-professor foi uma ferramenta muito utilizada para o envio de avisos a toda a 

turma, permitindo também o envio de anexos (textos, imagens, links), que podiam ser 

resgatados a qualquer momento pelos gestores. Outros tipos de mensagens, como, por 

exemplo, parabenização por uma etapa cumprida, demonstração de preocupação com a 

quantidade e qualidade dos acessos e participações dos gestores, envio de orientações, entre 

outros assuntos, puderam ser veiculadas pelo E-professor.

Biblioteca

Na ferramenta Biblioteca, disponível no ambiente virtual do curso (Solução 

Microsoft), estavam disponibilizados diversos materiais de apoio aos gestores, 

especificamente textos para leitura, elaborados por especialistas renomados nas áreas do 

conhecimento envolvidas nas discussões que permeiam a formação. O acesso aos textos podia 

ser feito via Biblioteca, por meio do link ou via CD-ROM para acesso off-line.  Vale lembrar 

que tais textos foram elaborados especialmente para o curso.  A Figura 27 demonstra a 

imagem da Biblioteca no AVA. 

Figura 27: Estrutura da ferramenta “Biblioteca”. 
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 
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É importante apontar que os textos socializados na biblioteca estavam articulados 

e mencionados ao longo dos conteúdos e atividades apresentas em cada um dos módulos. 

Desse modo, além de fornecerem subsídios para os diálogos desencadeados nos fóruns de 

discussões, estes materiais também foram utilizados como referência para o desenvolvimento 

das atividades, facilitando assim a articulação teoria e prática. 

Portfólio

Ao analisar o significado da palavra Portfólio, será possível verificar que, na 

maioria das vezes, pode-se compreendê-lo como uma coleção sistematizada e organizada de 

uma dada produção. Os autores do Portfólio - sejam eles artistas, profissionais liberais ou 

outros - armazenam as obras em seus respectivos portfólios de acordo com algum critério 

como: nível de importância, os mais significativos, os mais antigos ou mais recentes, 

originalidade, entre outros (SANTOS, E., 2006). Segundo Alves, L. (2008), por Portfólio 

entende-se uma amostra de um dossiê, constituindo-se como a representação de uma pasta, 

“na qual se armazenam todos os materiais produzidos pelo estudante [...]” (p. 02). O autor

ainda chama a atenção para o fato de que se torna inviável avaliar todos os dossiês, 

recomendando assim que, na prática, seja proposta  a elaboração dos Portfólios como a síntese 

de alguns elementos de investigação pedagógica. Deste modo, os trabalhos diários,

desenvolvidos pelos alunos podem ser conhecidos, de forma processual e em sua globalidade, 

por todos os sujeitos envolvidos no processo de formação. 

Fica claro então que o Portfólio aproxima-se de uma pasta pessoal, “indica uma 

autoria, e tem como utilidade o armazenamento e organização de arquivos, registros pessoais 

e do grupo” (MENGALLI, 2006, p. 37). É preciso considerar ainda que, no caso do AVA do 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, esta ferramenta propiciou a interação entre os gestores 

e, destes, com o respectivo formador, uma vez que permitia o envio de comentários aos 

documentos já socializados. A Figura 28 evidencia como o Portfólio foi organizado no AVA 

do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias. 
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Figura 28: Estrutura da ferramenta “Portfólio”. 
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

É importante destacar que, com os avanços tecnológicos, o uso da ferramenta 

Portfólio disponível em diversos AVA está se intensificando cada vez mais, pois sua 

organização pelo aluno favorece o desenvolvimento de habilidades e competências, de 

autonomia, de criatividade, configurando-se em instrumento importante para o processo de 

avaliação e de autoavaliação. 

Agenda

A Agenda foi organizada e disponibilizada em cada início de conteúdo de um

determinado módulo. No início da formação desencadeada no Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias, a elaboração das primeiras agendas ficou sob a responsabilidade dos formadores. 

Posteriormente, a Coordenação do Projeto assumiu a inserção dos textos-base na agenda de 

cada uma das turmas com o apoio da equipe de suporte. A partir deste texto inicial lançado 

pela coordenação, cabia ao formador fazer os ajustes de acordo com seus contextos de atuação 

e desenvolvimento dos módulos, considerando o cronograma do curso. Abaixo, segue a 

imagem da agenda representada pela Figura 29. 
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Figura 29: Estrutura da ferramenta “Agenda”. 
(Fonte: Imagem extraída do AVA do Projeto GET – 2005) 

Cabe aqui salientar que as agendas foram de extrema importância para que os 

gestores se organizassem, adquirindo disciplina para o acesso ao AVA do curso, bem como 

para o desenvolvimento das atividades propostas. Os textos lançados nessa ferramenta 

indicavam quais eram as atividades que os cursistas deveriam realizar, informando ainda o

prazo para a realização de cada uma delas.

A partir da breve caracterização das principais ferramentas mencionadas, é 

possível considerar que o ambiente virtual de aprendizagem adotado para a viabilização do 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias ofereceu condições para que os gestores refletissem e 

construíssem novos conhecimentos sobre questões pertinentes à gestão escolar, ao mesmo 

tempo em que se apropriaram do uso de diversos recursos tecnológicos. Para Almeida, M. E. 

(2003, p. 114), torna-se de fundamental importância articular o uso das tecnologias de 

informação e comunicação aos processos formativos desencadeados no âmbito escolar, com o 

propósito de favorecer a criação de comunidades colaborativas que favoreçam aos educadores 

“a tecitura de suas próprias redes de inter-relações humanas e de conhecimentos, cuja trama 

indica a construção de uma sociedade solidária e mais humana”. 

A autora complementa sua ideia apontando que a organização de comunidades e 

culturas colaborativas de aprendizagem implica um processo de interação com qualidade, seja 

ele emergente de situações de formação continuada e em serviço, da modalidade presencial ou 

a distância. Santos, L. e Rocha (2007) compreendem que o Projeto GET baseia-se no conceito 
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de formação que ocorre ao longo da vida profissional dos educadores, especificamente dos 

gestores escolares, considerando uma articulação constante entre ação e reflexão. Para as 

autoras “este é um conceito-chave para responder a desafios postos pelas condições de 

trabalho na rede de ensino público estadual [...], pelas demandas de um mundo em rápida 

transformação e pela necessidade de resgate de valores [...]” (Ibid., p. 117-118).

Assim, uma vez realizada a apresentação detalhada do contexto no qual este 

estudo foi desenvolvido, no próximo Capítulo, apresento os resultados alcançados, focando os 

sentidos construídos a partir dos discursos coletivos.
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CAPÍTULO 4:

SENTIDOS CONSTRUÍDOS A PARTIR DO DISCURSO COLETIVO
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Sentidos Construídos a Partir da Análise dos Fóruns de Discussões e Memoriais 

Reflexivos

Os fóruns de discussões e memoriais reflexivos apresentados como instrumentos 

para a coleta de dados nesta pesquisa ofereceram um campo significativo para a busca de 

impressões, sentimentos, expectativas e demais percepções dos formadores em relação aos 

diversos fenômenos desencadeados ao longo do processo de formação. Conforme já 

mencionado no Capítulo 2, tais dados foram organizados com o uso do software

QualiQuantiSoft, a partir do qual foi possível construir, com os depoimentos dos formadores, 

os discursos coletivos lançados no sistema. 

Para o desenvolvimento da análise desses discursos foram definidos quatro 

sentidos que agrupam as temáticas indicadas nas categorias definidas durante o processo de 

inserção dos depoimentos no QualiQuantiSoft. Dessa forma, esses sentidos assumiram um 

papel de fio condutor para o olhar da pesquisadora, que percorreu os DSC dos fóruns e 

memoriais, tomando como referência cada uma de suas temáticas.
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O Quadro 12, abaixo, evidencia na 1.ª Coluna quais são os sentidos que nortearam 

a análise; na sequência, a 2.ª Coluna mostra as categorias emergentes dos fóruns de 

discussões, enquanto a 3.ª Coluna evidencia as categorias manifestadas nos memoriais 

reflexivos: ambas as Colunas foram agrupadas de forma que suas temáticas pudessem 

aproximar-se de um dos sentidos.

1ª COLUNA
SENTIDOS 

2ª COLUNA
FÓRUNS DE DISCUSSÕES

3ª COLUNA
MEMORIAIS REFLEXIVOS

1. Impactos da Vivência 
na Função de Formador 
no Projeto GET

Fórum 1 e 3: Categoria A -
Expectativas 
Fórum 3: Categoria B –
Impressões
Fórum 5: Categoria A -
Impressões 
Fórum 6 e 7: Categoria A –
Avanços/Aprendizagens 

Pergunta 1: Categoria A – O Impacto 
do Projeto em Mudanças Pessoais e 
Profissionais
Pergunta 1: Categoria B – A
Estrutura/Organização do Projeto
Pergunta 1: Categoria D – As 
Possibilidades da Educação On-Line 

Pergunta 1: Categoria E – O Papel do 
Professor e Aluno em Contextos Virtuais 
Pergunta 1: Categoria F- As Mudanças 
de Concepção Quanto ao Uso das TIC e 
Gestão Escolar
Pergunta 1: Categoria G – Apropriação 
das Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

2.Emoções Evidenciadas  
na Prática do Formador

Fórum 2: Categoria A – Emoções 
Emergentes
Fórum 4, 5 e 6: Categoria C -
Emoções Emergentes

3.Dificuldades 
Encontradas na Função 
de Formador

Fórum 4: Categoria A –
Dificuldades Encontradas
Fórum 5 e 6: Categoria B –
Dificuldades Encontradas
Fórum 4: Categoria B –
Estratégias Adotadas

Pergunta 2: Categoria A – Dificuldade 
de Âmbito: Pedagógico/Tecnológico
Pergunta 2: Categoria B - Dificuldade 
de Âmbito: Técnico/Administrativo
Pergunta 3: Categoria A – Estratégias 
Metodológicas
Pergunta 3: Categoria B –
Infraestrutura de Apoio

4.Desejos e Perspectivas 
a Partir da Experiência 
do Formador no Projeto 
GET

Fórum 7: Categoria B - Desejo de 
Novas Oportunidades de Formação
Fórum 7: Categoria C - Desejo de 
Continuidade do Projeto "GET" em 
PE

Pergunta 4: Categoria A – Sugestões
Pergunta 4: Categoria B – Comentários

Quadro 12: Sentidos e respectivas categorias (fóruns e memoriais). 

Como ponto de partida, convém destacar que a análise está orientada pela 

problemática previamente estabelecida neste estudo a qual prioriza o processo de formação de 

formadores desencadeado no contexto do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED, 

com o propósito de identificar e compreender quais são os indicadores de mudança, 

evidenciados na prática docente experienciada em ambientes virtuais de aprendizagem. Minha 
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expectativa, neste sentido, é de que a compreensão destes aspectos tenha um impacto positivo 

em relação aos caminhos metodológicos a serem adotados na construção de programas de 

formação de formadores para contextos de aprendizagem projetados com a mediação das 

tecnologias de informação e comunicação. 

As categorias que emergem dos depoimentos registrados em cada um dos 

instrumentos utilizados nesta pesquisa estão, em maior ou menor grau, a eles relacionados, já 

que os objetivos que os orientam sinalizam os tipos de discursos esperados. É importante 

compreender que as falas registradas nos fóruns contribuíram para a construção de discursos 

resultantes das percepções dos participantes durante o processo de formação, ou seja, de sua 

atuação na função de formadores, enquanto que os depoimentos apresentados nos memoriais 

reflexivos representam as opiniões dos formadores geradas ao término do curso. 

A análise dos discursos - construídos a partir das categorias emergentes de ambos 

os instrumentos - permite que se constate que os depoimentos relatados ao longo da formação 

por meio dos fóruns são validados e/ou reforçados ao final do processo com a sistematização 

das impressões dos formadores registradas em seus respectivos memoriais. Por esta razão, a 

análise dos discursos relativos às perguntas dos memoriais é apresentada após a análise das 

categorias de cada um dos fóruns. Os discursos construídos, a partir das categorias, 

emergentes de cada um dos instrumentos, são apresentados na íntegra como Apêndices (B ao 

M) e disponibilizados também em CD-ROM.

Neste capítulo, resgato apenas trechos dos discursos com o propósito de 

evidenciar os aspectos considerados mais relevantes para a análise. Os trechos provenientes 

dos fóruns de discussões, aqui apresentados, são marcados na cor “cinza” no DSC de 

origem37. Após a análise das categorias relacionadas a cada um dos quatro sentidos, apresento 

interpretações a partir das falas da orientadora registradas nos fóruns, com o intuito de 

evidenciar aspectos que podem ter influenciado as manifestações dos formadores e, por isso, 

são considerados importantes para compreender a atuação do formador de formadores 

ocorrida no contexto em estudo. Na sequência, finalizo o capítulo com a apresentação de 

indicadores que se evidenciam ao longo das análises e sinalizam manifestações de mudança 

de concepção, de práticas e constatações dos docentes que assumiram a função de formadores 

no contexto on-line aqui investigado. Neste instante, indicadores também são evidenciados a 

partir da interpretação dos depoimentos registrados pela formadora de formadores ao longo 

dos fóruns, de modo a permitir identificar as atitudes e/ou estratégias que podem ser 

37 Explico que os DSC elaborados a partir das categorias relacionadas aos memoriais reflexivos não possuem 
trechos em evidência em seu discurso integral, pois sua análise é feita de forma mais abrangente. 
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referências a considerar pelos profissionais que se responsabilizam pela formação de outros 

formadores.

Uma vez definida a organização adotada para a apresentação da análise, a seguir 

são relacionados os sentidos construídos, suas respectivas categorias e interpretações da 

pesquisadora, utilizando, para isso, o apoio dos autores abordados na fundamentação deste 

estudo.

4.1 Impactos da Vivência na Função de Formador no Projeto GET

Ao buscar nos fóruns evidências sobre os Impactos da Vivência na Função de 

Formador no Projeto GET foi possível identificar uma aproximação entre alguns deles, 

conforme apresentado no Quadro 12. O Gráfico 01, indicado abaixo, mostra o número de 

depoimentos associados a cada uma das categorias relacionadas aos respectivos fóruns:

Gráfico 01: Categorias – expectativas/impressões/aprendizado ou avanços (fóruns). 

A partir da análise do Gráfico 01, é possível inferir que a Categoria Expectativas

emergiu dos Fóruns 1 e 3, apresentando respectivamente 13 e 8 respostas. O fator que pode 

ter contribuído para que o Fórum 1 tenha apresentado um número maior de expectativas deve-
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se ao fato de ele ter sido proposto logo no início da atuação dos formadores com suas turmas, 

momento no qual o enfoque da falas estava voltado para a realização do planejamento das 

primeiras ações a serem desencadeadas no curso. Por outro lado, no Fórum 3, as expectativas 

apresentadas nas falas dos formadores focam mais precisamente a realização do Módulo 1 da 

Fase 2 que ocorreria presencialmente. 

O Fórum 3: Categoria B - Impressões - apresenta 8 respostas, enquanto que o 

Fórum 5: Categoria A - Impressões- indica 7 respostas. Aqui o número de respostas 

relacionadas à mesma Categoria está bem próximo, diferenciando-se apenas por um ponto. 

Vale lembrar que o Fórum 3 foi criado com o intuito de estimular o registro das expectativas e 

impressões sobre o desenvolvimento do Módulo 1 da Fase 2. Por esta razão, as impressões 

naquele instante focavam as especificidades relativas à realização do Módulo 1, favorecendo 

o relato dos encaminhamentos adotados e, consequentemente, a troca de experiências. As 

impressões relatadas no Fórum 5 demonstravam a opinião dos formadores em relação ao 

desenvolvimento do Módulo 3 da Fase 2 que, assim como o primeiro Módulo, foi 

desenvolvido presencialmente. É preciso considerar que os módulos presenciais exigiam 

muita atenção de todos os sujeitos envolvidos, principalmente dos formadores e seus 

dirigentes, de modo que todas as ações previstas pudessem ocorrer conforme o esperado. 

Muitos eram os detalhes a observar, dentre eles: funcionamento e quantidade das máquinas 

disponíveis nas escolas; mobilização dos técnicos para providenciar a manutenção, quando 

necessário; logística para a locomoção dos gestores cursistas até o local indicado para o 

encontro; providências relativas à hospedagem e alimentação dos cursistas; entre outros 

encaminhamentos.

Na sequência, o Fórum 6 na Categoria A - Avanços/Aprendizagens - apresenta 12 

respostas, enquanto que o Fórum 7 na  mesma categoria indica apenas 7 depoimentos.  Ao 

analisar o momento em que o Fórum 6 foi proposto é possivel compreender que o número 

significativo de participações deve-se ao fato de esse espaço ter sido criado logo após o 

término do curso, mais precisamente, após a finalização do Módulo 4 da Fase 2, momento em 

que os formadores manifestavam o desejo de socializar alguns dos avanços obtidos no 

processo. Já o Fórum 7 foi criado posteriomente ao curso, aproximadamente quatro meses 

após o seu término, ocasionando assim com que apenas os formadores que ainda acessavam 

ao ambiente virtual do curso registrassem seus depoimentos nesse espaço. É preciso 

considerar que esse Fórum foi criado apenas como uma tentativa de resgatar o contato com os 

formadores para identificar os rumos tomados por cada um  após a vivência no curso. 
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No Gráfico 02, é possível identificar na Pergunta 1 do Memorial Reflexivo - O

que aprendeu durante o desenvolvimento dos módulos a distância e momentos presenciais? -

que algumas categorias enquadraram-se no sentido Impactos da Vivência na Função de 

Formador no Projeto GET, pois as falas dos formadores indicam aspectos reconhecidos como 

avanços ou aprendizagens desencadeadas ao logo da atuação no Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias. O Gráfico 02 demonstra assim cada uma dessas categorias e os respectivos 

números de respostas associadas a cada uma delas.

Gráfico 02: Categoria – expectativas/impressões/aprendizado ou avanços (memoriais).

Cabe evidenciar aqui que a Categoria D destaca-se por apresentar o número maior 

de respostas associadas devido ao fato de os formadores terem considerado a aprendizagem 

das possibilidades e especificidades da educação on-line,  um avanço significativo em sua 

trajetória como docentes em um contexto virtual. Outra Categoria de destaque refere-se à 

Categoria F na qual a aprendizagem desencadeada volta-se ao fato de reconhecer a ocorrência 

de mudança de concepção quanto ao uso das TIC e da gestão escolar. Consequentemente, a 
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partir desses aprendizados, a Categoria A, indica que o Projeto provocou mudanças pessoais e 

profissionais nos formadores.

Uma análise detalhada, mais qualitativa, será realizada, a seguir, a partir dos 

Fóruns e Memoriais associados aos Impactos da Vivência na Função de Formador no Projeto 

GET.

4.1.1 A Análise do Sentido a Partir dos Fóruns de Discussões e Memoriais Reflexivos

A partir deste instante, abordarei aspectos relacionados aos Impactos da Vivência 

na Função de Formador no Projeto GET, considerando os fóruns e respectivas categorias, já 

explicitados no Quadro 12.

No Fórum 1: Categoria A – Expectativas -  verificou-se, de forma geral, que - por 

tratar-se  de um fórum proposto logo no início do processo de formação da Fase 2, na qual os 

formadores atuariam como docentes responsáveis pelo desencadeamento da formação dos 

gestores escolares, usando como suporte um ambiente virtual de aprendizagem, e por esta se 

constituir a primeira experiência de formação na modalidade a distância - pairava no ar a 

preocupação com todos os detalhes do planejamento do Módulo 1. Cabe aqui relembrar que a 

realização deste módulo era presencial, o que implicava o acerto de um conjunto de ações de 

âmbito tecnológico, pedagógico e administrativo para que tudo ocorresse conforme o previsto. 

Por esta especificidade, é possível observar no discurso dos formadores suas expectativas, 

inquietações e avanços durante a realização desse planejamento, como evidencia o excerto 

abaixo:

Seguimos nosso roteiro de planejamento: reunião com 

as escolas que se enquadraram aos critérios da SEDUC; 

explanação para os cursistas sobre o Curso; preenchimento 

da ficha de inscrição do curso pelos cursistas; criação do e-

mail dos cursistas que não o tinham; envio das listas para 

Adriana contendo: Especialista responsável, escolas e 

cursistas com os dados (e-mail); envio para SEDUC das 

condições dos computadores das escolas que vão participar 

do curso; seleção dos laboratórios que iremos trabalhar nos 

presenciais. 
Trecho do DSC – Fórum 1 – Dúvidas a respeito do planejamento e desenvolvimento 
das atividades do Módulo 1 da Fase 2 (Depoimento: Formadores) – Apêndice B. 
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O processo de realizar o planejamento para esse primeiro Módulo da Fase 2 

deixou bastante evidente a forma solidária de trabalho dos participantes. No discurso, nota-se

que dificilmente alguém fala em primeira pessoa, sendo comuns termos como: nosso roteiro,

elaboramos, sentamos e vimos, chegamos à conclusão, etc. -  ou seja, o uso da primeira 

pessoa do plural dá a conotação de um trabalho realmente desenvolvido em equipe, em 

conjunto, como também se constata no trecho a seguir: 

Nós iremos trabalhar em polos, de forma nucleada, 2 

dias para cada polo. Isso quer dizer que iremos trabalhar 

num total de 08 (oito dias) para o 1º Presencial devido às 

dificuldades que ora encontramos. Os espaços que temos 

são menores que a quantidade de cursistas. Chegamos à 

conclusão que ficará mais proveitoso se fizermos dessa 

forma. Queremos trabalhar detalhadamente o módulo, etc. 

E, se reduzirmos o tempo, com certeza o pessoal vai ficar 

meio confuso, e, não adianta só jogar, a nossa intenção é 

que eles compreendam bem o módulo para desenvolver as 

atividades da melhor forma possível. 

Trecho do DSC – Fórum 1 – Dúvidas a respeito do planejamento e desenvolvimento 
das atividades do Módulo 1 da Fase 2 (Depoimento: Formadores) – Apêndice B. 

O planejamento de ensino é um ato divisório da maior importância dentro do 

projeto coletivo da instituição escolar. Vai além, portanto, do mero preenchimento de 

formulários ou de um pensar vinculando às propostas curriculares ao público a ser atendido. 

Autores como Belloni (2003), Netto (2006), analisam esta questão pela perspectiva da 

educação a distância com a convicção de que o uso da tecnologia permite ampliar as 

possibilidades, pois promove, dependendo dos recursos tecnológicos disponíveis, situações de 

aprendizagem cujos protagonistas adquirem maior percepção de mundo e ampliação de seus 

horizontes.

Em se tratando da EaD, é fácil perceber que a boa organização de um ambiente 

deve ter como base a missão de todos aqueles que estão envolvidos no processo educacional; 

deve, portanto, refletir ações conjuntas para que os envolvidos possam desempenhar com 

competência seu trabalho no que concerne ao planejamento, organização e direção, todos em 

busca de um mesmo ideal ou objetivo comum, conforme aponta Almeida, M. E. (2009), 

Palloff e Pratt (2002). Padilha (2001) também salienta que, para que haja uma boa 

organização educacional, como em qualquer outra empresa, é necessário haver um 
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planejamento inserido num processo de mudança e de antecipação de futuro, o qual estabeleça  

princípios, diretrizes e propostas de ação para melhor organizar, sistematizar e significar as 

atividades desenvolvidas pelo sistema educacional como um todo. 

Esta organização reflete-se sobre uma dimensão político-pedagógica, pressupondo 

uma gestão participativa que alcance ativamente os diversos agentes envolvidos em um 

determinado projeto educacional. Isto implica não só no envolvimento do corpo docente, mas 

também no dos outros elementos que contribuem igualmente para a tomada de decisão sobre a 

organização e execução das atividades necessárias à realização das finalidades e objetivos do 

projeto. Ao estruturar determinada atividade de ensino, a instituição deve partir da premissa 

de que as pessoas envolvidas reafirmam suas identidades, estabelecem novas relações de 

convivência e indicam um horizonte de novos caminhos, possibilidades e propostas de ação. 

Partindo desta compreensão, afirma Padilha (2001) que este movimento 

pedagógico visa à promoção da transformação necessária e desejada pelo coletivo escolar e 

comunitário. Para Scholze (2004),38 é fundamental que a instituição promotora organize-se

fundamentada numa relação dialógica e prática, e crie um ambiente capaz de desenvolver 

capacidades e participação ativa, isto é, uma organização democrática, prevendo e refletindo 

que a educação faz parte de um sistema integrado que engloba uma pluralidade em busca de 

um ensino de qualidade.

Quanto ao Fórum 3: Categoria A – Expectativas – um dos focos diagnosticado 

refere-se aos anseios dos formadores quanto ao desafio de superar o uso das tecnologias 

associadas às práticas pedagógicas, como evidencia o excerto extraído do discurso da 

Categoria A, organizado a partir deste fórum: 

As dificuldades foram muitas, principalmente 

aprender a linguagem da tecnologia que é bem 

complicada, mas desafios existem para serem superados, e 

isso eu consegui, agora é só aguardar o resultado final e 

contar com a VITÓRIA de todos que estão envolvidos neste 

projeto TIC. 

Trecho do DSC – Fórum 3 – Expectativas e Impressões em Relação ao 
Desenvolvimento do Módulo 1 da Fase 2 (Depoimento: Formadores) – Apêndice D.1. 

38 Coordenadora do Projeto Escola de Gestores. Assessora de Relações Institucionais do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). Doutoranda em Educação na Universidade 
Federal Rio Grande do Sul (UFRGS). Discurso apresentado na Reunião da UNDIME (União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação) em 09/06/2004.

158



Adriana Aparecida de Lima Terçariol 
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line

Quando nos deparamos com educadores apontando suas dificuldades em aprender a 

linguagem da tecnologia, nós  nos  damos conta da necessidade cada vez maior de políticas de 

inclusão digital, de ações concretas para a promoção do letramento digital, como também a 

formação continuada: forma de atualizar os educadores dentro das práticas de educação 

contemporânea. Como afirma Rezende e Fusari (1999, p. 107):

O professor comunicador, como profissional responsável pelas aulas propostas na 
educação escolar de cidadãos, tem, portanto, direito a condições que lhe permitam 
estudar, pesquisar, entender essa problemática, melhorar seus conhecimentos 
comunicacionais, incluindo as diversas novas tecnologias da comunicação e seus 
entrelaçamentos com as mais tradicionais. Tais condições precisam ser oferecidas 
não só na formação continuada de professores, durante seu tempo de desempenho 
profissional, mas também desde seus cursos de graduação (REZENDE E FUSARI, 
1999, p. 107).

Embora no âmbito pessoal, o uso de computadores e Internet estejam 

consolidando-se, no âmbito educacional, em se tratando de educadores, ainda não há uma 

integração completa à tecnologia. Perrenoud e Thurler (2002) ressaltam que a imensa gama de 

possibilidades que as tecnologias oferecem requer do professor um maior preparo para que 

possa saber lidar com todos os recursos disponíveis, e isto ainda não é uma realidade, pois 

muitos ainda vêem o computador como uma continuação da máquina de escrever, sem 

apropriar-se de todo o seu potencial. Trata-se, segundo Marcuschi e Xavier (2004), da 

necessidade de desenvolvimento de novas competências para dar conta do que chamam de 

novos gêneros (referindo-se a e-mails, fóruns de discussão, bate-papos, comunidades virtuais 

etc.).

No entanto, para que os programas de formação de formadores contemplem o 

desenvolvimento de novas competências (PERRENOUD, THURLER, 2002; MARCUSCHI, 

XAVIER, 2004; BUENO, 2001), torna-se necessário um esforço no sentido de enfocar a 

formação de adultos de forma distinta de outros grupos de estudantes, geralmente mais novos 

e mais adaptados à tecnologia. Segundo Delgado (2007):

Aunque no en todos los casos, com frecuencia los asistentes a un curso de 
formación hace tiempo que dejaron de estudiar y presentan dificultades para el 
aprendizaje y miedo a no ser capaces de aprender la materia y a hacer el ridículo 
delante de sus compañeros. Tratando de prever esto, se debe hacer un esfuerzo por 
evitarles tomar apuntes y facilitarles el aprendizaje introduciendo paulatinamente 
los conceptos más difíciles, utilizando imágenes y actividades prácticas u otras 
estrategias que venzan posibles deficiencias en la compreensión verbal  (p. 22). 

Assim como aponta o pesquisador, é preciso considerar a questão das dificuldades de 

aprendizagem do adulto diante da necessidade de uso das TIC, bem como sentimentos de 
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medo, ansiedade, insegurança, como oportunamente apresentado no depoimento abaixo, já 

que um grupo de aprendizes geralmente não é homogêneo, com pessoas que possuem maior 

domínio do assunto e técnicas, em detrimento de outras que não o possuem. 

Estamos tentando driblar as emoções como o medo, a 

ansiedade, o peso da nossa responsabilidade. Não vejo a 

hora em que tudo isto passe, parece que estamos nos 

preparando para uma festa. Quanta coisa para 

providenciar, quantos detalhes para acertar? O que não 

está bem? Será que vamos dar conta do recado? A cada dia 

sentimos uma ansiedade diferente. Estamos tecendo uma 

colcha de retalhos, é a sensação que estou sentido. É preciso 

recortar, alinhavar, juntar os pedaços, costurar tudo e 

observar o produto final.

Trecho do DSC – Fórum 3 – Expectativas e Impressões em Relação ao 
Desenvolvimento do Módulo 1 da Fase 2 (Depoimento: Formadores) – Apêndice D. 1. 

Desse modo, podemos apontar aqui, como outra expectativa manifestada pelos 

formadores, a preocupação em como driblarem as emoções, já mencionadas, diante da 

responsabilidade de assumirem, pela primeira vez, o papel de formadores em um contexto 

mediado pelas tecnologias. Usando a metáfora39 de preparação para uma festa associada aos 

preparativos, nos mínimos detalhes, exigidos para dar início ao curso, os formadores  

manifestam suas angústias quando este se aproxima. Outra metáfora também surge nesse 

depoimento relacionando a ação de se tecer uma colcha de retalhos à sensação de organizar 

todas as etapas de preparação do curso, visando ao produto final, ou seja, à formação 

realizada com sucesso. “Na prática pedagógica, o uso de metáforas seria uma estratégia para 

alunos e professores compreenderem melhor o processo em que estão imersos: o ensinar e o 

aprender” (GASPARIAN, 2001, p. 216). 

No Fórum 3: Categoria B – Impressões – foi possível identificar as impressões 

dos formadores em relação ao desenvolvimento do Módulo 1 da Fase 2, ocorrido de forma 

presencial. Os depoimentos apresentados nesse fórum evidenciam, assim como na Categoria 

A – Expectativas, a preocupação dos formadores em relação ao desafio de articular as TIC 

como um novo recurso à prática pedagógica, como evidencia o trecho abaixo: 

39 “As metáforas não descrevem a experiência do momento e, sim sua semelhança com outra coisa. 
Frequentemente são mais intensas que a realidade. A metáfora é figura retórica: é procedimento de linguagem 
que, por substituição analógica, realiza transferência de sentido, de um termo concreto para um contexto 
subjetivo” (GASPARIAN, 2001, p. 216).
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Mesmo depois de participar como formadora de tantas 

formações, foi a primeira vez que eu dependia não de 

quadro, retroprojetor ou data show, mas do computador. E 

se, de repente, os computadores não funcionassem ou a 

internet saísse do ar? O que eu iria fazer? Eu não tinha 

resposta para essas perguntas e isso foi angustiante. Só 

relaxei no final do dia quando as pessoas, mesmo 

concluindo as atividades, não saíam do laboratório. Foi 

muito gratificante ver o interesse dos cursistas pelo curso e 

a minha segurança ir aumentando a cada dia.

Trecho do DSC – Fórum 3 – Expectativas e Impressões em Relação ao 
Desenvolvimento do Módulo 1 da Fase 2 (Depoimento: Formadores) – Apêndice 
D.2. 

No entanto, apesar do receio quanto ao uso do novo recurso tecnológico como 

ferramenta para o desenvolvimento das atividades com os gestores, os formadores perceberam 

com o encontro presencial que o maior problema encontrado era o número insuficiente de 

máquinas em relação ao número de gestores presentes. Apesar disso, tudo ocorreu conforme 

previsto. A forma como o formador interpreta suas práticas - já levando em consideração que 

ele viveu toda parte de planejamento e organização do curso e agora experimenta aspectos 

concretos desta experiência - promove uma configuração de princípios e estruturas 

conceituais, possibilitando o olhar para seu potencial, seus ganhos, suas realizações e a 

geração de planos de ação baseados nas experiências que vivencia.

As diversas perspectivas de ação e a reflexão sobre as práticas denotam um 

avanço rumo a uma pedagogia inovadora em relação à sua antiga prática. Giesta (2005, p. 52) 

afirma-nos que “a atuação do professor consiste em tomar decisões num processo que vai se 

moldando e adquirindo identidade”. Por outro lado, é possível observar que os diversos 

ganhos, materializados em expressões do tipo “estou conseguindo”, “fiquei surpresa” etc., 

indicam que o educador, muitas vezes, sai de um processo de preocupação ou estagnação e 

avança rumo a novas conquistas, passando a desenvolver uma nova consciência sobre sua 

prática. Nesse sentido, Giesta (2005) afirma:

A consciência profissional consolida-se e desenvolve-se, quando o professor tem 
preocupação constante de explicitar, clarificar e estabelecer ligações dos dilemas 
profissionais e pedagógicos, extraindo as derivações que se agrupam em torno 
desses dilemas (p. 52). 
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Os discursos que se definem a partir dessas considerações permitem ao orientador 

um ganho extra em suas intervenções, pois possibilitam a ele levar os formadores ao 

entendimento de um processo que é sempre progressivo, rumo a novas conquistas 

profissionais. É no despertar de novas sensações e novas experiências que o formador vai 

crescendo em sua profissão.

A percepção em relação aos problemas decorrente da prática constitui-se uma 

competência, porque subsidia o educador com elementos que lhe permitem, posteriormente, 

retroceder aos problemas, retomar as ações que foram tomadas para resolvê-lo, analisar tais 

ações, objetivamente e, consequentemente, acumular experiência para situações análogas que 

possam vir a ocorrer no futuro. Para Perrenoud (1993), este conhecimento teórico que o 

educador desenvolve sobre a evolução de suas competências, constitui-se o fundamento da 

prática docente. 

O Fórum 5: Categoria A – Impressões -  apresentou como finalidade, assim como 

outros fóruns, estimular os formadores a olharem para a prática vivenciada, no caso, o 

momento do curso que estava em desenvolvimento era o Módulo 3 da Fase 2. Vale relembrar 

que, esse módulo foi organizado para ser realizado presencialmente, ocorrendo no contexto de 

atuação dos formadores e gestores. Tal  realização tem se caracterizado como um momento 

muito significativo para os sujeitos envolvidos, pois, nesse instante, uma das atividades 

desenvolvidas pelos gestores cursistas refere-se à elaboração de um Pôster, no qual divulgam 

com fotos, textos e imagens as ações desencadeadas no âmbito de suas escolas, usando a 

tecnologia na gestão ou em outros segmentos. Abaixo segue um trecho de um dos discursos 

elaborado a partir dos depoimentos lançados nesse fórum pelos formadores:

Já fiz também o 3º Módulo com minha turma, estou 

satisfeita com os resultados. Todos vocês precisavam ver que 

trabalhos belíssimos foram apresentados! Cada um dentro 

da sua realidade. Foi um momento riquíssimo para todos 

nós que estávamos presentes. Houve também vários 

depoimentos por parte dos gestores, sobre a importância 

das TIC no dia-a-dia da escola e até no desenvolvimento 

pessoal.

Trecho do DSC – Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento 
do Módulo 3 da Fase 2 (2º Presencial) - (Depoimento: Formadores) – Apêndice F.1. 

Por meio de suas falas é possível verificar a satisfação, alegria e entusiasmo ao se 

depararem com as produções dos gestores, que mesmo diante das dificuldades apontadas, 
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como, por exemplo, a escassez de máquinas nas escolas e a falta de familiaridade com o 

computador, conseguiram apresentar produções bem interessantes, demonstrando o empenho 

e avanço de todos, inclusive dos formadores, como evidencia o trecho a seguir:

Há uma coisa super legal! Criamos um blog para 

interação da turma assim como postagem de textos e 

divulgação das ações. Incentivei que todas as escolas 

criassem o seu e divulgassem na escola para que os alunos e 

comunidade possam participar, e eles toparam. A ideia é 

de um jornal escolar onde os Grêmios serão os principais 

autores. No final dessa semana, devo repassar para todos 

vocês os endereços para vocês darem aquela espiada!

Trecho do DSC – Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento 
do Módulo 3 da Fase 2 (2º Presencial) - (Depoimento: Formadores) – Apêndice F.1. 

O excerto indica então que os formadores tomaram novas iniciativas, além 

daquelas já propostas na programação do curso. A criação de um Blog, com o apoio da 

ferramenta Blogger
40, por exemplo, evidencia que os formadores haviam avançado nas 

questões de uso e manuseio da máquina, extrapolando o seu uso para outras ferramentas 

disponíveis na Rede Internet. 

Outra iniciativa identificada no mesmo discurso referente a essa Categoria A do 

Fórum 5, deve-se ao reconhecimento da dificuldade apontada pelos gestores para a realização 

de encontros com os colegas de equipe na turma de formação para a troca de ideias e 

realização das atividades propostas, indicando diante disso a necessidade de realizar um 

encontro presencial extra antes do término do Módulo IV, como se observa no trecho que 

segue:

40 O Blogger é uma ferramenta de Internet que auxilia na publicação e atualização de um blog. Outras 
informações consultar: http://blogger.globo.com/br/about.jsp
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Sentimos o quanto os cursistas ficam empolgados no 

presencial, o quanto aspiram por mais tempo juntos e 

relatam as dificuldades de estarem fisicamente reunidos 

por algum tempo nas escolas, dado o acúmulo de tarefas, 

capacitações, convocações, etc. Este é o principal motivo que 

referem, ao lado da dificuldade de acesso à internet para 

a conclusão de atividades... Pensando nisto é que estamos 

optando novamente por um pequeno “PRESENCIAL" antes do 

término do  4° Módulo e, se for necessário (como tudo 

indica), esticarmos um pouco a data final. 

Trecho do DSC – Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento 
do Módulo 3 da Fase 2 (2º Presencial) - (Depoimento: Formadores) – Apêndice F.1.

Desta forma, os depoimentos acima evidenciam a autonomia desenvolvida pelos 

formadores para a busca de estratégias diferenciadas para a resolução de problemas

encontrados ao longo do curso. 

O Fórum 6: Categoria A – Avanços/Aprendizagens - foi criado logo após a 

finalização do último módulo do curso, ou seja, do Módulo 4, com o propósito de criar um 

espaço para que os formadores registrassem suas observações sobre a experiência vivenciada 

como professores em ambientes virtuais de aprendizagem. Com isso, os depoimentos 

socializados nesse espaço retratam aspectos apontados pelos formadores como avanços no 

que se refere ao uso das TIC.  Em suas falas é possível notar que reconhecem a oportunidade 

oferecida pelo Projeto GET para a inclusão digital de todos os educadores que atuaram como 

formadores, como destaca o trecho abaixo:

Em minha opinião, a inclusão digital proporcionada 

aos educadores através desse curso, gerou uma expectativa 

muito forte entre nós, e mergulhamos de cabeça nessa 

“infomaré’, a princípio, sem noção da profundidade de até 

onde iríamos chegar. Particularmente, não tinha muita 

afinidade com a máquina e, aos poucos, também incluída 

no mundo virtual, eu fui adquirindo confiança, novos 

conhecimentos através da troca de experiência que houve 

entre nós, formadores. Isto ajudou bastante no 

fortalecimento da caminhada durante o decorrer do 

curso, até a sua conclusão, com quase todos os objetivos 

atingidos.

Trecho do DSC - Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades -
(Depoimento: Formadores) – Apêndice G.1.
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Ao analisar as falas dos formadores fica claro que a maioria deles, quando iniciou 

o curso, não estava familiarizada com o uso dos recursos tecnológicos, no entanto, seus 

depoimentos após o término do curso evidenciam que esse aprendizado ocorreu a partir das 

vivências, da dedicação, do esforço de cada um no desempenho de seus papéis. Seus 

comentários evidenciam que essa apropriação ocorreu de forma gradativa, indicando que, aos 

poucos, foram incluindo-se no mundo virtual. Tal processo permitiu que adquirissem 

confiança em si mesmos, dando-lhes maior motivação e segurança para avançar em seu 

processo de aperfeiçoamento pessoal e profissional, como ilustra o próximo trecho:

A segurança, o conhecimento que fomos adquirindo 

durante o decorrer do curso, enquanto tutores, educadores 

que somos; aprender, buscar mais, superar desafios fazem 

parte da nossa vida, foi uma oportunidade ímpar para 

nosso aperfeiçoamento pessoal e profissional.

Trecho do DSC - Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades -
(Depoimento: Formadores) – Apêndice G.1.

Em relação ao aperfeiçoamento pessoal e profissional, as falas indicam que a 

oportunidade de interação favorecida durante todo o curso, por meio do ambiente virtual, 

constitui-se como fator importante para que os cursistas deixassem de atuar isoladamente, 

como geralmente ocorre na maioria dos contextos educacionais, principalmente, nas escolas,

como aborda o seguinte excerto:

O que mais me enriqueceu, tanto profissional como 

individualmente, foi a interação no ambiente, tornando 

possível a superação de profissionais centrados no exercício 

isolado a construir um espaço onde gestores, professores e 

alunos pudessem atuar de forma significativa e integrada. 

Trecho do DSC - Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades -
(Depoimento: Formadores) – Apêndice G.1.

Assim, com a vivência no contexto do curso e interação com os colegas

formadores e gestores cursistas, os formadores puderam visualizar algumas possibilidades que 

os recursos tecnológicos oferecem para a criação de espaços favoráveis à integração também 

de gestores, de professores e de alunos. Além disso, todo esse processo interativo 
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proporcionou com que os formadores se apropriassem de uma nova forma de comunicação, 

conforme depoimento a seguir:

Sob o foco de toda experiência que vivenciei, chego à 

conclusão de que, através do curso Gestão e Tecnologia, foi 

oportunizada a chance de me apropriar de uma nova 

forma de comunicação, com novos recursos, à luz de uma 

prática pedagógica bastante construtiva. Foi uma 

experiência única a qual trouxe para mim conhecimentos 

e experiências que não tinha vivenciado ainda. 

Trecho do DSC - Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades -
(Depoimento: Formadores) – Apêndice G.1.

As TIC, ao serem articuladas ao processo de ensino e aprendizagem, segundo uma 

abordagem que favoreça a construção do conhecimento, podem ser caracterizadas como um 

meio para que as pessoas envolvidas na formação tenham mais espaços para se comunicarem, 

expressando suas ideias, tornando-as assim visíveis aos outros. Segundo Moran (2009), a 

comunicação contribui para que criemos balizas, ou seja, pontos de referência que nos 

auxiliam a perceber, julgar e agir, contribuindo para que nos tornemos percebidos e 

reconhecidos pelo outro, permitindo ainda que encontremos nosso espaço pessoal, 

profissional e emocional, em cujo contexto estamos inseridos. Neste sentido, a comunicação 

favorece com que sejam revelados aspectos implícitos, facilitando a construção de um clima 

de confiança, um ambiente em que os sujeitos em interação encontrem-se sem medo, com 

respeito, proporcionando a manifestação de todos, oferecendo uma visão menos caótica41 um 

do outro. 

Enfim, pode-se  apontar aqui que todo o processo de interação desencadeado ao 

longo do Projeto GET contribuiu para que os formadores, num clima de confiança, de 

aceitação, de respeito mútuo, sentissem-se à vontade para se comunicar com o outro - com os 

colegas formadores, a orientadora, ou os gestores cursistas - revelando-se em alguns 

momentos ou instigando para que o outro se revelasse. Toda essa dinâmica, por ter ocorrido 

com suporte em um ambiente virtual, favoreceu a sistematização de impressões, 

41 “Pela comunicação procuramos estruturar e organizar o caos pessoal: as incertezas de cada um, as nossas 
contradições, assim como o caos grupal: as incertezas nas relações interpessoais e nas múltiplas interações de 
grupos pequenos e grandes, sólidos e mutáveis, masculinos e femininos, reconhecidos e desconhecidos, 
conservadores e inovadores. Também procuramos compreender o caos social: a complexidade das interações 
estruturais e as inter-relações entre o local, o nacional e o internacional, entre o pequeno e o grande, entre o 
universo masculino e o feminino, da criança e do adulto, da cultura erudita e da popular, entre o trabalho e o 
lazer, entre o material e o espiritual, entre o passado, o presente e o futuro” (MORAN, 2009, p. 01).
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aparentemente dispersas, gerando segurança e, consequentemente, avanços para o 

aperfeiçoamento pessoal e profissional dos sujeitos envolvidos.

O Fórum 7: Categoria A - Avanços/Aprendizagens - foi criado também após o 

término do curso, porém com o enfoque  de oportunizar aos formadores que socializassem os 

caminhos que adotaram com o final de sua atuação no Projeto GET. Os registros lançados 

nesse espaço evidenciam que os formadores deram continuidade ao uso e ao aprimoramento 

dos conhecimentos adquiridos em relação às TIC no âmbito pessoal e profissional, 

especificamente no que se refere ao uso de suas potencialidades para viabilizar a comunicação

com os gestores das escolas sob sua responsabilidade, como evidenciam os comentários a 

seguir:

Fico feliz em saber dos novos rumos (tecnológicos) que 

alguns têm tomado: dá a importância que o curso teve 

para nós e nossos alunos também. Eu continuo 

trabalhando na equipe de gestão da Secretaria de 

Educação, fazendo uso do aprendizado adquirido no 

curso. Atualmente tenho procurado aprimorar o que 

aprendi no curso, que, diga-se de passagem "escancarou" o 

mundo tecnológico para mim. 

Trecho do DSC - Fórum 7: Café Filosófico Virtual - (Depoimento: Formadores) –
Apêndice H.1. 

A tecnologia, às vezes, nos trai. Resolve quebrar, falta 

arquivo, conexão e tudo que faz o professor perder a 

paciência. No entanto, apesar disso tudo, ainda mantenho 

contato com alguns colegas. E as tecnologias de 

informação continuam me auxiliando no dia-a-dia. A 

comunicação ficou mais fácil e as palestras (reuniões)... 

agora têm sempre apresentação em Power Point, para 

informar e também embelezar. É isso!

Trecho do DSC - Fórum 7: Café Filosófico Virtual - (Depoimento: Formadores) –
Apêndice H.1. 
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E de repente, não mais que de repente, a tecnologia 

vai penetrando nas nossas veias e transformando os nossos 

conhecimentos e comportamentos. Hoje não vivo sem o 

computador, CD, pen-drive e a internet, comunico-me com 

os gestores das escolas que acompanho através de e-mail, 

onde envio formulários e recebo dados importantes para o 

nosso trabalho. 

Trecho do DSC - Fórum 7: Café Filosófico Virtual - (Depoimento: Formadores) –
Apêndice H.1.

Deste modo, os trechos apresentados acima, evidenciam  a apropriação das 

tecnologias pelos formadores como um indicativo de mudança, uma vez que os mesmos 

manifestaram em seus depoimentos que diferentes recursos tecnológicos passaram a fazer 

parte de seu dia a dia pessoal e profissional. Nesse processo de apropriação e aperfeiçoamento 

quanto ao uso da tecnologia, posteriormente à formação desenvolvida pelo Projeto e  por meio 

dos discursos, foi possível identificar que alguns dos formadores envolveram-se em outras 

formações, assumindo novamente a função de docentes em contextos virtuais de 

aprendizagem, conforme excerto abaixo:

Eu, particularmente, tenho adentrado pelo mundo 

tecnológico, rs,rs,rs quem diria? Estou fazendo um Curso de 

Educação à Distância on-line (Especialização), estou em 

fase de conclusão. O curso é muito bom e acho que estou me 

saindo bem.  Fiz também um curso direcionado pelo MEC, 

MOODLE BÁSICO: foi muito bom, pois é um curso técnico 

onde você aprende como lidar com o ambiente, enquanto 

tutor. Tivemos, dia 09 deste, a aula inaugural do Curso de 

Especialização de Gestores - Escola de Gestores, o qual será 

ministrado pela UFPE. Estamos vendo a possibilidade de 

sermos Professores Assistentes, inicialmente, ministrando o 

Curso MOODLE para os Gestores. 

Trecho do DSC - Fórum 7: Café Filosófico Virtual - (Depoimento: Formadores) –
Apêndice H.1. 

Assim, esses trechos demonstram que os formadores descobriram na vivência 

favorecida pelo Projeto um novo espaço de atuação profissional, uma vez que não se 

restringiram à experiência desencadeada no âmbito do curso. Pelo contrário, aqueles que se 

identificaram mais significativamente com as possibilidades que a modalidade a distância 

e/ou semipresencial oferecem à docência vislumbraram e buscaram outros caminhos nesse 
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sentido, mostrando-se inquietos com a própria aprendizagem, indo ao encontro do que Moran 

(2009, p. 02) defende: “ensinaremos melhor se mantivermos uma atitude inquieta, humilde e 

confiante com a vida, com os outros e conosco, tentando sempre aprender, comunicar e 

praticar o que percebemos até onde nos for possível em cada momento”. 

Além das interpretações apontadas a partir dos fóruns e categorias já 

mencionadas, a seguir, enfatizo as falas dos formadores disponíveis nos discursos (Apêndice I 

a M) elaborados para cada uma das categorias dos memoriais reflexivos, ainda relacionadas 

ao sentido Impactos da Vivência na Função de Formador no Projeto GET.

A Pergunta 1 da Categoria A – O Impacto do Projeto em Mudanças Pessoais e 

Profissionais - evidencia em seu DSC uma aproximação com os aspectos ressaltados pelos 

formadores também no Fórum 6: Categoria A – Avanços/Aprendizagens - no que se refere à 

oportunidade de inclusão digital, ou seja, de familiarização e apropriação do uso das TIC na 

vida pessoal e profissional dos formadores. O mesmo ocorre no Fórum 7: Categoria A –

Avanços/Aprendizagens - que também aponta para a importância da vivência como 

formadores desencadeada no âmbito do Projeto, para que pudessem vislumbrar novos 

horizontes profissionais. De acordo com os próprios formadores e por meio da experiência 

realizada, eles puderam desenvolver competências e habilidades importantes para a função de 

docentes em contextos on-line, sendo que as principais foram: saber trabalhar em equipe, ter 

boa comunicação, desenvolver um planejamento minucioso e estratégico das ações a 

desenvolver, acompanhar a realização das atividades pelos cursistas, encaminhar orientações, 

organizar e seguir cronogramas, manusear recursos tecnológicos para o desenvolvimento de 

tarefas pessoais e profissionais, entre outras, essenciais à função de formadores. 

 Na Pergunta 1: Categoria B – A Estrutura/Organização do Projeto,  observa-se

em seu DSC que o enfoque que emerge dos depoimentos dos formadores  refere-se à estrutura 

e organização geral do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias. Um dos aspectos aqui 

evidenciados aponta como foi interessante a oportunidade oferecida pela estrutura do Projeto 

para que os formadores vivenciassem o papel de alunos numa primeira fase e, na sequência, o 

papel de formadores. Tal fato, na opinião dos formadores, foi um diferencial significativo 

para a sua formação profissional. Outros itens salientados nesse DSC ressaltaram também 

como pontos positivos da estrutura do Projeto: materiais bem elaborados; profissionais 

seguros, dinâmicos e desenvoltos; parceria entre as instituições (PUC/SP, Microsoft, 

Secretaria de Educação dos Estados e CONSED); articulação entre momentos presenciais e 

momentos a distância. No entanto, tais aspectos não surgiram de forma tão explicita nos 

fóruns.
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Na Pergunta 1: Categoria D – As Possibilidades da Educação On-Line, o

discurso evidencia que a aprendizagem em contextos com suporte em ambientes virtuais não 

pode estar focada apenas nos formadores que atuam como mediadores, exigindo atenção 

daqueles que estão no outro lado da tela, ou seja, dos cursistas. É preciso, por parte de ambos, 

a disposição para a interação, a compreensão de que um curso que ocorre a distância demanda 

disciplina por parte de seus atores.  As TIC, por sua natureza, encurtam a distância entre a 

instituição de ensino e o aluno, facilitando que um trabalho de parceria ocorra, no qual todos 

sejam co-responsáveis e tenham disciplina para desenvolver as ações propostas, de acordo

com as especificidades do curso. De qualquer forma, foi apontado pelos formadores no DSC 

dessa Categoria que trabalhar a partir das TIC foi uma experiência nova. Assim, encararam a 

oportunidade de atuar como formadores em um curso semipresencial como um desafio que foi 

sendo superado a cada dia, criando novos hábitos entre aqueles que viveram essa experiência; 

hábitos esses que contribuíram para a aprendizagem significativa e contextualizada da função 

como docentes e alunos on-line. Outras especificidades da educação on-line salientadas pelos 

formadores nesse contexto foram a facilidade da comunicação virtual como um novo canal de 

aproximação via computador e a possibilidade de vivenciar a teoria na prática. Isto se  

apresenta como um intenso campo para a cooperação, a pesquisa e o trabalho em equipe e a 

oportunidade para a criação de novas formas de trabalho. Enfim, a EaD desencadeada por 

meio de ambientes virtuais é apontada aqui como um desafio devido a sua complexidade e, 

em se tratando de um curso como o proposto pelo Projeto GET, mesmo sendo semipresencial, 

tornou-se um grande desafio devido ao fato de os formadores e os cursistas gestores não terem 

desenvolvido, até o momento da formação, a cultura tecnológica.

 Na Pergunta 1: Categoria E – O Papel do Professor e do Aluno em Contextos 

Virtuais, nota-se em seu DSC que os formadores sinalizam aspectos referentes aos seus 

avanços no que se refere ao papel do professor em contextos on-line. Dentre esses aspectos, 

indicam como uma aprendizagem significativa o fato de terem conseguido otimizar o tempo 

disponível para desenvolver o processo de acompanhamento e orientação dos gestores 

cursistas. No entanto, o aprendizado em relação ao tempo foi além desse aspecto, 

compreendendo também a necessidade de respeito ao tempo do outro, ou seja, o tempo de 

cada gestor para a realização e participação nas atividades previstas ao longo do curso. Ao 

aprenderem a lidar com o tempo do outro, os formadores indicam também que aprenderam a 

controlar a ansiedade, entendendo que, em um contexto a distância, o respeito aos diferentes 

ritmos, aos diferentes tempos, torna-se essencial, havendo assim a necessidade de se 

compreender o tempo da “espera”, conforme aponta Cascino (2001). Consequentemente, por 
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reconhecer que o tempo de cada um dos gestores era diferente, os formadores apontam 

também nesse DSC que foi necessário criar estratégias diferenciadas de trabalho para 

acompanhamento e avaliação dos gestores. Nessas idas e vindas, em busca de estratégias 

diversificadas que atendam à pluralidade do grupo em um contexto de formação on-line,

contribui-se para a criação de um ambiente inclusivo, no qual todos podem sentir-se

acolhidos e percebidos. Nesse processo, outro papel fundamental ao professor que atua em um 

ambiente virtual, segundo os formadores, refere-se à necessidade de instigar o diálogo 

constante entre os próprios cursistas, bem como entre os cursistas e o formador. Nesse DSC, 

os formadores concluem reconhecendo que atuar na modalidade a distância implica romper 

com paradigmas, pois se exige do professor uma nova postura. Nesse novo contexto, os 

aparatos tecnológicos disponíveis nos ambientes virtuais são diversificados, exigindo 

estratégias variadas para atender às especificidades e expectativas dos formandos. 

Quanto ao aprendizado obtido pelos formadores em relação ao papel do aluno, ou 

seja, do gestor cursista, nesse DSC suas falas indicam que, a partir da experiência vivenciada, 

os formadores compreenderam que a disciplina demandada para a realização das atividades 

propostas em uma formação a distância é de fundamental importância para o cumprimento 

dos prazos e para que os objetivos traçados sejam alcançados por todos. Seus depoimentos 

indicam ainda que, para o sucesso de um cursista em uma formação on-line, o 

desenvolvimento da comunicação virtual também é essencial, uma vez que nesse contexto a 

construção de novos conhecimentos viabiliza-se pela interação com colegas de turma e 

professores em espaços como os fóruns de discussões. Aqui complementam suas ideias 

apontando que se torna necessário, ao assumir um processo de aprendizagem em um espaço 

virtual, superar a cultura do presencial arraigada em todos que iniciam suas experiências na 

modalidade a distância ou semipresencial, como foi o caso do Projeto Gestão Escolar e

Tecnologias.

Na Pergunta 1: Categoria F- As Mudanças de Concepção Quanto ao Uso das TIC 

e Gestão Escolar,  existem evidências no DSC que apontam o reconhecimento, por parte dos 

formadores, das possibilidades que as diferentes tecnologias presentes nas escolas oferecem 

para a qualificação pessoal e profissional dos atores que nela atuam, especificamente, seus 

gestores e equipes. Nesse sentido, justificam essa postura com a percepção das mudanças 

provocadas na sociedade atual que exigem das pessoas a apropriação desses recursos, 

principalmente, no âmbito educacional. Os apontamentos dos formadores indicam ainda a 

necessidade de maior democratização no uso das tecnologias nas escolas, visando à inclusão 

digital e social de toda a comunidade escolar. Isto, de certa forma, causa impacto 
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principalmente na formação das crianças e jovens que frequentam nossas escolas para o 

universo do trabalho e também para a prática da cidadania, pois o acesso a diferentes recursos 

tecnológicos permitir-lhes-ia estar diante de uma gama maior de escolhas e de opções. A 

questão da democratização é relevante, porque, quando se faz referência a ela, é preciso 

pensar em seu duplo aspecto: democratização das tecnologias, por um lado, mas também a 

democratização da educação. Enfim, do ponto de vista educacional, as TIC permitem romper 

com o espaço restrito da sala de aula, ampliando as oportunidades de gestores, docentes e 

alunos descobrirem um mundo no qual é possível o acesso a múltiplas informações vindas de 

inúmeras fontes. Em resumo, pode-se afirmar aqui que os formadores manifestaram 

claramente nesse DSC que reviram seus conceitos em relação às TIC e à gestão escolar. 

 Na Pergunta 1: Categoria G – Apropriação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, o que se evidencia nas respostas que foram dadas a essa pergunta, de acordo 

com alguns dos formadores, é a questão da superação dos desafios pessoais e profissionais. 

Estes desafios abrangem a familiaridade com a tecnologia, a socialização do trabalho coletivo, 

a incorporação das TIC na prática escolar, o desenvolvimento de metodologias a partir das 

ferramentas disponíveis nas instituições, etc... Neste sentido, também são reconhecidos alguns 

desafios para as escolas, pois, por estarem inseridas em realidades diferentes, torna-se

necessário considerar os recursos disponíveis que podem ser utilizados, assim como, quais 

resultados podem ser alcançados a partir de seu uso. De qualquer forma, foi ressaltado o 

aspecto da formação integral do aluno e do pleno desenvolvimento de sua cidadania. O curso 

não ofereceu apenas maior segurança profissional, mas também alcançou a dimensão pessoal, 

a vida particular do indivíduo fora da esfera profissional. Foi significativo o relato de 

experiências positivas na vida pessoal dos participantes, e também a necessidade de haver 

conciliação entre as dimensões: profissional e pessoal. 

4.2 Aspectos Emocionais Emergentes na Prática do Formador

O sentido Emoções Evidenciadas na Prática do Formador foi organizado com o 

intuito de agrupar as categorias nas quais os aspectos emocionais se fizeram presentes. Nos 

Fóruns em que surgiram ideias que evidenciavam aspectos emocionais, foi criada a Categoria 

– Emoções Emergentes, conforme evidenciado no Quadro 12, apresentado anteriormente. No
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Gráfico 03, é indicado o número de respostas ou depoimentos relacionados à Categoria –

Emoções Emergentes, criada nos fóruns já mencionados.

Gráfico 03: Categoria – Emoções Emergentes, criada nos Fóruns. 

Neste gráfico, pode-se observar que o número de depoimentos nos quais os 

formadores manifestaram aspectos emocionais se fizeram-se mais frequentes nos Fóruns 2 e 

6, apresentando respectivamente 10 e 18 comentários. Cabe aqui lembrar que, no momento 

em que o Fórum 2 foi proposto, os formadores haviam acabado de se deparar com suas 

turmas, criadas no ambiente virtual pela equipe de suporte do Projeto GET para que pudessem 

iniciar suas ações junto aos gestores cursistas. Nesse instante, a orientadora para estimular a 

fala dos formadores articulou à proposta do Fórum a música de Toquinho “Aquarela”, fato 

esse que, de forma geral, sensibilizou os formadores, instigando-os a associar trechos da 

música à vivência proporcionada pelo Projeto, especificamente, ao exercício da função de 

formadores em contextos mediados pela tecnologia. Por outro lado, o Fórum 6 foi proposto ao 

término do curso, mais precisamente, após finalizado o desenvolvimento do Módulo 4 da 

Fase 2. Na ocasião, a orientadora propôs esse fórum com a finalidade de criar um espaço e 

incentivar com que os formadores olhassem para a experiência vivida e refletissem sobre os 

caminhos percorridos em sua trajetória como professores on-line, o que talvez justifique o 

elevado número de depoimentos.

Os Fóruns 4 e 5 foram lançados durante o desenvolvimento dos Módulos 2 e 3 

respectivamente, ou seja, no meio do curso. Assim, o objetivo do Fórum 4 foi propiciar aos 

formadores a socialização das dúvidas e sugestões para o encaminhamento do Módulo 2 da 
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Fase 2, no qual o foco na formação era promover discussões entre os gestores cursistas sobre 

as experiências de uso das TIC na gestão escolar e na realização de práticas educativas. Já o 

Fórum 5 apresentou como objetivo criar um espaço para que os formadores expressassem 

seus sentimentos em relação ao desenvolvimento do Módulo 3 da Fase 2, cujo foco era 

favorecer aos gestores a socialização das experiências realizadas nas escolas ao longo do 

Módulo 2, instigando também o relato dos avanços, dificuldades e novas possibilidades de 

uso das TIC no contexto escolar. 

Como indica o Gráfico 03, o índice de respostas emitidas nesses Fóruns 4 e 5 na 

Categoria - Emoções Emergentes – são semelhantes, pois ambos indicam o total de 5 

respostas registradas com enfoque mais voltado para os aspectos emocionais. Uma possível 

explicação para essa ocorrência seja o fato de que, durante o curso, os formadores alegaram 

que o tempo estava bem escasso, o que dificultava o relato do andamento das ações, pois 

todos eles, além de exercerem a função de formadores naquele momento, também exerciam 

outros papéis nas gerências regionais de responsabilidade da Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco. 

Em se tratando do sentido Emoções Evidenciadas na Prática do Formador, não 

apresentarei uma complementação da análise a partir dos memoriais reflexivos, como 

realizado para os demais sentidos, pois não identifiquei, neste instrumento, nenhuma categoria 

que se relacionasse com esta temática. Então, a partir deste instante, serão analisadas mais 

detalhadamente as Categorias referentes aos Fóruns, articuladas ao sentido aqui discutido. 

4.2.1 A Análise do Sentido a Partir dos Fóruns de Discussões 

O Fórum 2: Categoria A – Emoções Emergentes - evidencia em seu DSC a 

manifestação dos formadores tanto no sentido de reconhecerem a importância do sonho como 

na possibilidade de sua realização a partir dos esforços e iniciativas pessoais. A autoconfiança 

foi ocupando o lugar da insegurança, da ansiedade, do medo, quando os formadores 

perceberam seus avanços no que se referia ao uso da tecnologia. Isso também foi possível,

segundo suas falas, devido ao trabalho coletivo, ajuda mútua e troca de experiências que 

foram desencadeadas entre os pares, como evidencia o trecho abaixo:
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A letra desta música é belíssima, faz-nos acreditar 

que todo sonho é possível de tornar-se realidade: fazer um 

curso de computação era um sonho quase impossível por 

falta de tempo, quando surgiu este, achei que era demais 

para o pouco conhecimento que eu tinha da tecnologia 

atual, mas ao iniciar o curso das TIC fiquei surpresa com 

tudo que aprendi até agora, e o mais incrível ainda é que 

sou professor especialista e irei capacitar os nossos gestores, 

com um pouco de insegurança, mas nada que eu não possa 

superar com a ajuda dos colegas capacitadores também, 

porque o bom deste curso é a troca de experiências que 

existe entre todos nós. Estou realizada em termos de 

tecnologia que aprendi ao longo deste curso. Sem dúvida, 

a música é linda e nos convida à reflexão.

Trecho do DSC - Fórum 2 – Emoções Emergentes a Partir do Momento em Que os 
Professores se Deparam com suas Respectivas Turmas (Depoimento: Formadores) –
Apêndice C. 

A satisfação e a surpresa com o próprio aprendizado quanto ao uso dos recursos 

tecnológicos e atuação como docentes em ambientes virtuais de aprendizagem também foram 

evidenciados nesse DSC da Categoria A do Fórum 2. Além disso, a partir da música de 

Toquinho, o fato de instigar a socialização dos sentimentos - aflorados no momento em que os 

formadores iniciaram a sua atuação com os gestores no ambiente virtual - favoreceu com que 

eles se expressassem mais espontaneamente, sem receios, sem bloqueios. Desse modo, 

envolvidos com a letra da música, soltaram a imaginação e criatividade para exporem as 

emoções emergentes daquele instante, conforme se pode observar no trecho a seguir:

Quando eu estou aqui... São tantas emoções.... Na 

verdade fica difícil descrever as emoções e sensações 

quando fazemos o paralelo do nosso cotidiano escolar com 

a letra das produções de Toquinho. Como é bom poder 

sentir, através da música, a construção, ou melhor, a 

evolução das nossas escolas, o crescimento dos alunos 

quando estão no momento de descoberta, produção, 

crescimento.... O sorriso estampado no rosto pelas 

conquistas... O cansaço, a ruga na testa, quando algo não 

vai bem. A lágrima, a preocupação e, logo após, a 

esperança renascendo com a certeza de saber que tudo 

pode ser transformado, recriado, reconstruído... O azul do 

céu, o verde do mar e logo após um lindo arco-íris 

multicolor. São essas coisas que nos levam a acreditar na 

força da natureza e no poder de criação das pessoas. A 
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possibilidade de expressarmos os bons sentimentos nos faz 

muito bem! 

Trecho do DSC - Fórum 2 – Emoções Emergentes a Partir do Momento em Que os 
Professores se Deparam com suas Respectivas Turmas (Depoimento: Formadores) –
Apêndice C. 

Este trecho do DSC evidencia que os formadores, no momento em que deixaram 

suas ideias fluírem a partir da música, visualizaram a possibilidade que surgia naquele 

momento de  proporcionar com que as escolas tivessem condições de evoluir, no sentido de 

adequar-se  às exigências impostas pela sociedade atual e pelo desenvolvimento tecnológico. 

Como consequências, sinalizam o crescimento de alunos e dos sujeitos atuantes no âmbito 

escolar, uma vez que as chances e meios para novas descobertas, produções e conquistas se 

ampliam, podendo gerar satisfação e alegrias pela certeza dos desafios superados e pelas 

transformações instauradas.

No Fórum 4: Categoria C - Emoções Emergentes, os formadores deixaram 

transparecer no DSC o alívio e o contentamento por terem vencido mais uma etapa no curso; 

na ocasião, haviam finalizado o Módulo 1, desenvolvido presencialmente, e estavam 

iniciando o Módulo 2, que se desenvolveria a distância. O alívio transparece em seus 

depoimentos quando sinalizam que o módulo ocorreu tranquilamente, ou seja, que mesmo 

diante de um transtorno ou outro que possa ter existido, as dificuldades foram superadas da 

melhor forma possível, de modo que os objetivos propostos para aquele momento foram 

atingidos, conforme ilustra o trecho do DSC indicado a seguir:

Que bom! Terminamos a fase presencial e já iniciamos 

o Módulo 2 com nossas turmas. Foi tudo muito tranquilo e 

proveitoso!!!! As equipes gestoras demonstraram muita 

garra; os Planos elaborados foram muito bons e já estão 

colocando, no fórum, o andamento. Legal, não???

Trecho do DSC - Fórum  4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e 
Orientações para o Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 (Depoimento: 
Formadores) – Apêndice E.3. 

Outro indicativo relacionado ao âmbito emocional manifestado nesse DSC refere-

se ao orgulho apresentado pelos formadores em relação ao próprio desempenho como 

docentes on-line. Isso se evidencia, no trecho abaixo, quando se reportam à compreensão e 

efetivação na prática das orientações encaminhadas pela orientadora. 
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Até agora, pelas orientações que Adriana tem 

disponibilizado para administração do ambiente, tenho 

acertado direitinho. Valeu, Adri! Bem gente, vamos que 

vamos! Sei que nem sempre é fácil! Mas estamos fazendo 

história, inclusão digital de qualidade nas escolas 

estaduais de Pernambuco! 

Trecho do DSC - Fórum  4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e 
Orientações para o Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 - Categoria C - Emoções 
Emergentes (Depoimento: Formadores) – Apêndice E.3. 

Aqui também é possível identificar a satisfação dos formadores em colaborar e 

reconhecer que o desenvolvimento do Projeto GET oportunizou a implementação de ações 

favoráveis à inclusão digital nas escolas estaduais do Estado de Pernambuco. Os formadores 

reconheciam que estavam marcando a história da utilização das TIC nas escolas da região, 

fato esse que contribuía, nitidamente, para o seu envolvimento e empenho no 

desenvolvimento das ações propostas para a viabilização do Projeto com qualidade, em todas 

as esferas atingidas.

No Fórum 5: Categoria C - Emoções Emergentes, no que tange aos aspectos 

emocionais, os depoimentos dos formadores sinalizam a confiança depositada nos gestores 

cursistas quanto ao desempenho na realização das ações propostas no decorrer do curso.  

Assim sendo, acreditam que o esforço dos gestores contribuirá para o sucesso das ações em 

suas respectivas Unidades Escolares, podendo, como consequência, contribuir para a solução 

de problemas diversos encontrados no contexto escolar, bem como para um melhor 

encaminhando das atividades pedagógicas e administrativas.

Como profissional devo possuir um dos pré-requisitos 

muito importante na educação: ser otimista, por isso a 

minha expectativa em relação aos meus cursitas é que eles 

vão “arrebentar” com as ações desenvolvidas nas Unidades 

Escolares, dando assim um grande impulso para o futuro 

projeto, podendo solucionar alguns problemas com a 

intervenção das tecnologias, melhorando o ensino-

aprendizagem e o gerenciamento em geral, tanto na parte 

administrativa como na parte pedagógica, atingindo 

todas as dimensões para que não fiquem fragmentos, 

trabalhando por completo o todo da escola, fazendo a 

transformação e mudando o paradigma de Diretor para 

Gestor Escolar, gerindo ações coletivas, cooperativas, 

compartilhadas e buscando parcerias na perspectiva de 
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fortalecer o grupo gestor na missão de educar e 

transformar a comunidade interna e externa da Escola. 

Trecho do DSC - Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento 
do Módulo 3 da Fase 2 (2º Presencial) - (Depoimento: Formadores) – Apêndice F.3. 

Apontam ainda como se evidencia no excerto do DSC disponibilizado acima que 

acreditam na mudança de paradigma da figura do diretor para gestor escolar, isto é, gestor 

esse que não apenas se preocupa com as questões administrativas da escola, mas também com 

questões pedagógicas. Tal postura vai ao encontro da necessidade demonstrada nos dias atuais 

pela importância do gestor promover na escola ações colaborativas, instigando assim o 

envolvimento de toda a comunidade escolar e outros parceiros no desenvolvimento de um 

trabalho integrado, envolvendo atores para que atuem dentro e fora da escola.

Os depoimentos lançados nesse Fórum também evidenciam, em se tratando de 

aspectos emocionais, a gratificação manifestada pelos formadores ao perceberem os avanços 

dos gestores cursistas na busca de uma participação efetiva no curso. Pode-se inferir aqui que, 

ao demonstrarem o envolvimento com as atividades lançadas nas diferentes etapas do curso, 

os gestores contribuíam também para a motivação dos formadores no desempenho de suas 

funções como docentes em ambientes virtuais. No trecho do DSC indicado abaixo ainda é 

possível diagnosticar na fala dos formadores que o envolvimento e o desempenho 

desencadeado pelos gestores ao longo do curso promoveram também a criação de laços de 

amizade.

É gratificante quando conseguimos sensibilizar um 

grupo para uma participação mais efetiva no curso.

Continuamos acreditando. Houve até formação de laços de 

amizade. Sem demagogia, garanto a todos: para mim foi 

ímpar esse momento. 

Trecho do DSC - Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento 
do Módulo 3 da Fase 2 (2º Presencial) - (Depoimento: Formadores) – Apêndice F.3. 

Vale salientar ainda que, além dos indicativos de aspectos emocionais comentados 

até o momento, o DSC elaborado com as falas dos formadores disponibilizadas no Fórum 5 

também evidenciou o sentimento de solidão manifestado pelos formadores, como se verifica

no excerto a seguir:
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Hoje senti necessidade de estar perto de cada um de 

vocês para dividir as angústias, alegrias e expectativas que 

sentimos em cada novo módulo. Dá um friozinho na 

barriga antes de iniciarmos cada etapa. Meu Deus, quanta 

coisa ainda temos que enfrentar? Ainda bem que temos o 

depoimento de vocês para melhorar a estima. 

Trecho do DSC - Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento 
do Módulo 3 da Fase 2 (2º Presencial) - (Depoimento: Formadores) – Apêndice F.3. 

A solidão apontada pelos formadores aqui foi indicada ao se referirem à 

necessidade de estarem próximos uns aos outros, para a socialização de suas angústias, 

alegrias, enfim, das expectativas em relação ao início de cada fase do Projeto. E neste  

momento, dão a entender que os sentimentos aflorados aproximam-se da ansiedade, da 

apreensão, do nervosismo, da preocupação, da inquietação, configurando assim o medo do 

novo, ou melhor, do que está por vir. No entanto, ao mesmo tempo, apontam que essa 

sensação de solidão e de medo daquilo que ainda terão que enfrentar é minimizada pela troca 

de experiências entre o grupo, fato esse que contribui ainda para  melhorar a autoestima de 

todos.

Enfim, o Fórum 6: Categoria C - Emoções Emergentes, conforme mencionado 

anteriormente e proposto após o término do curso (do Módulo 4 da Fase 2), em se tratando 

dos aspectos emocionais, evidenciou o receio dos formadores ao se depararem com o desafio 

de atuar como docentes em um ambiente virtual, como pode ser notado no excerto a seguir:

Caros Colegas. Ser professor sempre vai ser um desafio. 

Ao receber o convite para fazer a formação e depois atuar 

como professor on-line fiquei bastante receosa, mas aceitei 

esse desafio. Destaco a OPORTUNIDADE, como ponto 

principal de nossa realização neste curso. 

Democraticamente pudemos mostrar que as coisas 

acontecem quando se tem boa vontade. Tudo parte de um 

princípio: RESPONSABILIDADE. É o que deve imperar no 

setor público. O curso abriu mentes que apenas 

necessitavam de um toque. E fomos responsáveis por isto. Por 

isso, o curso foi um sucesso. Isso me fez refletir na 

responsabilidade que teria junto ao Estado, pois, a partir 

dali, iria ser colaboradora na formação de mais 40 

colegas e, posteriormente, mais alunos. Esse era o desafio! 

Trecho do DSC - Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades -
(Depoimento: Formadores) – Apêndice G.3. 
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O trecho acima revela que esse receio e apreensão, manifestados inicialmente, 

instauraram-se diante da responsabilidade a ser assumida pelos formadores para a viabilização 

da formação de um número significativo de gestores atuantes em escolas estaduais de 

Pernambuco. Assumir o papel de formadores naquele instante colocava-os na posição de 

colaboradores junto ao Estado e aos dirigentes idealizadores da oferta para o processo de 

formação naquele momento. Assim, viam-se diante de tamanha responsabilidade para que 

tudo se efetivasse conforme previsto. Cabe chamar a atenção aqui para o fato de que, mesmo 

no início do processo, todos os formadores desejaram que tudo ocorresse perfeitamente. Ao 

final do curso, certa frustração foi manifestada:

Apesar de todo esforço de minha parte e dos demais 

colegas professores, acredito que o fato de não ter atingido 

100% de aprovação no curso gerou, em nós, frustração, mas 

criou também expectativas de que, onde erramos, isso não 

vai mais acontecer. Posso dizer que dei a minha pequena 

contribuição aos que foram persistentes, apesar das 

dificuldades no decorrer do curso. Assim me senti ao ter de 

considerar reprovadas duas alunas de reconhecida 

competência técnica e gerencial, mas que não 

conseguiram disciplinar o tempo e desenvolver as 

atividades do curso.

Trecho do DSC - Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades 
(Depoimento: Formadores) – Apêndice G.3.

O sentimento de frustração foi associado quando os formadores relataram que, 

infelizmente, não haviam conseguido atingir a aprovação de todos os gestores que 

compunham suas respectivas turmas. Fato esse que foi justificado pela dificuldade de alguns 

gestores em se disciplinar quanto ao tempo para a dedicação às atividades propostas no curso. 

Nesses casos, os formadores explicitaram que fizeram tudo o que estava ao seu alcance para 

que todos atingissem os objetivos esperados, mas que, mesmo assim, houve exceções.

Quanto aos aspectos emocionais, esse DSC elaborado após o término do curso 

evidenciou também que os formadores indicaram a experiência de atuar como docentes em 

um curso semipresencial como angustiante:
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Atuar como professor em um curso semipresencial foi 

uma experiência angustiante com resultados gratificantes. 

É angustiante, por exemplo, ver um gestor se debatendo 

para desenvolver coordenação motora na simples 

utilização do mouse, ao mesmo tempo em que tentava fazer 

uma apresentação em PowerPoint, ou, produzir, digitar e 

formatar um texto, utilizando o Word. De tantas 

dificuldades encontradas, o importante é que conseguimos 

superá-las e as avançamos.

Trecho do DSC - Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades -
(Depoimento: Formadores) – Apêndice G.3.

A experiência foi indicada pelos formadores como angustiante na medida em que 

foi necessário lidar com a falta de domínio mínimo do computador por parte de alguns 

gestores. Nesse sentido, o sentimento de angústia emergiu dos momentos em que 

presenciavam a dificuldade dos gestores em relação à coordenação motora para usar o mouse,

por exemplo, ou mesmo, produzir um texto no Word ou Power Point.  Entretanto, mesmo 

diante de tais dificuldades, a maioria dos gestores avançou e conseguiu chegar à etapa final. 

Assim o sentimento de angústia deu lugar a sentimentos de gratificação, 

satisfação, alegria, felicidade, no momento em que os formadores se depararam com os 

depoimentos dos gestores, informando que o medo e a aversão existentes em relação às TIC, 

antes do Projeto, deixaram de existir a partir do momento em que os gestores perceberam-se

maravilhados com as possibilidades oferecidas pela tecnologia: 

Mas posso dizer também que foi muito gratificante os 

depoimentos de alguns cursistas a respeito do medo, e até 

aversão à máquina - o que foi superado - e que se 

enamoraram pelo uso da tecnologia. Hoje, isso faz parte do 

seu cotidiano profissional e pessoal.

Trecho do DSC - Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades -
(Depoimento: Formadores) – Apêndice G.3.

Como resultado desse sentimento de maravilha em relação às TIC, os formadores 

relataram que muitos gestores passaram a usar tais recursos em sua vida pessoal e 
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profissional, como também ilustra o trecho acima. Esse fato foi apontado pelos formadores 

como revelador de o quanto foi positiva a formação vivenciada no curso. 

Diante desse cenário, é possível inferir que as emoções variaram nos diversos 

momentos do curso. Enquanto na fase de planejamento as emoções refletiam as expectativas

em relação ao devir, na fase de implantação e execução, afloraram outros sentimentos na 

medida em que os bons resultados foram sendo alcançados. O DSC revelou uma ampla 

manifestação emotiva por parte dos formadores, variando entre o medo, a ansiedade, a 

superação, e outras tantas emoções. 

4.3 Dificuldades Encontradas na Função de Formador

O sentido Dificuldades Encontradas na Função de Formador foi organizado com 

o intuito de reunir as evidências apontadas pelos formadores em relação às ideias

manifestadas que indicavam as dificuldades encontradas ao longo do processo de formação. O 

Gráfico 04 mostra o número de respostas relacionadas à Categoria – Dificuldades

Encontradas, criada nos Fóruns indicados anteriormente no Quadro 12. 

Gráfico 04: Categoria – Dificuldades Encontradas - Fóruns. 
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É possível observar no Gráfico 04 que o maior índice de indicações de 

dificuldades por parte dos formadores concentra-se no Fórum 6, no qual consta a indicação de 

13 respostas, pois, conforme já mencionado, a criação desse Fórum foi desencadeada ao 

término do curso, ou seja, após a finalização do Módulo 4 da Fase 2. Por esta razão, torna-se

compreensível que, nesse momento do curso, ao olhar para a experiência vivida, os 

formadores tenham a percepção mais global das dificuldades enfrentadas no exercício de sua 

função.

O Fórum 5, com a indicação de 11 respostas, justifica-se por apresentar a 

finalidade de registrar as impressões dos formadores logo após o desenvolvimento do Módulo 

3 da Fase 2. Cabe aqui relembrar que esse módulo foi desenvolvimento presencialmente e 

que, por essa razão, os formadores encontraram um número significativo de dificuldades de 

âmbito tecnológico e também relacionadas à familiarização dos gestores quanto ao uso das 

TIC para o desenvolvimento das atividades propostas. 

Já o Fórum 4, com a indicação de 8 respostas relacionados às dificuldades 

encontradas pelos formadores, apresenta um número menor em relação aos Fóruns 5 e 6. No 

entanto, não se pode desprezar o fato de esse Fórum abrir um espaço para a socialização das 

impressões dos formadores sobre o início do Módulo 2, que seria desenvolvido inteiramente a 

distância. A falta de experiência da maioria dos formadores com a docência em contextos 

virtuais pode ser um fator importante a considerar na tentativa de se compreender os 

depoimentos lançados nesse momento do curso. Assim, as dificuldades apontadas aqui 

sinalizam os receios dos formadores em gerenciar as inúmeras tarefas já desempenhadas nas 

Gerências Regionais com as novas ações assumidas na função de formadores.

Ao analisar os Memoriais Reflexivos, foi possível identificar a natureza das 

dificuldades apontadas nos fóruns por meio dos discursos relativos às categorias da Pergunta 

2: Que dificuldades enfrentou durante sua atuação na FASE 2?, (Apêndice J) e da Pergunta

3: Que estratégias adotou para superar as dificuldades encontradas na FASE 2? (Apêndice

L), relacionadas no Quadro 12, no que se refere ao sentido Dificuldades Encontradas na 

Função de Formador. Assim, as categorias criadas nessas perguntas encontram-se listadas e 

quantificadas no Gráfico 05, disponível abaixo.
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Gráfico 05: Categoria – Dificuldades Encontradas, criada nos Memoriais. 

Ao observar o Gráfico 05, verifica-se que na Pergunta 2 - Que dificuldades 

enfrentou durante sua atuação na FASE 2? - a Categoria A indica que o maior número de 

evidências enquadram-se no âmbito pedagógico e tecnológico. Ainda na Pergunta 2, a 

Categoria B destaca as dificuldades no âmbito técnico e administrativo. Já na Pergunta 3 -

Que estratégias adotou para superar as dificuldades encontradas na FASE 2? -  na Categoria 

A, a ênfase foi dada às estratégias metodológicas, enquanto que na Categoria B, as respostas 

evidenciam que as estratégias focavam a oferta de infraestrutura de apoio aos gestores 

cursistas para o desenvolvimento das atividades propostas. 

A análise da essência dos comentários lançados nos Fóruns e Memoriais 

articulados à Categoria Dificuldades Encontradas será explicitada na sequência. 

4.3.1 A Análise do Sentido a Partir dos Fóruns de Discussões e Memoriais Reflexivos

No Fórum 4: Categoria A – Dificuldades Encontradas - o DSC revelou que os 

formadores sentiam dificuldades em gerenciar as tarefas do curso devido ao excesso de 

atividades que já desenvolviam junto às Gerências Regionais, conforme depoimento abaixo: 
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Veja bem, a gente ainda nem terminou todos os 

presenciais... Finalizamos sexta-feira, desta semana. 

Quando vi o que você mandou!!!! É tanta coisa.... sei não, 

viu? A gente está atropelada de tarefas na sala... Fica 

difícil, mas vamos fazer o possível para realizar tudo 

direitinho.

Trecho do DSC - Fórum  4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e 
Orientações para o Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 (Depoimento: 
Formadores) – Apêndice E.1.

Cabe ressaltar aqui que as tarefas de responsabilidade dos formadores no 

desempenho de suas funções no Projeto Gestão Escolar e Tecnologias não eram poucas e, por 

isso, segundo eles, encontravam dificuldades em desenvolver todas elas em tempo hábil. 

Dentre essas tarefas, destaca-se o preenchimento do banco de dados. Esse era um sistema que 

foi criado na época especificamente para auxiliar os formadores na gestão de suas ações: nele 

havia campos para o registro da avaliação de algumas atividades propostas ao longo da 

formação, bem como campos específicos para a organização da avaliação final com a 

indicação da média e frequência de cada um dos participantes.

O DSC desse Fórum também apontou que os formadores preocupavam-se com a 

dificuldade que os gestores encontravam de usar os computadores das escolas para a 

realização das atividades propostas no curso, devido a inúmeros problemas de manutenção e 

número de máquinas disponíveis em cada uma das escolas, como evidenciam os trechos a 

seguir:

Verdade que o acesso é fácil, mas para enviarmos 

dados para a avaliação é preciso, antes de tudo, o retorno 

dos cursistas e eles têm realmente grande dificuldade para 

realizar as tarefas, considerando a condição dos 

computadores nas escolas.

Trecho do DSC - Fórum  4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e 
Orientações para o Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase (Depoimento: Formadores) 
– Apêndice E.1. 
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Fico angustiada, pois algumas escolas minhas não 

dispõem de computadores para os gestores concluírem as 

tarefas, reclamam muito, mas infelizmente, está lento 

demais. Espero que isso não venha ser um obstáculo maior e 

que eu consiga mantê-los com o mesmo entusiasmo do 

início. Tenho cursistas com problemas em acessar a 

internet na escola, na prefeitura... Tem município que não 

tem nem "lan house"... Me preocupo.

Trecho do DSC - Fórum  4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e 
Orientações para o Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 (Depoimento: 
Formadores) – Apêndice E.1. 

O trecho acima evidencia ainda que, além da situação das máquinas encontradas 

nas escolas dificultarem o andamento das atividades a serem desenvolvidas pelos gestores, a 

ausência de alternativas, como o uso de Lan House nas cidades do interior de Pernambuco, 

também era motivo de preocupação aos formadores. Acompanhando essa dificuldade de 

acesso aos computadores nas escolas e municípios, nos quais a formação ocorria, outra 

dificuldade apontada pelos formadores referia-se ao período de desenvolvimento dos módulos 

que compunham o curso, conforme ilustra o próximo trecho:

Além da velocidade dos módulos, eles reclamam que é 

pouco tempo para realização de tantas tarefas, em tão 

pouco tempo, tempo este que eles quase não têm e nem 

condições de TIC.

Trecho do DSC - Fórum  4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e 
Orientações para o Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 (Depoimento: 
Formadores) – Apêndice E.1. 

Assim, pode-se inferir que a dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos 

comprometia o respeito ao prazo indicado para a realização das atividades propostas em cada 

um dos módulos. Como consequência, os prazos de retorno dos formadores à orientadora 

também eram comprometidos.

No Fórum 5: Categoria B – Dificuldades Encontradas, o DSC evidenciou que as 

principais dificuldades encontradas naquele momento em que os formadores e gestores 

cursistas se preparavam para realizar o segundo encontro presencial do curso, ou seja, o 

Módulo 3 da Fase 2, tratava-se da falta de equipamentos em condições satisfatórias para a 
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realização das atividades previstas para o módulo no laboratório de informática das escolas, 

como evidencia o trecho do DSC indicado a seguir:

Afirmo a todos que o maior problema encontrado foi 

a falta do equipamento em perfeitas condições de uso para 

executar as tarefas. Sugiro às próximas turmas que virão 

que façam um relato de como se encontram as máquinas, 

que é o principal fator para que tudo seja efetuado com 

precisão.

Trecho do DSC - Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento do 
Módulo 3 da Fase 2 (2º Presencial) - (Depoimento: Formadores) – Apêndice F.2. 

Segundo os formadores, muitas escolas estaduais, naquela ocasião, necessitariam 

de um suporte ou manutenção técnica para que todos os computadores existentes pudessem 

funcionar perfeitamente, atendendo às necessidades do módulo. Em relação a essa questão, 

apontaram em seus depoimentos que a equipe existente para oferecer suporte técnico em 

informática era concentrada num único local e como o número de profissionais que a 

compunham era limitado, demonstravam dificuldades em atender às solicitações mais 

urgentes das escolas das diversas regionais em tempo hábil. Por essa razão, no trecho acima, 

indicam a necessidade de os dirigentes estaduais realizarem, antes do início de outras ações 

deste Projeto, a análise da situação atual dos equipamentos tecnológicos disponíveis em cada 

laboratório de informática, de modo que seja realizada a devida manutenção e readequação do 

número de máquinas, de acordo com o público-alvo a ser atingido.

Além dessa dificuldade de âmbito técnico, os formadores também sinalizaram 

nesse DSC a falta de tempo dos gestores para a dedicação ao curso, ou seja, para a realização 

das atividades propostas ao longo dos módulos, como evidencia o próximo excerto:

Como professora, preocupa-me muito a falta de tempo 

dos gestores. As ações foram bem projetadas mas, para 

torná-las viáveis, alguns ajustes serão necessários. 

Contudo, serei persistente, confio no potencial deles, às 

vezes, noto que existe resistência por falta de equipamentos 

na escola, mas tudo está sendo bem gerenciado.

Trecho do DSC - Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento do 
Módulo 3 da Fase 2 (2º Presencial) - (Depoimento: Formadores) – Apêndice F.2. 
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Nesse sentido, os formadores alegaram que as inúmeras atribuições dos gestores 

dificultavam o desenvolvimento das ações relacionadas ao Projeto e que ainda utilizavam os 

problemas encontrados nos laboratórios de informática para reforçar a dificuldade em não 

realizar as atividades. Assim, para que alguns gestores pudessem avançar no curso, os 

formadores apontaram que houve a necessidade de adotarem estratégias diferenciadas para 

auxiliá-los, como ilustra o trecho a seguir: 

Já iniciado o Módulo 2, verificamos que alguns 

cursistas são lentos nas respostas das atividades. 

Aproveitamos a entrega dos CDs e outros materiais de 

apoio, e marcamos um encontro de 3h, com 2 pessoas por 

escola, para reforçar a realização das tarefas atrasadas e 

acesso de 7 dias dos cursistas no AVA. Revisamos as 

atividades do Módulo 2 e discutimos estratégias de 

realização do plano de ação na escola e do estudo da 

equipe, como também da maior participação no curso 

usando as ferramentas.

Trecho do DSC - Fórum 4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e 
Orientações para o Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 (Depoimento: 
Formadores) – Apêndice E.2. 

O excerto acima evidencia que os formadores, já no início do Módulo 2, buscaram 

estratégias para auxiliar os gestores no desenvolvimento de suas tarefas, dentre elas, alguns 

caminhos adotados foram: convidá-los a visitar a regional para usar os computadores e 

esclarecer dúvidas, envio constantes de e-mail, telefonemas, visitas extras às escolas nas quais 

determinados gestores atuavam, incentivo ao uso do CD-ROM com os materiais off-line, entre 

outras medidas. Nesses momentos presenciais extras, criados pelos formadores com o intuito 

de auxiliar os gestores no desenvolvimento das tarefas propostas no curso, especificamente no 

caso da preparação das atividades que seriam apresentadas no segundo presencial a ser 

desenvolvido no Módulo 3, os formadores aproveitavam para explorar o ambiente virtual do 

curso, explicando detalhadamente as tarefas a serem realizadas e esclarecendo as dúvidas 

ainda existentes, conforme se observa no próximo excerto: 
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Demos nesse momento uma navegada no ambiente do 

curso, trabalhando as ferramentas que os cursistas tinham 

maiores dificuldades. Aproveitamos para orientar a 

Construção Coletiva do Artigo e a síntese da ação 

realizada em forma de Pôster.

Trecho do DSC - Fórum 4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e 
Orientações para o Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 (Depoimento: 
Formadores) – Apêndice E.2. 

O apoio dos formadores aos gestores, durante o processo, foi fundamental para 

que - mesmo com as dificuldades de insuficiência de máquinas nas escolas e nas gerências 

regionais, considerando ainda a falta de familiarização com os recursos tecnológicos -

pudessem avançar no curso, percebendo que eram capazes e que, com disciplina e 

persistência, tinham condições para alcançar os objetivos propostos com a formação.

Já no Fórum 6: Categoria B - Dificuldades Encontradas, o DSC mostrou que os 

formadores também apresentaram dificuldades quando assumiram o papel de alunos na 

primeira Fase do Projeto. Dentre as dificuldades apontadas, destacam-se a falta de 

conhecimentos e prática no que se refere ao uso do computador e o “peso” da 

responsabilidade que lhes foi atribuída para representar a Secretaria de Estado, como se nota 

no trecho a seguir:

A princípio, os meus obstáculos como aluna foram não 

ter tanta prática e conhecimento na área de informática e 

ser selecionada para ir até a MICROSOFT como 

representante da SEDUC onde praticamente tinha acabado 

de chegar. Tudo muito novo; busquei no curso as 

estratégias para superar exatamente tudo isso. Então passei 

a acessar e estudar o ambiente, lendo textos, produzindo 

textos, artigos e navegando, sempre contando com a 

assessoria de vocês e das colegas que estiveram comigo no 

início do curso.

Trecho do DSC - Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades 
(Depoimento: Formadores) – Apêndice G.2. 

O trecho acima indica, além das dificuldades, quais foram as estratégias adotadas 

pelos formadores para contorná-las, principalmente no que se refere ao desempenho no curso. 

Nesse instante, indicam que eles investiram energias acessando com mais frequência o 
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ambiente virtual, no qual o curso se desenvolvia, realizando a leitura dos textos, produzindo 

textos e artigos. Evidenciam ainda a importância de terem contado com o apoio da orientadora 

e colegas de curso durante esse processo. 

Outra dificuldade apontada pelos formadores refere-se ao gerenciamento do 

tempo para a realização do acompanhamento das atividades dos gestores cursistas. Esse 

aspecto também foi apontado no Fórum 4, como salientado anteriormente. O trecho 

disponibilizado a seguir, ilustra esse apontamento dos formadores. 

Foi um caminho difícil, tive dificuldades no início 

para compatibilizar meu horário com o curso, pois 

precisava ter disponível pelo menos 2 horas por dia para 

acessar o curso e acompanhar todos os meus alunos, enviar 

mensagens de resposta, de incentivo etc.

Trecho do DSC - Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades 
(Depoimento: Formadores) – Apêndice G.2. 

Esse e outros depoimentos nesse sentido indicam que, devido às diversas 

atribuições exercidas pelos formadores nas Gerências Regionais, naquela ocasião, 

manifestavam dificuldade em organizar-se para o desempenho de suas funções no curso. 

Alegavam que, para desempenharem com mais qualidade as ações relativas ao papel de 

formadores, necessitariam de uma carga horária mais flexível e menor nas Regionais.

Por último, outra dificuldade que vale salientar, refere-se à necessidade de os 

formadores em manter a imparcialidade no processo de avaliação dos gestores cursistas. Em 

seus depoimentos, nota-se a preocupação em serem justos e coerentes com o desempenho de 

cada gestor ao longo do curso, no momento de sistematizarem os critérios para a organização 

da avaliação de cada uma das atividades propostas. O trecho abaixo ilustra esse enfoque: 

Garantir a avaliação dos cursistas com 

imparcialidade, coerência e respeito às diferenças, 

mantendo critérios pré-estabelecidos, para mim foi mais 

que uma dificuldade; garantir a participação e 

colaboração efetiva de todos no ambiente do curso -

mantendo a ética, o compromisso individual e coletivo, e o 

respeito às produções dos colegas - foi um grande desafio.

Trecho do DSC - Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades 
(Depoimento: Formadores) – Apêndice G.2. 
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O trecho apresentado também evidencia a dificuldade dos formadores em garantir 

a participação e colaboração efetiva de todos os gestores cursistas durante o desenvolvimento

dos módulos. Em seus depoimentos, é possível notar a preocupação em manter os gestores 

sintonizados nos diferentes momentos do curso, incentivando a colaboração, o diálogo, enfim, 

o compromisso individual e coletivo para a realização das atividades propostas.

Além dos fóruns interpretados acima, destaco ainda quais foram os aspectos que 

se evidenciaram com a análise qualitativa realizada em cada uma das Perguntas e Categorias, 

do Memorial Reflexivo, indicadas no Quadro 12, associadas ao sentido Dificuldades

Encontradas na Função de Formador: 

Na Pergunta 2: Categoria A – Dificuldades de Âmbito: Pedagógico/Tecnológico

(DSC - Apêndice J.1) - quanto às dificuldades apontadas pelos formadores no desempenho da 

função de docentes em contextos virtuais, os cursistas apontam  como a carga horária do 

encontro inicial - que tiveram com a equipe gestora do Projeto GET para receberem as 

orientações gerais sobre a formação que estariam desenvolvendo – foi insuficiente, 

dificultando a sua atuação pedagógica. Além disso, nesse DSC, os formadores indicaram que, 

assim como os gestores, eles também apresentaram dificuldades quanto ao uso dos recursos 

tecnológicos devido à falta de familiarização com tais ferramentas e por não ter em suas 

residências o acesso à Rede Internet, dificultando assim o acompanhamento das atividades 

realizadas pelos gestores em tempo hábil, pois nesses casos, era necessário dividir o horário 

de realização dos afazeres nas Regionais, com a função docente no ambiente virtual.

 Na Pergunta 2: Categoria B – Dificuldades de Âmbito: Técnico/Administrativo 

(DSC – Apêndice J.2), verifica-se que o enfoque dado nesse instante foi em relação às 

dificuldades de cunho técnico e administrativo. Na maioria das escolas em que os gestores 

atuavam, além da precariedade das condições de manutenção das máquinas existentes, havia 

também o problema de escassez de computadores, dificultando ainda mais o uso desses 

espaços para a realização dos encontros presenciais. Outro aspecto salientado pelos 

formadores deve-se ao número reduzido de encontros presenciais com a orientadora durante o 

curso, pois, segundo eles, diante das inúmeras tarefas a realizar, precisariam de um tempo 

maior de explicações e vivência no próprio sistema para desempenharem com mais facilidade

as ações solicitadas.

 Na Pergunta 3: Que estratégias adotou para superar as dificuldades encontradas 

na FASE 2?, Categoria A – Estratégias Metodológicas (DSC – Apêndice L.1), uma das 

alternativas apontadas pelos formadores para facilitar o desempenho de sua atuação na função 
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de docentes em um contexto virtual refere-se ao estudo que foi necessário desenvolver a partir 

dos materiais de apoio, como, por exemplo, o CD-ROM, com os textos indicados para leitura 

pelos gestores (disponibilizados no Módulo 2 e na Biblioteca), garantindo assim uma melhor 

fundamentação teórica  nos momentos de mediação desencadeada nos Fóruns de Discussões. 

Além dos estudos realizados individualmente, os formadores também sinalizam a importância 

do compromisso e da postura solidária da equipe de cada Gerência Regional para a criação de 

grupos de estudos nos quais o foco era o esclarecimento das leituras realizadas e a busca 

conjunta de caminhos alternativos para o prosseguimento das ações a serem realizadas. 

O apoio constante da orientadora durante a formação, com a indicação de 

instrumentos, como planilhas, textos de apoio, sugestões, entre outros, também é evidenciado 

nesse momento. Com relação ao desempenho dos gestores cursistas, os formadores apontaram 

que foi necessário um acompanhamento constante para que pudessem estimular e encaminhar 

as orientações, visando ao desenvolvimento de suas tarefas; enfatizaram que esse 

acompanhamento, muitas vezes, era realizado por meio de contatos telefônicos, correio 

eletrônico, conversas informais, inclusive pelo envio de recados por terceiros. Nesse sentido, 

chamam a atenção para o fato de que foi necessário desempenhar uma quantidade de horas, 

além do previsto, para que o acompanhamento pudesse ser realizado de forma eficiente. Suas

falas indicam ainda que, em algumas escolas, foram organizados com as equipes gestoras 

horários específicos para os estudos e realização das atividades propostas, priorizando assim o 

momento de dedicação ao curso.

 Na Pergunta 3: Que estratégias adotou para superar as dificuldades encontradas 

na FASE 2?, Categoria B – Infraestrutura de Apoio (DSC – Apêndice L.2), no que se refere à 

oferta de infraestrutura aos gestores, os formadores apontaram a necessidade de realizarem 

encontros presenciais extras, principalmente no decorrer do Módulo 2, com o intuito de 

propiciar o acesso dos gestores aos laboratórios de informática existentes nas escolas, 

auxiliando-os  tanto no esclarecimento quanto ao uso do computador e  do ambiente virtual do 

curso, como quanto ao entendimento das atividades a serem realizadas. Outro caminho 

proposto pelos formadores aos gestores, visando auxiliá-los no acesso à infraestrutura para o 

desenvolvimento do curso, refere-se ao incentivo para o uso de Lan House nas cidades onde a

formação ocorria. Nesses espaços, os gestores aproveitavam para acessar o CD-ROM com o 

material off-line e encaminhar as atividades para, posteriormente, postá-las no ambiente do 

curso.
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4.4 Desejos e Perspectivas a Partir da Experiência do Formador no Projeto GET 

O sentido Desejos e Perspectivas a Partir da Experiência do Formador no 

Projeto GET foi estruturado a fim de orientar a análise dos depoimentos lançados no Fórum 7, 

especificamente. O Gráfico 06 mostra o número de depoimentos relacionados às categorias 

encontradas no Fórum 7:

Gráfico 06: Categoria – Desejos e Perspectivas - Fóruns. 

Cabe aqui salientar que o Fórum 7 foi criado com o intuito de propiciar aos 

formadores, após o término do curso, que retornassem ao ambiente virtual para socializarem

os rumos profissionais tomados, apontando inclusive se as TIC estavam sendo utilizadas em 

seu dia a dia. Caso afirmativo, era solicitado que explicitassem nesse fórum os detalhes do 

uso dos recursos tecnológicos em ações pessoais e profissionais, a partir dos aprendizados 

obtidos no Projeto GET.  Diante desta orientação, os depoimentos lançados nesse fórum 

foram organizados em duas categorias, cada uma delas, apresentando dois registros, conforme 

indicado no Gráfico 06. 

Foi possível identificar também no Memorial Reflexivo, nos discursos construídos 

para as categorias da Pergunta 4: Outros Comentários ou Sugestões, algumas semelhanças 

com o Fórum 7, conforme demonstrado no Quadro 12. Por isso, essas categorias foram 

associadas ao sentido relacionado aos Desejos e Perspectivas a Partir da Experiência do 
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Formador no Projeto GET. O Gráfico 07 mostra o número de respostas vinculadas a cada 

uma dessas categorias: 

Gráfico 07: Categoria – Desejos e Perspectivas - Memoriais. 

A partir do Gráfico 07, pode-se observar que na Pergunta 4, tanto a Categoria A –

Sugestões, quanto a Categoria B – Comentários tiveram o total de 8 respostas. 

A seguir, serão apresentados maiores detalhes sobre os comentários lançados no 

Fórum e Memorial, nas categorias apontadas.

4.4.1 A Análise do Sentido a Partir dos Fóruns de Discussões e Memoriais Reflexivos

 No Fórum 7: Categoria B - Desejo de Novas Oportunidades de Formação, o

DSC revelou que os formadores sentiam necessidade de continuar a construir novos 

conhecimentos sobre o uso das TIC, de modo que pudessem ampliar os aprendizados já 

conquistados ao participarem das Fases 1 e 2 do Projeto GET, desenvolvido em parceria com 

a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco. 
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Em todo caso não gostaria de ter parado, ao 

contrário, sinto necessidade de continuar, de ampliar os 

conhecimentos tecnológicos para realizar o meu trabalho 

com mais eficiência e eficácia. Sinto, como algumas 

colegas, a falta de oportunidade para estudar e fazer parte 

de novos cursos, mas sem perder de vista o otimismo de que 

tudo pode se encaixar: acredito que seja só questão de 

tempo. 

Trecho do DSC - Fórum 7: Café Filosófico Virtual (Depoimento: Formadores) –
Apêndice H.2. 

No excerto acima, também é possível perceber que os formadores acreditavam

que eram poucas as oportunidades de formação oferecidas aos profissionais das regionais, 

apontando ainda que, quando surgiam oportunidades, nem todos eram convidados a 

participar. Pelas falas dos formadores, ficou evidente que alguns deles estavam se sentindo 

excluídos desses novos processos de capacitação. 

No Fórum 7: Categoria C - Desejo de Continuidade do Projeto "GET" em PE, no

DSC foram evidenciadas intenções de os formadores comunicarem aos dirigentes que 

assumiram a gerência da Secretaria da Educação naquela época para que houvesse a 

continuidade do Projeto GET na Rede Estadual de Pernambuco, como se pode observar no 

próximo trecho:

Dentro de minhas possibilidades, tenho tentado 

apresentar o curso aos novos gerentes para que seja visto 

como uma possibilidade de continuação para atingirmos 

os outros 1920 gestores do nosso Estado. Será mesmo 

necessário que os técnicos se reúnam e mostrem a sua 

importância ao Secretário de Educação. 

Trecho do DSC - Fórum 7: Café Filosófico Virtual (Depoimento: Formadores) –
Apêndice H.3. 

A intenção evidenciada aqui se referia à continuidade de oferta do Projeto, 

visando ao envolvimento de um número aproximado de 1920 gestores que não foram 

contemplados pela formação naquele primeiro momento. O fato de, na ocasião, ter ocorrido a 

substituição do dirigente da Secretaria Estadual, devido ao período de eleições no Estado, 

preocupava a todos, pois não faziam ideia de quais seriam as metas das novas chefias. 

195



Adriana Aparecida de Lima Terçariol 
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line

Além dos apontamentos relacionados ao Fórum 7, também saliento aqui, minhas 

interpretações sobre o sentido Desejos e Perspectivas a Partir da Experiência do Formador no 

Projeto GET, tomando como referência as Categorias A e B, do Memorial Reflexivo:

Na Pergunta 4: Categoria A – Sugestões, verifica-se no DSC o desejo dos 

formadores de que os dirigentes da Secretaria de Estado de Pernambuco efetivem a 

implantação de laboratórios de informática em todas as escolas estaduais e que haja incentivo 

e condições apropriadas para que os gestores se familiarizem com tais ferramentas. Nesse 

sentido, os formadores indicam também que seria interessante que, em outras oportunidades, 

seja considerado como critério a existência de um laboratório de informática, funcionando em 

plenas condições, para participação dos gestores de uma determinada escola na formação 

desencadeada pelo Projeto. 

Outra sugestão manifestada pelos formadores aqui refere-se ao processo de 

avaliação desencadeado no âmbito do curso: que os gestores do Projeto GET poderiam pensar 

em propor aos formadores a elaboração de um parecer descritivo a partir da análise dos 

instrumentos que o ambiente oferece e do acompanhamento realizado durante os módulos, ao 

invés de definirem ou reduzirem a avaliação dos gestores em uma “nota”, alegando que a 

apropriação e a incorporação do uso das TIC demandam tempo. Quanto às atividades 

desenvolvidas pelos cursistas, os formadores sugerem a reestruturação do questionário 

proposto ao final do curso, denominado questionário de saída, pois alegam que, devido à 

quantidade de perguntas que o documento apresenta, ao iniciar o seu preenchimento, muitos 

gestores já se desestimulam. Para finalizar, sugerem também que o número de gestores 

cursistas por turma seja menor (ex. 25 alunos por turma), pois desenvolver a mediação de uma 

turma composta por 40 cursistas, segundo os formadores, dificulta os retornos em tempo 

hábil. Visando ainda a um melhor atendimento aos gestores, indicam também a necessidade 

de se ampliar o número de encontros presenciais e, respectivamente, a sua carga horária. 

Na Pergunta 4: Categoria B – Comentários, percebe-se em seu DSC que os 

formadores indicam como outros comentários o entendimento alcançado sobre tecnologia. 

Nesse instante, enfatizam que o conceito de tecnologia não se resume apenas em aparatos 

tecnológicos, tais como, computadores, vídeos, software, internet, entre outros, estendendo-se

também a outros meios e estratégias adotadas para a viabilização do processo de ensino e 

aprendizagem. Aqui apontaram a importância do uso da tecnologia no âmbito pedagógico e 

administrativo das escolas. 

Além disso, comentários surgiram, nesse instante, enfatizando a facilidade 

proporcionada pelas ferramentas do ambiente virtual, no qual o curso se desenvolveu, para o 
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compartilhamento das experiências vivenciadas nas escolas e para a construção de novos 

conceitos. Os textos disponibilizados na ferramenta Biblioteca, em especial, foram 

mencionados como materiais valiosos para a aprendizagem, devido a sua facilidade de 

compreensão. Para finalizar, enfatizam ainda a importante atuação da orientadora que, durante  

todo o processo, reforçou o papel do docente em ambientes virtuais, contribuindo assim para a 

motivação e persistência dos formadores. As falas desse DSC evidenciam também que a 

figura do orientador foi de fundamental importância para que a estrutura e organização da 

Fase 2 fosse mantida, favorecendo com que os objetivos do curso fossem atingidos. 

A seguir, apresento as análises realizadas a partir de trechos das falas da 

orientadora - que exercia no momento a função de formadora de formadores - registradas ao 

longo dos fóruns de discussões. Com isso, foi possível enfocar aspectos relacionados ao papel 

do profissional que atua com a formação de formadores em contextos on-line.

4.5 A Voz da Orientadora: Formadora de Formadores 

As intervenções da orientadora foram constantes, fazendo-se presentes ao longo 

dos fóruns. Com o intuito de ilustrar quantitativamente a proporção das intervenções da 

orientadora com relação aos depoimentos dos formadores em cada um dos fóruns, foi 

elaborado o Gráfico 08, disponibilizado abaixo. Seus dados indicam, respectivamente, o 

número total de depoimentos em cada fórum e, na sequência, o número de depoimentos 

relativos à orientadora.
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Gráfico 08: número total de depoimentos em cada Fórum e da orientadora.

Ao analisar o Gráfico acima, é possível visualizar que a concentração maior de 

depoimentos da orientadora encontra-se no Fórum 3 com 9 intervenções; no Fórum 4 e 7 

houve 7 intervenções e no  Fórum 6 aparecem 6 intervenções. 

Cabe aqui evidenciar que no Fórum 3 a presença da orientadora deu-se de forma 

mais intensa devido ao momento do curso. Na ocasião, os formadores participaram desse 

fórum com o intuito de registrarem suas expectativas em relação ao desenvolvimento do 

Módulo 1 da Fase 2 com os gestores escolares. Todos demonstravam ansiedade com o início 

do curso e solicitavam mais a atenção por parte da orientadora. Para aqueles que efetivavam 

essa etapa da formação, a orientadora havia solicitado que deixassem suas impressões nesse

fórum e, para os comentários nesse sentido, a orientadora retornava com parabenizações pelos 

avanços e iniciativas. Além disso, a orientadora aqui, neste fórum, reconheceu os problemas 

encontrados pelos formadores, informando-os que alguns deles também se faziam presentes 

em outras realidades e que, no momento, por suas manifestações, tais obstáculos ficariam 

muito mais evidentes para seus dirigentes.

 No Fórum 4, como seu foco estava voltado para o registro das dúvidas dos 

formadores em relação ao encaminhamento do Módulo 2 da Fase 2, as falas da orientadora 

enfatizavam, de forma geral, a forma de uso das ferramentas do ambiente virtual de 

aprendizagem que seriam utilizadas nas etapas a distância do curso, como era o caso do 
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Módulo 2. Vale ressaltar ainda que, aqui, a orientadora salientou a importância da formação 

desencadeada pelo Projeto GET para a mudança de cultura nas escolas envolvidas. Cultura 

essa sintonizada com os avanços tecnológicos. Tais aspectos justificam um número 

significativo de contribuições da orientadora neste momento do curso.

Já o Fórum 6 - cuja finalidade era incentivar os formadores a socializarem suas 

opiniões sobre a experiência vivenciada, ao término do Módulo 4 da Fase 2 - exigiu também 

da orientadora uma participação ativa. Nesse espaço, suas falas indicavam aos formadores que 

olhassem suas práticas a fim de  diagnosticar os avanços, dificuldades e atitudes ainda a serem 

aperfeiçoadas e/ou desenvolvidas. 

  O Fórum 7 apresentava como principal objetivo oportunizar aos formadores um 

espaço para que, mesmo com a finalização do processo de formação, retornassem ao ambiente 

virtual de orientação para registrarem os caminhos seguidos, indicando inclusive se as TIC 

estavam sendo utilizadas em suas ações. Com isso, os depoimentos da orientadora focavam a 

sua satisfação em saber quais foram os rumos tomados por alguns formadores após o término 

de sua vivência no contexto do Projeto. Nesse instante, foi possível notar nos depoimentos 

socializados que alguns dos formadores seguiram o seu caminho, buscando aperfeiçoar-se no 

uso das TIC em contextos educacionais, desenvolvidos presencial e virtualmente. 

Desse modo, a partir dos enfoques brevemente apresentados para os Fóruns de 

mais incidência de falas da orientadora, apresento, a seguir, análises mais detalhadas em 

relação aos depoimentos da orientadora disponíveis em cada um dos fóruns de discussões 

propostos ao longo do processo de orientação. 

Ao analisar o Fórum 1, nota-se que a fala da orientadora é bastante reveladora 

quanto ao estímulo à vivência e ao desenvolvimento da autonomia dos formadores. A não 

imposição indica uma postura democrática e inclinação da orientadora no sentido de levar os 

formadores ao reconhecimento de suas responsabilidades que, consequentemente, implica em: 

tomadas de decisões, análise de suas ações e um olhar crítico em relação ao seu modo de agir. 

O domínio dessa autoconsciência tende a produzir o sucesso profissional desses educadores. 

Como ressalta Giesta (2005, p. 39), ao falar sobre a tendência vigente de se buscar formar 

educadores como atores sociais dotados de autonomia, trata-se de “buscar formas mais 

adequadas de ensinar o professor a refletir na e sobre a prática pedagógica, numa íntima 

articulação com a teoria”. 

A orientadora, ao incentivar o desenvolvimento da autonomia pelos formadores, 

adotava, como estratégia, o uso das habilidades de comunicação enfatizadas e discutidas 

como conteúdo programático na formação realizada com os formadores na Fase 1. Tais 
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habilidades, conforme apresentado no Capítulo 3, indicam a importância de o formador ouvir 

atentamente, fazer uso de paráfrase, de perguntas esclarecedoras e de sondagem ao 

desenvolver o processo de mediação. Deste modo, algumas das atitudes da orientadora 

caminhavam neste sentido. Destaca-se, aqui, o fato de a orientadora retomar algumas ideias 

apresentadas pelos formadores, ora para compreender melhor o assunto abordado, ora para 

indicar aceitação e incentivo, como se observa no trecho a seguir: 

Oi, fico feliz que estejam planejando e brincando 

bastante na turma teste, continuem assim!!! 

Então quer dizer que vocês desenvolverão os presenciais em 

4 dias... é isso? Ou seja, dois dias trabalharão com metade 

da turma e nos outros dois com o restante??? Fico contente 

que esteja tudo caminhando bem por ai!

Realmente não é fácil mesmo, mas depois que virem suas 

turmas caminhando perceberão que todo este esforço valeu 

a pena, pois muitos gestores, professores e alunos serão, de 

uma forma ou de outra, envolvidos neste processo no qual 

as TIC abrem novas oportunidades para o mundo e para o 

saber... Vão em frente!!! Muito bem! Parabéns pela 

conquista da parceria!  Qualquer dúvida ,estarei por aqui. 

Bjs. Adri. 

Fórum 1 – Dúvidas a Respeito do Planejamento e Desenvolvimento das Atividades 
do Módulo 1 da Fase 2 (Depoimento: Orientadora). 

Cabe salientar também que o fato de retornar os depoimentos dos formadores com 

alguns questionamentos sobre suas falas caracterizou-se como uma estratégia interessante 

para canalizar a energia do grupo para as tarefas que eles próprios propunham, no sentido de 

tornar maior a participação e responsabilidade de todos com o início do curso com os gestores 

escolares, que era o caso, no momento em que o Fórum 1 foi proposto. Nesse sentido,  

Almeida, M. E. (2004a, p. 56) propõe que “para a concretização de ações coerentes com a 

intencionalidade do ato de ensinar é preciso desenvolver estratégias de indagação, 

representação, articulação, reflexão, interpretação e depuração [...]”, agindo assim o formador 

contribui para que os formandos desenvolvam o autoconhecimento, bem como a compreensão 

mais clara das questões emergentes em seu contexto local e global. Ao adotar essa postura, o 

formador de formadores (ora nomeado como orientador) assume um papel de desafiador, 

mediador, consultor, facilitador, promotor da aprendizagem, enfim, um papel no qual sua 
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principal tarefa é de propiciar a aprendizagem, instigando a interação dos formandos com as 

teorias, com o contexto42 e recursos disponíveis (ALMEIDA, M. E., 2004a). 

O uso dos termos: Vocês, Vão em frente!!!, Muito bem!, Parabéns...!, Conquista 

da Parceria -  denota uma intenção da orientadora de confirmar os avanços demonstrados 

e/ou relatados pelo grupo, contribuindo também para motivá-los a dar sequência ao 

desenvolvimento das ações previstas, na tentativa de contagiar ou atingir mesmo aqueles que, 

porventura, não estivessem tão engajados, a reconhecer a importância de desencadear um 

trabalho colaborativo visando ao sucesso de todos. A questão supracitada também nos é 

apresentada por Delgado (2007, p. 114) ao ressaltar que a tarefa do orientador é “lograr que 

todos sus miembros participen em la consecución de los objetivos del curso”, como também 

promover as boas “relaciones entre sus miembros”. 

Quanto aos questionamentos realizados pelo orientador, apontados como 

instrumento motivador nos fóruns aqui em análise, Delgado (2007) também fala a respeito. 

Para ele, essa forma de intervir não apenas motiva, mas também é capaz de fomentar as 

atitudes de colaboração:

Es necesario dar participación a los alumnos a lo largo del curso, 
independientemente de los ejercicios y técnicas de grupo diseñados especialmente 
para que el curso resulte dinámico y participativo, ya que no tener nada que hacer 
fomenta la desmotivación. El formador puede hacer que el grupo participe en todas 
las demás actividades del curso mediante preguntas lanzadas al grupo y 
estimulando a todos sus componentes a que expresen sus opiniones ( p. 116 - 117).  

Embora amparado por uma série de recursos de natureza tecnológica, o Fórum de 

Discussão, em especial, possibilitou que o orientador acompanhasse e orientasse os 

formadores ao longo de todo o processo de formação com os gestores, oferecendo suporte 

para que desenvolvessem as atividades propostas com mais confiança em si próprios e no 

grupo. Durante todo o período de desenvolvimento dos módulos com os gestores, os fóruns 

possibilitaram que os formadores dessem retorno ao orientador, distante fisicamente, sobre 

cada etapa planejada, oferecendo também o espaço para a descrição e registro das etapas já 

realizadas.

Neste instante, vale ressaltar a vantagem dos fóruns de discussões, disponíveis nos 

ambientes virtuais de aprendizagem, para a efetivação do registro dos depoimentos do 

formador e formandos, permitindo que, a qualquer momento e em qualquer lugar com acesso 

42 É importante considerar aqui que “o contexto se constitui na própria atividade em que os aprendizes estão 
envolvidos e se situam como habitantes que interatuam com os elementos presentes, não se detendo aos limites, 
fronteiras ou margens da situação e, portanto, o contexto pode ser apenas parcialmente predito” (FIGUEIREDO; 
AFONSO, 2006 apud ALMEIDA, M. E., 2009, p. 108).
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à Rede Internet, suas falas sejam resgatadas para análise. É preciso lembrar que essa 

recuperação ocorre de forma “descontextualizada do espaço e do tempo em que foram 

gerados”, podendo ser “recontextualizados em outros lugares e momentos, gerando novas 

experiências” (ALMEIDA, M. E., 2009, p. 108).

No Fórum 2, verifica-se que as intervenções da orientadora têm como ponto de 

partida sua própria experiência como formadora de formadores, conforme se  pode observar 

no trecho abaixo,  daí extraído:

Atuar como formador é uma experiência muito 

envolvente e enriquecedora, pois vocês estarão 

contribuindo e favorecendo a formação de outros 

educadores, ao mesmo tempo estarão se desenvolvendo 

como profissionais e pessoas. Tenham certeza disso!!! Isto é o 

que ocorre comigo, por exemplo.

Fórum 2 – Emoções Emergentes a Partir do Momento em Que os Professores se 
Deparam com suas Respectivas  Turmas (Depoimento: Orientadora). 

O trecho acima evidencia que a orientadora aproveitou a oportunidade do 

momento para enfatizar e chamar a atenção dos formadores para o exercício da função de 

formador, evidenciado que ao atuar como formador, o educador, colabora para a formação e 

crescimento de outros educadores ao mesmo tempo em que se transforma, ou melhor, que se 

forma e aperfeiçoa-se  com a vivência desencadeada.  Nesse sentido, ao discorrer sobre a 

temática referente ao formador ou a formadora do profissional de educação como assessor de 

formação permanente, Imbernón (2000, p. 93) salienta que “o fato de assumir um novo espaço 

profissional, como intelectual comprometido com a prática, indica que o assessor deve 

envolver-se em um trabalho de inovação das práticas educativas nas quais ele também pode 

experimentar e aprender com os demais”. Esta postura de aprendiz ficou evidente nas falas do 

orientador nesse fórum, como reforça o trecho a seguir: 

Sinto que a cada interação, a cada mensagem, a 

cada orientação que elaboro pensando em vocês, ao 

término já não sou mais a mesma, pois desencadeei uma 

série de reflexões e questionamentos... todo este processo faz 

com que eu me transforme ao mesmo tempo que contribuo e 

busco uma transformação em vocês... pois realmente para 

atuar em EaD precisamos ressignificar nossas práticas 

pedagógicas, porque este ambiente é muito complexo!!!!
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Fórum 2 – Emoções Emergentes a Partir do Momento em Que os Professores se 
Deparam com suas Respectivas Turmas (Depoimento: Orientadora). 

Além de ilustrar sua postura de aprendiz, o excerto acima também evidencia o 

exercício da orientadora ao olhar para a própria prática para rever suas formas de agir e 

encaminhar seu processo de orientação junto aos formadores. Por uma perspectiva 

generalizada em relação à educação, Alarcão (2004) sugere a necessidade de mecanismos que 

favoreçam o pleno desenvolvimento dos profissionais da educação. Embora não especificando 

a formação de formadores em ambiente virtual, mas vislumbrando a formação em sua 

dimensão reflexiva, a autora destaca a necessidade de haver entre os agentes envolvidos, 

especialmente os responsáveis, a clara percepção de um enfoque reflexivo e que resulte em 

ações que façam o indivíduo pensar sua ação. Ação essa que, segundo a fala da orientadora, 

promove sua transformação, ou seja, mobiliza mudanças no encaminhamento do processo, 

além de contribuir para mudanças como pessoa e como profissional docente. É preciso 

considerar que: “o desenvolvimento profissional do professor não é apenas o 

desenvolvimento pedagógico, o conhecimento e compreensão de si mesmo, o 

desenvolvimento cognitivo ou teórico, mas tudo isso ao mesmo tempo [...]” (IMBERNÓN, 

2000, p. 46 - 47), movimento esse que se desencadeia por uma situação profissional que, 

dependendo de suas características, contribuirá ou não para o desenvolvimento de uma 

carreira docente. No que se refere às mudanças, o mesmo autor salienta que: 

A mudança nas pessoas, assim como na educação, é muito lenta e nunca linear. 
Ninguém muda de um dia para o outro. A pessoa precisa interiorizar, adaptar e 
experimentar os aspectos novos que viveu em sua formação. A aquisição de 
conhecimentos deve ocorrer da forma mais interativa possível, refletindo sobre 
situações práticas reais (IMBERNÓN, 2000, p. 16). 

Desse modo, é preciso considerar que, ao refletir sobre a própria atuação em um 

processo constante de interação com os pares, a mudança poderá ocorrer, no entanto, isso 

acontecerá gradativamente, conforme salienta o autor. Ao chamar a atenção dos formadores 

para essa possibilidade de mudança em um processo colaborativo de formação, a orientadora 

também ressalta a necessidade de se ressignificar práticas cristalizadas, visando à atuação em 

contextos a distância, considerando sua complexidade. Tomaremos aqui as ideias de Moraes 

(2002) para explicar o que compreendemos por complexidade:

Complexidade refere-se à quantidade de informações que possui um organismo ou 
um sistema qualquer, indicando uma grande quantidade de interações e de 
interferências possíveis nos mais diversos níveis. A complexidade aumenta com a 
diversidade de elementos que constituírem o sistema. Além do aspecto quantitativo 
implícito neste termo, existiria também a incerteza, o indeterminismo e o papel do 
acaso, indicando que a complexidade surge da intersecção entre ordem e desordem. 
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O importante é reconhecer que a complexidade [...] está presente na complexa 
tessitura comum das redes que constituem as comunidades virtuais que navegam no 
ciberespaço (p. 16).   

Vale salientar que essa complexidade existente nas comunidades virtuais 

materializa-se por diversos fatores e, dentre eles, destacam-se: a possibilidade de romper com 

as barreiras de tempo e espaço, permitindo com que as pessoas comuniquem-se a qualquer 

tempo e em qualquer lugar, surgindo novas concepções de proximidade e de conexão com o 

outro; a vivência de diferentes papéis, uma vez que a mediação não se restringe ao formador, 

podendo também em um momento ou outro ser desencadeada por um dos membros do grupo, 

ou seja, por um dos formandos; as diferentes formas de se realizar a leitura e a escrita, 

favorecendo com que os textos adquiram um novo significado e a chance de serem 

complementados e enriquecidos por outros textos disponíveis na rede, por meio de hiperlinks;

entre outros aspectos.

É, portanto, necessário que, ao pensar a formação de formadores, tais 

considerações estejam incorporadas ao sistema como um todo, e que os mecanismos de 

construção das diversas etapas do curso - da construção do design, da criação de ferramentas, 

dos momentos distintos (planejamento, desenvolvimento de material, etc), como também as 

expectativas pessoais, psicológicas e emocionais - não sejam periféricas, uma vez que 

aparecem em todos os momentos.

O Fórum 3 apresentou como principal objetivo favorecer o registro das 

expectativas e impressões dos formadores  quanto à realização do Módulo 1 da Fase 2. Neste 

instante, as falas da orientadora demonstram que procurava reforçar aos formadores a 

importância da troca de experiências para a criação de uma rede, como evidencia o próximo 

excerto:

Parabéns pela sua garra e dedicação querida. Adorei 

as novidades!!!! E tenho certeza de que o grupo todo 

também!!! Suas dicas são realmente importantes e fazem 

toda a diferença!!! Elas serão muito úteis para aqueles que 

ainda não iniciaram seus presenciais. É isso ai gente, 

trocando informações contribuímos para a criação de 

nossa rede e a fortalecemos ainda mais!!! A generosidade 

neste instante é muito importante, pois ao ouvirmos os 

colegas que já vivenciaram seus presenciais, podemos 

refletir sobre nosso planejamento e analisar a necessidade 

de possíveis depurações... Corram que ainda há tempo!!!

Fórum 3 – Expectativas e Impressões em Relação ao Desenvolvimento do Módulo 
1 da Fase 2 (Depoimento: Orientadora). 
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A valorização da troca de experiências aqui era salientada pela orientadora no 

sentido de promover a socialização das medidas adotadas por aqueles formadores que já 

haviam realizado seus presenciais para o desenvolvimento do Módulo 1. Assim, a partir dos 

caminhos adotados pelos colegas, os formadores ainda inseguros ou com alguma dificuldade 

poderiam se basear nas estratégias utilizadas por outras pessoas, analisando a pertinência ou 

não de algumas delas em seus contextos de atuação. Desse modo, cada um dos formadores ao 

colaborar com o grupo, socializando suas vivências, estratégias e impressões, a cada 

comentário deixado nos fóruns, acrescentava um “nó” na rede em criação, fortalecendo cada 

vez mais as pessoas e encorajando-as para prosseguirem com suas ações. 

Vale salientar ainda que, ao se mobilizarem para a troca de experiências nos 

fóruns, os formadores exercitavam a generosidade diante do não saber do outro e a humildade 

diante do próprio não saber, atitudes consideradas princípios de uma postura interdisciplinar. 

A generosidade era exercida quando os formadores, que já haviam realizado suas ações, 

preocupavam-se em partilhar os encaminhamentos adotados com o restante do grupo, 

colocando-se, assim, em exposição perante os demais. Enquanto que a humildade era 

vivenciada pelos formadores que reconheciam suas incertezas, suas dificuldades, ou seja, por 

aqueles que aguardavam, ansiosamente, a manifestação dos colegas para absorverem seus 

relatos, em busca de “luz” para prosseguirem com a realização de suas atividades.

       Nesse fórum, ainda, a orientadora chama a atenção dos formadores ao  

salientar que, para atuar como professor virtual, não basta transpor práticas e conteúdos para o 

ambiente virtual, pois sua função vai muito além. Nesse instante, aponta a importância de um 

bom planejamento para que se caminhe no sentido de se criar um ambiente virtual que, 

realmente, inclua a todos e que facilite a aprendizagem colaborativa, conforme se nota no 

próximo depoimento: 

Ser um professor virtual não é apenas transpor nossas 

práticas e conteúdos para o ambiente a distância. Criar 

um ambiente realmente inclusivo e favorável para a 

aprendizagem colaborativa exige um planejamento 

minucioso de todos os detalhes, por isso a sensação de 

estarmos tecendo uma colcha de retalhos...  

Fórum 3 – Expectativas e Impressões em Relação ao Desenvolvimento do Módulo 
1 da Fase 2 (Depoimento: Orientadora). 
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Em se tratando do papel do professor que atua em ambientes virtuais,  aí é 

possível ainda observar nas falas da orientadora a ênfase dada aos formadores com o intuito 

de reforçar que a apropriação dos recursos tecnológicos é algo que ocorre como um processo 

gradativo. Isto é, conforme a tecnologia for se tornando presente em suas ações pessoais e 

profissionais, o nível de sua apropriação vai se ampliando, como evidencia o depoimento a 

seguir:

A segunda etapa vão tirar de letra!!! A apropriação 

da tecnologia é um processo. Conforme ela vai se tornando 

presente em sua vida o nível de apropriação vai se 

ampliando... e isso só ocorrerá conforme vcs forem fazendo 

uso destes recursos.

Fórum 3 – Expectativas e Impressões em Relação ao Desenvolvimento do Módulo 
1 da Fase 2 (Depoimento: Orientadora). 

Enfim, as falas da orientadora estavam voltadas à conscientização dos formadores 

que iniciavam a atuação como docentes em contextos virtuais. Por essa razão, chamava a 

atenção para aspectos que caracterizavam a função de um professor virtual, bem como se 

desencadearia a apropriação dos recursos tecnológicos por parte dos formadores e gestores 

cursistas, enfatizando também a importância de uma postura interdisciplinar, visando à troca 

de experiências e a criação de um espaço de formação colaborativo no ambiente no qual 

interagiam entre si e com a orientadora, desencadeando-se assim um processo de formação 

em serviço.

Cabe evidenciar que o Fórum 4 foi criado logo após a realização do Módulo 1 

(presencial), momento no qual os formadores iniciavam a mediação do Módulo 2 (a distância) 

com os gestores. A finalidade desse fórum era propiciar um espaço no qual os formadores 

pudessem socializar suas dúvidas e obter direções da orientadora sobre o encaminhamento do 

Módulo 2 da Fase 2. Por essa razão, os depoimentos da orientadora nesse espaço evidenciam 

sua preocupação em instrumentalizar os formadores para o exercício de sua função nessa fase 

do curso. Vejam o trecho a seguir:

Só queria esclarecer que os portfólios aparecem 

automaticamente, após o acesso de seus alunos a sua 

turma... Não se preocupem, porque conforme eles vão 

entrando na turma com o e-mail e senha cadastrados ,os 

portfólios aparecem como um passe de mágica!!! Precisam 
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ficar atentos e explicar direitinho aos alunos como eles 

devem fazer para disponibilizar as produções em seus 

portfólios... Usem aquele tutorial, quem puder imprimir e 

entregar em mãos seria legal... Ou podem disponibilizar 

este tutorial do portfólio em seu portfólio na sua turma e 

pedir para que os alunos acessem de casa e imprimam.... 

Ah.... é preciso explicar direitinho para eles também como 

devem fazer para abrir um arquivo em anexo, expliquem o 

esquema daquela janelinha que aparece quando vcs 

clicam em um link e o esquema do CTRL também... 

ahhhhhhhhhh... são tantosssssssss os detalhes.... Ah.... não 

esqueçam de alterar a agenda de sua turma e 

disponibilizar a primeira agenda do Módulo 2...ok? 

Dúvidas, gritem socorrooooooooo!

Fórum 4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e Orientações para o 
Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 (Depoimento: Orientadora). 

Behrens (2000) fala em processo coletivo de produção de conhecimento, e o 

espaço do fórum possibilita essa inserção de ideias, socializando entre os envolvidos os 

diversos saberes e as experiências acumuladas. Como exemplo dessa possível socialização de 

ideias em um fórum de discussão, pode-se chamar a atenção para o trecho indicado acima 

com a fala da orientadora. Nota-se, na essência de seu depoimento, o desejo de esclarecer aos 

formadores a forma de uso de alguns recursos disponíveis no ambiente virtual de 

aprendizagem. Vale lembrar aqui, que essa fase que se iniciava naquela ocasião, seria 

desenvolvida totalmente a distância e, para a maioria dos formadores, seria a primeira 

experiência com tamanha responsabilidade em um contexto não presencial, fato esse que pode 

justificar a postura da orientadora em querer subsidiá-los com orientações detalhadas sobre o 

uso das diversas ferramentas disponíveis no sistema e que seriam utilizadas pelos gestores.

Outro aspecto a considerar em sua fala, refere-se a sua postura em reconhecer e 

valorizar a iniciativa de alguns formadores em promover encontros presenciais extras com 

alguns dos gestores para esclarecimento e orientação quanto ao desenvolvimento de 

determinadas atividades. Isso é evidenciado no excerto abaixo:

Fico muito feliz com a iniciativa. Realmente se 

tiverem a possibilidade de uma vez ou outra conversarem 

pessoalmente com alguns dos integrantes de cada uma das 

equipes... oportunizamos uma injeção nos ânimos e 

esclarecemos as dúvidas. Isso é muito bom para o 

encaminhamento das atividades!!! Sigam em frente!!! Isto 

mesmo.... estes encontros presenciais são importantes 
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quando possíveis para tirar dúvidas e encorajar os gestores 

a continuarem com a formação.

Fórum 4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e Orientações para o 
Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 (Depoimento: Orientadora).

É importante considerar que o momento no qual foi proposto esse fórum o curso 

ainda estava em processo inicial (Módulo 2), sendo assim, é compreensível o incentivo 

manifestado pela orientadora para a tomada de atitude por parte dos formadores que ainda

estavam se descobrindo nessa função. O sentimento de insegurança ainda era evidenciado nos 

depoimentos dos formadores, no entanto, a orientadora não perdia a oportunidade para 

parabenizar, reforçar os avanços, boas ideias e iniciativas. Ao discorrer sobre o conceito de 

atitude, em uma perspectiva interdisciplinar43, Josgrilbert (2001, p. 86) salienta que “os 

primeiros contatos professor-aluno são de incertezas, sendo que a cada dia vai se 

concretizando uma relação de confiança”. E isso, realmente, foi acontecendo no decorrer do 

curso: no início, muitas incertezas eram evidenciadas nas falas dos formadores, mas com o 

passar do tempo, os sentimentos manifestados indicavam mais segurança por parte dos 

formadores. Conforme aponta Josgrilbert (2001):

A partir da crença que o professor demonstra depositar na possibilidade de 
crescimento do aluno, ocorre um desdobramento do olhar: o professor passa a vê-lo 
como alguém comprometido, capaz, dando início a um processo de apropriação do 
universo do aluno, de forma interativa (p. 86). 

Transferindo esta colocação da autora para a relação orientadora e formadores, é 

possível associar que, ao demonstrar que acreditava no potencial dos formadores, a 

orientadora contribuía com que sua visão sobre eles fosse além do que estava explícito, na 

tentativa de compreender também o que, muitas vezes, não manifestavam diretamente, como 

suas angústias, seus medos. Nesse contexto, a reflexão sobre a prática torna-se importante, 

porque o compartilhar ideias em um ambiente virtual pode desencadear adequação das 

estratégias e a resolução de possíveis dilemas na experiência participativa de cada um.

Enfim, as falas da orientadora apresentadas nesse Fórum evidenciam que busca de 

forma bastante contundente fomentar o uso dos diversos recursos disponíveis no ambiente. 

Com isto ela busca não apenas o desenvolvimento de atitudes práticas, mas também atuar no 

43 A interdisciplinaridade aqui “é muito mais do que um conjunto de disciplinas, é uma libertação de modelos 
predeterminados, é saber unir a arte com a ciência, é saber usar a utilidade do tempo; é uma relação entre 
pessoas, que começa a partir de um olhar, que pode gerar um momento único de interação, um momento de 
aprendizagem. Professores e alunos são sujeitos com histórias de vida e bagagens culturais diversas, que 
vivenciam situações, por vezes, antagônicas. Este vínculo, necessário à prática interdisciplinar, demanda um 
intenso e responsável trabalho pedagógico” (JOSGRILBERT, 2001, p. 84). 
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sentido de levar os formadores a terem a percepção de uma nova cultura44 educativa, como 

ilustra o trecho a seguir:

Sigam em frente!!! Esta é uma oportunidade para que 

possamos criar situações favoráveis a uma mudança de 

cultura na escola. Caminhamos para a construção de uma 

cultura que favorece o uso dos diferentes recursos 

tecnológicos existentes no âmbito escolar e o mais 

importante neste processo é o fato de por meio destes 

recursos e diálogos estabelecidos para o desencadeamento 

das atividades estaremos favorecendo uma transformação 

também nas pessoas...

Fórum 4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e Orientações para o 
Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 (Depoimento: Orientadora). 

Em relação à necessidade de mudança de cultura na escola, diante das 

transformações instauradas pelo desenvolvimento tecnológico, podemos resgatar o que 

Alonso (2003a) salienta a respeito do que considera como demandas e expectativas atribuídas 

à educação. Segundo a autora, cabe à educação por um lado, “atender as modernas exigências 

econômicas e sociais decorrentes da expansão do mercado e da globalização; de outro, 

possibilitar a reconstrução de culturas nacionais e locais, preparando os jovens para uma 

participação efetiva no social” (p. 28 - 29).  A educação, de acordo com esse pensamento, 

encontra-se diante da necessidade de enfrentar o desafio da mudança. Neste sentido, alerta 

Alonso (2003a) que, devido ao contexto atual, será necessário que a educação reveja o 

significado social do trabalho escolar considerando as novas demandas, bem como a sua 

eficiência para contribuir para que as pessoas tenham melhores condições de vida.

A autora ressalta ainda que, para que a educação caminhe no sentido de 

desenvolver o trabalho escolar sintonizado com as demandas atuais visando a uma mudança 

de cultura na escola, é de fundamental importância que se considere a formação dos dirigentes 

e docentes como um fator importante para a sua viabilização. Por sua vez, tal formação 

precisa incorporar o uso das TIC como ferramentas para o acesso à informação atualizada, 

registro dos processos pedagógicos e administrativos, bem como recurso potencializador da 

criação de ambientes de aprendizagem voltados para a construção de conhecimento. É preciso 

44 Entendendo a cultura aqui como “um conglomerado aberto de representações e normas de comportamento que 
contextualizam a rica, mutante e criadora vida dos membros de uma comunidade e que vai se ampliando, 
enriquecendo e modificando precisamente como consequência da vida inovadora daqueles que atuam sob o 
guarda-chuva de sua influência” (GÓMEZ, 1998, p. 60 - 61).
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considerar ainda que, no que se refere à formação dos dirigentes, o recomendado não é que se 

vise apenas à discussão voltada para o uso das tecnologias às ações puramente

administrativas. Torna-se importante que se vá além disso, buscando estratégias que levem os 

gestores a perceber as possibilidades que as TIC oferecem para que os objetivos educacionais 

de âmbito pedagógico sejam alcançados da melhor forma possível. Já que eles se constituem 

na razão da existência da escola (ALONSO, 2003a)!

Enfim, transpondo as ideias apresentadas aqui para o contexto do Projeto GET, 

torna-se mais fácil compreender as falas desencadeadas pela orientadora no excerto acima, 

pois esse projeto apresenta como um de seus objetivos favorecer esse reconhecimento das 

possibilidades que as tecnologias presentes no contexto escolar oferecem à gestão e aos 

processos pedagógicos em geral, por parte dos dirigentes (gestores) dos diversos estados

envolvidos nas formações. Assim, ao reafirmar aos formadores que a vivência no curso em 

desenvolvimento com os gestores escolares constituía uma oportunidade privilegiada para a 

criação de situações favoráveis a uma mudança de cultura na escola, a orientadora resgatava 

os objetivos do próprio projeto, bem como salientava a importância de seu papel como 

mediador desse processo que, consequentemente, favoreceria certa transformação das pessoas 

envolvidas.

O Fórum 5 foi proposto pela orientadora no início do desenvolvimento do Módulo 

3 da Fase 2. Nesse espaço, os formadores foram convidados a expressar suas expectativas e/ 

ou impressões sobre a realização do Módulo 3 que seria presencial. Ao analisar as falas da 

orientadora nesse Fórum, ficou evidente que reconheceu os problemas apontados pelos 

formadores. No caso, um dos problemas relacionava-se à escassez de máquinas 

(computadores) nas escolas onde seriam realizados os encontros presenciais com os gestores, 

como ilustra o trecho do depoimento a seguir:

Creio que a escassez de máquinas aos poucos vai sendo 

resolvida, pois, com o desenvolvimento deste projeto, esta 

problemática existente nas escolas é evidenciada e isto faz 

com que as diferentes instâncias se mobilizem para que isto 

seja minimizado ao longo dos tempos. 

Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento do Módulo 3 da 
Fase 2 (2º Presencial) - (Depoimento: Orientadora). 
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Ao reconhecer este problema, a orientadora aponta a possibilidade de que, a partir 

da realização do Projeto GET, as instâncias superiores que acompanhavam o desenvolvimento 

dessa experiência, com as manifestações registradas, tomassem as providências necessárias, 

visando ao desenvolvimento de novas práticas do mesmo segmento que, certamente, 

ocorreriam naquele contexto. Pelo menos, esse era o desejo de todos, diagnosticado nos 

depoimentos! No entanto, nenhum indício foi constatado de melhorias nesse sentido, mas 

acredita-se que o Projeto, na ocasião, deu visibilidade para que tal realidade viesse à tona.

Em relação à dificuldade de uso das máquinas pelos 

cursistas... isto também vai sendo resolvido com o 

envolvimento e interesse das pessoas e um trabalho 

realmente colaborativo... pois agindo em conjunto as 

limitações vão sendo superadas pelos potenciais da equipe.

Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento do Módulo 3 da 
Fase 2 (2º Presencial) - (Depoimento: Orientadora). 

Outro problema diagnosticado pela orientadora foi a dificuldade apresentada pelos 

cursistas gestores quanto ao uso dos computadores. Problema esse que se evidenciava, 

principalmente, nos presenciais, exigindo mais atenção e dedicação dos formadores para o 

desencadeamento das ações propostas. Diante dessa manifestação registrada pelos formadores 

nesse fórum, a orientadora salientou que o problema poderia ser contornado com o 

envolvimento, interesse e trabalho colaborativo entre todos os integrantes do grupo, no caso, 

de cada turma. O enfoque nas ações em conjunto era evidenciado a todo o momento pela 

orientadora como estratégia para minimizarem-se os problemas encontrados e forma para 

todos alcançarem os objetivos propostos.

Neste caso, ao estimular com que os formadores relatassem suas impressões sobre 

o momento de realização do Módulo 3 (presencial), a orientadora favoreceu com que os 

problemas fossem explicitados por meio da escrita, já que tal fórum ocorria em circunstância 

virtual. Em relação à manifestação de dificuldades, Warschauer (2001), citando Cifali (1997), 

expressa sua opinião dizendo que considera essa ação como ousada, pois quando alguém ousa 

relatar e registrar suas dificuldades, contribui para que o leitor possa também reconhecer as 

suas próprias dificuldades, comuns em sua profissão. “Entendo que tornar visíveis nossas 

dificuldades, fato que acompanha a escrita da experiência, traz uma oportunidade formativa 
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do humano na construção de sua autenticidade, não só em face dos outros, mas sobretudo de 

si mesmo” (WARSCHAUER, 2001, p. 189). 

Vale salientar que as falas da orientadora nesse espaço evidenciam, além de 

sugestões para se explicitar e contornar os problemas, o estímulo à troca de informações, ou 

seja, ao relato das estratégias adotadas por cada formador para superar os obstáculos 

encontrados, conforme se observa no trecho a seguir:

Sei que não está sendo fácil, mas vocês estão 

mostrando que vale à pena buscar diferentes saídas para 

contornar estes obstáculos como a escassez de máquinas e 

outros. Sendo assim, creio que seria interessante se nos 

relatassem com mais detalhes que estratégias são estas que 

vocês estão adotando para superar estes desafios???

Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento do Módulo 3 da 
Fase 2 (2º Presencial) - (Depoimento: Orientadora). 

O convite ao relato das estratégias adotadas pelos formadores para a superação 

dos obstáculos encontrados demonstrou, na postura do orientador, que desejava propiciar a 

troca de experiências entre os integrantes do grupo, ou seja, dos formandos. Em seus estudos, 

Warschauer (2001), ao referir-se à escrita como oportunidade formativa enfatiza que ao se 

criar espaços para a escrita da experiência, torna-se possível que ela seja lida por outros, 

favorecendo com que o sujeito que escreve saia de si mesmo para ser capaz de partilhar os 

pensamentos, estimulando assim a passagem daquilo que está implícito para o explícito. Desta  

forma, a escrita caracteriza-se como formadora uma vez que viabiliza a capacidade de 

partilhar. Segundo a autora “raras são as ocasiões em que os professores podem participar de 

grupos de formação para a análise de suas práticas, de modo que criar condições para que um 

trabalho semelhante, nos contextos que temos hoje, é importante para ampliar as 

oportunidades de formação baseadas na apropriação da experiência” (WARSCHAUER, 2001, 

p. 191).

O Fórum 6 - criado logo após o término do processo de formação da Fase 2, na 

qual os formadores atuaram com os gestores, mais especificamente, após o Módulo 4 -

apresentou como objetivo coletar as impressões dos formadores  sobre a fase vivenciada, 

incentivando, especificamente, o registro dos avanços e dificuldades identificados pelos 

formadores ao longo do desenrolar do processo, bem como a indicação das estratégias 

adotadas para superá-las, conforme evidencia o trecho abaixo: 
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Quando apontarem os avanços e dificuldades, é 

importante que, além de olharem para os gestores, que 

olhem também para vocês como formadores, ou seja, é 

fundamental que vocês apontem em que aspectos 

consideram que tenham obtido avanços pessoais e 

profissionais com a atuação neste projeto como professores 

de turmas...  Neste instante, mencionar as estratégias que 

adotaram para minimizar ou tentar resolver 

determinados problemas também é interessante. Ah... e 

quais delas acreditam ter sido válidas ou não... Vamos lá, 

aproveitem este espaço para olhar para a prática 

desencadeada por vocês, analisando e identificando 

pontos ainda a serem aperfeiçoados!

Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades (Depoimento: 
Orientadora). 

Com tal iniciativa, a orientadora propiciou com que os formadores fizessem um 

movimento de olhar de forma crítica para as ações desenvolvidas após a sua realização. Ao 

dirigir o olhar para o vivido, puderam resgatar a memória, assumindo uma postura de 

pesquisadores em busca das minúcias e variáveis emergentes daquela ocasião. Cabe salientar, 

aqui, o papel importante da memória na construção da identidade e da consciência do 

indivíduo:

Memória que tece lembranças, que mescla o passado, revê o curso do presente e que 
pode inspirar o futuro. Este movimento dialético, que é exercitar a memória numa 
prática docente substantivamente interdisciplinar, torna-se importante na medida em 
que a análise das marcas do passado servem para compreender diferentes práticas 
vividas (PINTO, 2001, p. 117).  

De acordo com o autor, ao relacionarmos memória e prática docente, segundo 

uma perspectiva interdisciplinar, favorece-se com que a vivência já desenvolvida seja 

refletida, discutida e analisada. Assim, “recriando sua prática, o professor aceita o novo não 

só por ser novo, mas porque traz embutido vozes e traços do velho” (Ibid., p. 117). É preciso 

considerar também que uma das características da memória é sua atemporalidade que 

favorece com que as vivências sejam resgatadas de forma não cronológica e sim por meio de 

acontecimentos vivenciados no passado. “A lógica das lembranças é a da emoção: momento 

em que o sujeito deixa que as lembranças tenham voz e vão além dela, por meio de 

manifestações corporais, gestos, expressões faciais, do comportamento emocionado [...]” 

(Ibid., p. 116).
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Por meio do incentivo de resgate dessas memórias vivenciadas, os formadores 

tiveram também a oportunidade de exercitar a autoria, destravando a escrita e o pensar. Com 

isso, oportunizou-se também com que se sentissem mais confiantes e saboreassem sua própria

descoberta e a descoberta de si mesmos (KACHAR, 2001). O ato de escrever e reescrever as 

impressões de sua vivência possibilitou com que cada formador pudesse descobrir-se como 

profissional atuante em contexto virtual, facilitando assim a sua percepção dos aspectos de 

sua prática ainda a serem depurados e/ou aperfeiçoados para a vivência de novas experiências. 

Nessa dinâmica “categorias como parceria, cumplicidade e espera vigiada propiciaram a 

composição da situação onde a confiança foi fundamental na relação e no expor-se [...]. O 

vínculo foi, gradativamente, se fazendo” (Ibid., p. 111). Ao instigar com que cada formador 

fizesse o seu relato, a rede se tecia e ampliava-se a cada registro, favorecendo com que o 

conhecimento circulasse, permeando a todos os habitantes daquele espaço virtual. 

Vale salientar que o Fórum 7 foi proposto com o intuito de criar um espaço para 

que os formadores, pós-curso, retornassem ao ambiente virtual com o propósito de socializar 

aos colegas formadores quais foram os rumos que seguiram após essa vivência, como 

evidencia o excerto abaixo:

Oi querida!!!! Que saudade de você... seja bem vinda 

ao nosso café filosófico!!! Isto mesmo amiga... acabou o 

curso, mas nada nos impede de continuar dialogando e 

trocando informações... não é? Pois, com o término do 

curso cada um de nós seguiu seu caminho e ai acabou 

ficando complicado manter o contato. Por isto, criei este 

espaço, pois tenho recebido e-mails de alguns de vocês 

ainda... Acho isto bem legal, pois mostra o quanto nossa 

relação foi boa. Fico feliz em ter noticias de vocês, é 

importante para mim ver o avanço e os rumos que vocês 

tomaram após nosso curso.

Fórum 7: Café Filosófico Virtual (Depoimento: Orientadora). 

A fala da orientadora no trecho acima oferece indicativos que a relação construída 

com o grupo de formadores foi uma relação baseada na amizade, indo ao encontro das ideias 

apontadas por Imbernón (2000, p. 89), quando defende que o formador de formadores deve 

assumir “o papel de guia e mediador entre iguais, o de amigo crítico que não prescreve 

soluções gerais para todos, mas ajuda a encontrá-las dando pistas para transpor os obstáculos 

pessoais e institucionais e para ajudar a gerar um conhecimento compartilhado [...]”. Por meio 
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das análises dos DSCs, foi possível perceber a postura do orientador, no caso, atuando como 

formador de formadores, como realmente um amigo que esteve a todo o momento atendo às 

ações e reações de cada um dos formadores durante o desenvolvimento dos diversos 

momentos do curso. Amigo esse que ouvia atentamente, com o intuito de buscar ou sugerir 

soluções específicas para cada obstáculo apontado; que, assumindo uma posição de igualdade, 

colocava-se no lugar do outro, como evidencia o trecho abaixo extraído do Fórum 3:

Sei que estes problemas técnicos incomodam a mim 

também; se estivesse no lugar de vocês sentiria a mesma 

coisa. Mas acredito que, com o andamento das atividades, 

esta situação acabará mudando, pois o curso será uma 

oportunidade para evidenciar a necessidade de se investir 

também nos recursos tecnológicos para que todas as ações 

obtenham sucesso.

Fórum 3 – Expectativas e Impressões em Relação ao Desenvolvimento do Módulo 
1 da Fase (Depoimento: Orientadora). 

A figura do formador de formadores tem sentido quando esse “analisa a prática 

educativa dos professores, mas quando, assumindo uma posição de igualdade e de 

colaboração, diagnostica obstáculos, fornece ajuda e apoio ou participa com os professores, 

refletindo sobre sua prática” (IMBERNÓN, 2000, p. 92). Nesta perspectiva, assumir a posição 

de igualdade torna-se possível ao formador, uma vez que se subentende que ele já tenha 

vivenciado a situação na qual se encontram seus formandos. É claro que se torna necessário 

reconhecer que cada contexto é único, mas além das especificidades, alguns aspectos podem 

ser generalizados a partir de uma experiência vivida, facilitando assim algumas considerações, 

por parte do formador, que vão ao encontro das manifestações emitidas em um dado momento 

por um de seus formandos ou, até, por uma parte significativa deles.  No caso do comentário 

acima, ao reconhecer que os problemas técnicos incomodam, a orientadora permite que se 

compreenda já ter vivenciado uma situação semelhante a que os formandos vivenciavam 

naquele momento no curso, bem como instiga que se compreenda que a ocorrência de 

problemas técnicos é comum quando se atua com a aplicação de recursos tecnológicos em 

ambientes educacionais, como é o caso do Projeto GET. 

 Outro aspecto que se evidencia nesse Fórum 7, refere-se à reação de satisfação da 

orientadora ao identificar em alguns dos depoimentos que alguns dos formadores, ao término 

da atuação como formadores, deram continuidade a sua formação para atuar em contextos on-

line, como evidencia o excerto abaixo, dirigido a  uma formadora que havia dado início a um 
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curso de especialização em tecnologia educacional, focando o ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle, muito usado recentemente, em programas de EaD. 

Seu relato nos mostra que certamente você conseguiu 

seguir numa linha semelhante ao que havíamos discutido 

no projeto Gestores e Tecnologias, está fazendo um curso de 

especialização e formação para o uso do Moodle. Fico 

muito feliz com estas oportunidades que surgiram em seu 

caminho. E mais feliz ainda por perceber que você aceitou 

estes desafios e que está dando continuidade à sua 

formação para o uso das TIC atrelado a questões 

educacionais. [...] É muito bom saber que vc tem vontade 

de continuar aprendendo, ainda mais por saber que este 

interesse é pela área de tecnologia aplicada à educação. 

Este desejo pelo crescimento pessoal e profissional é 

fundamental para todos nós educadores.

Fórum 7: Café Filosófico Virtual (Depoimento: Orientadora). 

Pode-se inferir assim que a comunicação instaurada de forma horizontal entre a

orientadora e os formadores contribuiu para que, efetivamente, o processo de orientação 

desencadeado favorecesse com que os sujeitos em formação, no caso, os formadores, 

ultrapassassem os desafios que a modalidade a distância instaura, apropriando-se dos 

conceitos abordados e deixando ainda o desejo de seu aprofundamento, visando ao exercício 

de novas práticas. Como salienta Imbernón (2000, p. 91), cabe ao formador de formadores 

realizar “um papel mediador que consiste em oferecer aos professores um determinado

conhecimento para que se apropriem dele e o interiorizem em um contexto determinado com 

uma finalidade de solução de situações práticas”.

Uma vez finalizada a discussão dos resultados a partir dos discursos dos 

formadores e depoimentos da orientadora, apresento, a seguir, os indicadores que sinalizam as 

mudanças de concepções e de práticas, assim como as constatações dos formadores e 

orientadora a partir de suas experiências no contexto do Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias/CONSED, aqui investigado.
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4.6 Indicadores Emergentes da Análise dos Discursos e Depoimentos da Orientadora 

Ao analisar os discursos elaborados para as categorias relacionadas a cada um dos 

quatro sentidos - na medida em que o olhar da pesquisadora mergulhava na essência das falas 

em busca das percepções dos formadores - alguns indicadores de mudança foram 

evidenciados. O Quadro 13 mostra de forma sintetizada alguns destes indicadores associados 

aos respectivos sentidos:

SENTIDOS INDICADORES EMERGENTES

1. Impactos da
Vivência na Função 
de Formador no 
Projeto GET

1. Importância do planejamento para a organização de programas de 
formação em contextos on-line. 

2. Apropriação quanto ao uso da tecnologia na prática pessoal e profissional. 
3. Exercício da autonomia na busca de novas estratégias didáticas. 
4. Articulação da teoria na prática – desenvolvimento de pesquisa e reflexão 

sobre o vivido. 
5. Valorização do trabalho colaborativo – trabalho em equipe. 
6. Compreensão a respeito do papel do professor formador e do aluno em 

contextos on-line. 

7. Conscientização sobre a necessidade de mudança da cultura institucional 
diante dos avanços tecnológicos.  

8. Desenvolvimento de competências para a atuação em contextos on-line. 

2.Emoções 
Evidenciadas  na 
Prática do 
Formador

9. Superação do medo do novo, da angústia, com os avanços no uso das TIC.
10. Minimização da ansiedade e insegurança pelo trabalho coletivo,  ajuda 

mútua e troca de experiências entre os pares.
11. Constatação de sentimentos de satisfação, surpresa, alegria,  orgulho, 

alívio, contentamento com o próprio aprendizado e reconhecimento dos 
desafios superados. 

12. Fortalecimento de laços de amizade e diminuição do sentimento de solidão 
pelas interações desencadeadas no AVA. 

13. Demonstração de confiança e gratificação aos cursitas quanto à realização 
das atividades propostas. 

14. Necessidade de uso de estratégias diferenciadas no processo de avaliação 
on-line para minimizar o sentimento de frustração no formador.  

3.Dificuldades 
Encontradas na 
Função de 
Formador

15. Gerenciamento do tempo para a realização das tarefas do curso. 
16. Ausência de familiaridade dos formadores e cursistas com as TIC. 
17. Problemas de manutenção e número insuficiente de máquinas nas 

instituições. 
18. Manter a participação e colaboração efetiva dos cursistas ao longo da 

formação. 
19. Alcançar a imparcialidade no processo de avaliação. 
20. Número reduzido de presenciais com a orientadora e com os cursistas.

4.Desejos e 
Perspectivas a 
Partir da 
Experiência do 
Formador no 
Projeto GET

21. Novas oportunidades de formação continuada sobre o uso das TIC. 
22. Organização e infraestrutura adequada, composição das turmas no AVA 

com um número médio de 25 alunos e número de presenciais coerente com 
o perfil do público-alvo e proposta pedagógica do curso.

23. Modelo de avaliação que valorize o processo. 
24. Mudança de concepção quanto ao conceito de tecnologia e percepção das 
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possibilidades de uso das TIC no âmbito pedagógico e administrativo.   
25. Reconhecimento do AVA como meio para compartilhamento de 

experiências e construção de novos conceitos. 
26. Valorização da figura do orientador no acompanhamento dos formadores 

em ação.  

Quadro 13: Indicadores Emergentes da Análise dos Discursos dos Formadores.

Além dos indicadores emergentes a partir da análise das categorias relacionadas 

aos sentidos aqui mencionados, apresento também, a seguir, os indicadores que emergiram 

das interpretações referentes aos depoimentos registrados pela orientadora, formadora de 

formadores, nos fóruns de discussões.  O Quadro 14, disponibilizado abaixo, apresenta tais 

indicadores:

A VOZ DA 
ORIENTADORA: 
FORMADORA DE 
FORMADORES

1. Incentiva o registro das etapas realizadas e acompanha o processo, 
sugerindo encaminhamentos e esclarecendo dúvidas. 

2. Proporciona o desenvolvimento e exercício da autonomia.
3. Instiga a interação dos formadores com a teoria, com o contexto e com os 

recursos disponíveis.
4. Fomenta a troca de experiências visando a um  trabalho colaborativo.
5. Explicita ao longo da orientação as funções do formador. 
6. Assume uma posição de igualdade perante os formandos, reconhecendo-se

também como aprendiz. 
7. Desencadeia intervenções a partir de sua própria experiência  e reflete em 

busca de aperfeiçoamento.
8. Desempenha papel de desafiador, mediador, facilitador da aprendizagem.

Quadro 14: Indicadores Emergentes da Análise dos Depoimentos da Orientadora –
Formadora de Formadores. 

Desse modo, a análise foi desmembrada tomando como ponto de partida os 

sentidos construídos a partir da interpretação dos DSC e das falas da orientadora. Este 

processo fez com que a rede fosse tecida e alinhavada com o apoio dos teóricos que 

auxiliaram na fundamentação das ideias apresentadas nesta pesquisa. É importante 

compreender que a relação entre um sentido e os indicadores é estabelecida devido à ênfase 

atribuída à formação de formadores desencadeada em contextos on-line.

Com o propósito de ultrapassar a análise da formação de formadores 

desencadeada no âmbito do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, foram diagnosticadas 

expectativas, impressões, avanços, dificuldades, estratégias e sentimentos emergentes. Além 

disso, a presente pesquisa apontou aspectos a serem considerados para estruturar-se uma 

metodologia para o desenvolvimento de outros projetos de formação de formadores na 

modalidade a distância (ou semipresencial) em ambientes virtuais de aprendizagem. Para 

tanto, os indicadores relacionados nos quadros acima, tornam-se contribuições relevantes para 

218



Adriana Aparecida de Lima Terçariol 
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line

a concepção desses projetos voltados para a formação em contextos on-line, cujo público-alvo

sejam os formadores de formadores. 

A partir deste instante então, no próximo Capítulo, farei alguns apontamentos, 

com o intuito de tecer algumas considerações a partir da experiência como orientadora e 

pesquisadora, tendo a certeza de que um projeto nunca se finaliza, pois a cada ponto de 

chegada configura-se um novo ponto de partida...
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

UM OLHAR PROSPECTIVO: RESGATANDO OS SENTIDOS DESTA 

PESQUISA, PROJETANDO NOVAS PESQUISAS

! "#$%&’ ()*+, - . / +($0)’ - )(1$- 2,+(+’ 3&$- (2+%3&($)4 2&,3- ’ 3+($%&4 $&$)’ 35)3&$*+$

+627)%)3- ,$4 )’ 8- ($%&’ ()*+, - . / +($(&9,+$- $3+4 : 3)%- $*+(3- $2+(; 5)(- 1$3&4 - ’ *&$

%&4 &$,+0+,<’ %)- $- ($2+,=5’ 3- ($*+%&,,+’ 3+($*&$2,&97+4 - >$?4 $- 7=5’ ($3,+%8&(1$

*+(3- %&1$&($)’ *)%- *&,+($*+$4 5*- ’ . - $’ - $2, : 3)%- $*&%+’ 3+$- $2- ,3),$*- $- 35- . @&$
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4 )’ 8- ($- 35- )($)’ ; 5)+3- . / +(1$E)(754 9, - ’ *&$%- 4 )’ 8&($2- , - $’ &E- ($2+(; 5)(- (>$$

Ao percorrer toda a trajetória da pesquisa, que se iníciou com estudos teóricos, 

chegando até a análise a partir dos depoimentos apresentados em cada um dos discursos, 

resgato, neste momento, aspectos importantes com o intuito de explicitar minhas 

considerações finais sobre a temática em questão, tomando como referência as perguntas 

decorrentes do problema. Justifico ainda que, ao longo dos apontamentos aqui desencadeados, 

procuro destacar alguns dos indicadores45 emergentes durante as análises desenvolvidas para 

cada um dos sentidos. 

a) Como os formadores interpretam o processo de formação vivenciado no 

contexto do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias/CONSED em relação às 

práticas docentes experienciadas? 

Em um processo de formação, uma das principais expectativas ocorre em relação 

à elaboração do planejamento, momento esse em que as equipes devem refletir sobre a 

composição de cada uma das turmas, levantando ainda inúmeras estratégias para a realização 

das ações envolvidas na formação. Desse modo, pelo fato de os formadores evidenciarem em 

suas falas a importância do planejamento para o desenvolvimento de programas e ações 

pedagógicas em ambientes virtuais, este aspecto constitui um dos indicadores a serem 

45 Lembro que, tais indicadores foram relacionados ao final do Capítulo anterior, mais especificamente nos 
Quadros: 13 e 14.
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considerados para a organização de programas de formação em contextos on-line, conforme

mencionado ao final do capítulo anterior.

Vale salientar ainda que, no âmbito desta pesquisa, além de ter ocorrido 

manifestações e inquietações quanto à necessidade de planejamento das ações pedagógicas a 

serem desenvolvidas pelos formadores, são evidenciados também sentimentos como o medo e 

a angústia,  quanto à mediação em um ambiente virtual de aprendizagem, pois para a maioria 

dos educadores que assumiram a função de formadores no Projeto GET vivenciaram, pela 

primeira vez, a experiência como docentes na modalidade a distância. Esses sentimentos 

devem-se também pela falta de cultura tecnológica e, consequentemente, pela falta de 

familiarização com as TIC, por parte dos formadores. Porém, apesar dos receios manifestados 

inicialmente, os formadores, ao longo de sua atuação, gradativamente vão se superando com 

relação aos receios quanto ao uso das TIC, apropriando-se dos recursos disponíveis no AVA, 

bem como com a dinâmica de mediação para desencadear o acompanhamento dos gestores 

cursistas. Por esta razão, a superação do medo e da angústia diante do novo é apontada como 

um indicador de mudança, uma vez que tais sentimentos modificam-se com os avanços no 

uso das TIC, conforme pôde ser constatado no âmbito desta pesquisa.

Com o passar do tempo, os formadores superam o desafio da linguagem 

tecnológica, e ela poderá ser incorporada em suas vidas, tanto na esfera pessoal quanto na 

esfera profissional, configurando outro indicador, pois as TIC melhoram seus afazeres 

cotidianos.  A partir dessa apropriação das TIC com a vivência na função de formadores, os 

docentes também podem vislumbrar novas oportunidades de atuação profissional. Uma vez 

que tal experiência pode levá-los ainda ao desejo de busca de novos cursos na área, visando 

ao aprimoramento dos conhecimentos adquiridos no que se refere à atuação em contextos on-

line, abrindo novas perspectivas profissionais. Além de instigados a visualizarem uma nova 

possibilidade de atuação, os formadores poderão ser orientados para refletir sobre as 

contribuições da experiência vivida para a descoberta de uma nova forma de comunicação.

Com as percepções e avanços no uso dos diversos recursos que o AVA apresenta 

para comunicação, os formadores podem aperfeiçoar-se ao longo do curso também com a 

troca de experiências. Vale salientar que ao reconhecer a possibilidade de trocar informações 

sobre as práticas desenvolvidas com os pares, por meio dos recursos existentes no AVA, os 

formadores contemplam mais um indicador no processos de formação on-line, pois esta pode

ser uma oportunidade para instaurar reflexões e ideias para o desencadeamento de ações que 

podem contribuir para o crescimento pessoal e profissional. O importante a compreender aqui 

é que a socialização das impressões sobre as ações já vividas deve ocorrer logo após a sua 
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realização, quase que simultaneamente, facilitando e agilizando a sua disseminação no grupo 

de formadores. Com isso, os formadores que em determinado momento tenham realizado

determinadas etapas do curso podem aproveitar os registros dos pares para rever o seu 

planejamento, analisando as atividades, estratégias e recursos a serem utilizados, no sentido 

de validarem a sua pertinência naquele momento para o seu contexto. 

Essa dinâmica contribui para a valorização do trabalho colaborativo, bem como 

para o reconhecimento de sua importância como um indicador a ser contemplado na 

estruturação de ambientes on-line destinados à formação continuada de educadores. Desse 

modo, abre-se a possibilidade de criar um ambiente colaborativo de formação no espaço 

virtual, o qual pode ser estimulado também pelas intervenções do formador de formadores no 

processo de orientação. Torna-se importante aqui reforçar o que caracterizaria um ambiente

colaborativo de aprendizagem. De acordo com as ideias de Fullan e Hargreaves (2000), esse 

ambiente:

[...] refere-se a qualidades, a atitudes e a comportamentos difusos que permeiam as 
relações [...], a cada momento, a cada dia. Ajuda, apoio, confiança e abertura 
formam o cerne dessas relações. Por trás de tudo isso, há um comprometimento com 
a valorização das pessoas como indivíduos e dos grupos aos quais pertencem (p. 67). 

A construção desse espaço colaborativo deve ser dinâmica, ocorrendo durante 

todo o processo de acompanhamento. A sua composição pode ser desenvolvida após a análise 

de cada registro deixado pelos formadores, pois o feedback oferecido pelo formador de 

formadores é fundamental para dinamizar as discussões, desencadear as reflexões sobre a 

prática e fornecer referências para a atuação dos formadores em formação. Além disso, ao 

sentir a presença do orientador, os formadores percebem que não estão caminhando sozinhos 

e que, a qualquer momento que necessitarem de apoio, terão o acesso a um profissional mais 

experiente naquela atuação para orientá-los.

Neste sentido, a existência da figura do orientador como responsável pelo 

acompanhamento dos formadores, torna-se também um indicador essencial, porque a 

formação defendida aqui pressupõe que, ao mesmo tempo em que os formadores interagem 

nesse ambiente de orientação, cada um deles também é responsável pela mediação em outro 

espaço virtual, dinâmica essa que se configura em um efetivo processo de formação e ação. 

Ao olhar neste instante, no papel de pesquisadora, para o movimento que poderá ser 

instaurado nesse espaço virtual de orientação é possível inferir que o AVA poderá ser usado 

como um ponto de encontro fundamental aos formadores em ação e formação. Assim, o 

ambiente deve também ser um local onde eles buscam e encontram apoio da orientadora e de 

223



Adriana Aparecida de Lima Terçariol 
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line

seus pares, bem como o da equipe técnica do Projeto. Desse modo, sentem-se acolhidos e 

acompanhados para enfrentarem os desafios que a atuação como docentes nesses contextos 

on-line impõe. 

Vale apontar ainda que, nesse espaço, o material de apoio pode ser criado para 

atender a uma necessidade manifestada pelo grupo ou por um de seus integrantes. Assim, esse 

espaço virtual ficará enriquecido, a partir de materiais didáticos e de apoio socializados nas

bibliotecas e portfólios, bem como pelas falas que podem ser postadas nos fóruns e em outras 

ferramentas que favorecem a interação e em que as emoções aflorem.  Cabe aqui evidenciar 

que devido às possibilidades oferecidas pelos recursos disponíveis no AVA para a interação, 

favorece-se o fortalecimento de laços de amizade e diminuição do sentimento de solidão, 

conforme mencionado anteriormente, o que contribui para que, neste instante, destaque-se

mais um indicador. 

Outro ponto digno de ser salientado a partir da análise das falas dos formadores 

refere-se à necessidade de se prever uma organização e infraestrutura adequada, com a 

composição das turmas no AVA com um número médio de 25 alunos e um número de 

presenciais coerente com o público alvo e com a proposta pedagógica do curso a ser 

desenvolvido, aspectos esses que, devido a sua relevância, integram outro indicador. A

ocorrência dos encontros presenciais, articulados ao longo do curso, pode ser considerada 

como um aspecto que favorece um diferencial em um processo de formação. Tais encontros 

representaram oportunidades importantes aos formadores e cursistas, pois na maioria das 

vezes são destinados às discussões teóricas e vivências para a compreensão dos fundamentos 

e recursos a serem utilizados no decorrer de um curso. O número de encontros presenciais 

precisa ser suficiente para a compreensão dos aspectos e ações a serem desenvolvidos nos 

cursos. Neste sentido, seria necessário que houvesse um número de encontros que 

possibilitasse tempo suficiente para oferecer maior tranquilidade e esclarecimento às dúvidas, 

de ordem pedagógica e/ou tecnológica, por parte do formador de formadores ou da própria 

equipe idealizadora.

Saliento, ainda, a importância de se considerar a oportunidade de o processo de 

formação ser realizado em duas fases, ou seja, Fase 1 e Fase 2. A Fase 1 trata-se do momento 

em que os formadores atuam como alunos, no início do processo de formação. Na sequência, 

a Fase 2 refere-se ao momento em que os formadores assumem o seu papel real de 

mediadores em suas turmas, com os cursistas. A vivência na Fase 1 é importante para os 

formadores, porque oportuniza, em um primeiro momento, que se familiarizem com os 

fundamentos e práticas que embasam o Projeto e com as noções gerais sobre a modalidade 
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distância, proporcionando com que se apropriem da metodologia de formação e da linguagem 

tecnológica, de forma gradativa. Além disso, nessa primeira Fase, poderão sentir-se no papel 

dos alunos, prevendo suas dificuldades. No entanto, é importante ter em mente que a vivência 

da Fase 1, não esgotará os aspectos a serem compreendidos para a vivência da Fase 2, pois 

muitos aspectos serão entendidos e aperfeiçoados na ação, ou seja, durante a atuação como 

formadores.

Assim, é importante considerar que, uma formação continuada não esgota 

aspectos a serem compreendidos para a realização de uma nova ação, porém oferece a 

oportunidade de reflexão e construção de conhecimentos para que essa nova ação tenha 

condições de ser desencadeada. É essencial compreender que haverá sempre a necessidade de 

aperfeiçoamento e estudos ao longo do desenvolvimento da ação, ainda mais sendo essa 

experiência uma novidade na vida profissional do docente.

  No processo de formação dos formadores, torna-se essencial ainda oportunizar 

com que exercitem a autonomia, buscando novos materiais e estratégias que lhes ofereçam 

mais subsídios para a atuação em contextos on-line, movimento esse que contribui também 

para a melhora da autoconfiança e para a vivência da teoria na prática. Por esta razão, esse 

aspecto torna-se também um indicador a ser contemplado e estimulado em processos de 

formação voltados para a capacitação de educadores que desempenharão suas práticas em 

ambientes não presenciais.

b) Quais dificuldades são identificadas na implantação de cursos de formação 

continuada em contextos on-line?

Como fatores que dificultam o desenvolvimento de um processo de formação on-

line, destaco aqui o gerenciamento do tempo manifestado pelos docentes em formação para se 

dedicarem às tarefas propostas, sendo que tal fato ocorre tanto por parte do formador quanto 

dos cursistas. De acordo com os dados levantados, no contexto investigado, o problema 

ocorria devido às inúmeras tarefas já assumidas pelos educadores formadores junto às 

secretarias ou diretorias envolvidas. Tarefas essas que já estavam sob sua responsabilidade, 

antes de iniciar a atuação de formadores no contexto do Projeto. Nesse sentido, considero 

necessário que os formadores que se responsabilizam pela mediação em um ambiente on-line,

tenham algumas horas específicas para o desempenho das tarefas relativas ao novo papel, 

principalmente, por ser esta atuação uma novidade para muitos deles, o que exigirá mais 

atenção e tempo de dedicação para o seu desenvolvimento. Chamo a atenção aqui para o fato 

de essas horas de trabalho destinadas à função de formadores serem oficialmente 
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reconhecidas e liberadas por seus Dirigentes, de modo que possam desempenhar a nova 

atividade em um horário específico, dentro de sua jornada de trabalho e, se necessário,

usufruindo da própria infraestrutura da instituição. Isto porque nem todos os docentes 

formadores possuem em suas residências infraestrutura tecnológica apropriada para a função. 

Além do excesso de atividades dos profissionais envolvidos como formadores,

destaca-se aqui, também, a dificuldade pelo acúmulo de funções e sobrecarga de trabalho dos 

cursistas,  o que os prejudica na realização das atividades propostas ao longo do curso. Chamo 

a atenção para esse aspecto, pois os formadores sentem-se, constantemente, angustiados e 

desestimulados com a falta de retorno dos cursistas nos prazos previstos. Desse modo, aponto 

a necessidade de reconhecimento dos Dirigentes da Rede Estadual ou Municipal para a 

reorganização da carga horária dos seus docentes e/ou gestores em formação on-line, uma vez 

que tal fato torna-se um fator considerável para que aproveitem ao máximo a oportunidade de 

aprendizado e não sintam ou compreendam a experiência como algo “sacrificante” que surgiu 

como mais uma imposição e sem nenhum respaldo em relação ao tempo ou recursos. 

Outro aspecto que dificulta o desenvolvimento de um curso nesta modalidade 

refere-se à falta de cultura tecnológica nas escolas, pelo menos nas da Rede Pública, o que 

contribui para que os cursistas manifestem dificuldade com o uso das TIC, exigindo assim 

maior número de encontros presenciais e dedicação dos formadores para a realização do 

acompanhamento. Consequentemente, como as escolas não desenvolvem ações específicas 

voltadas ao incentivo de uso das TIC na gestão e práticas pedagógicas, os laboratórios de 

informática existentes nas escolas quase não passam por manutenção, ou seja, não recebem 

reparos e atualizações. Atrelado a essa problemática, o número de computadores existentes 

em alguns dos laboratórios é insuficiente para atender à turma de cursistas. Nesses casos, 

quando os formadores precisam desenvolver os presenciais, poderão sentir dificuldade, pois 

necessitam dividir o grupo de cursistas em grupos menores para que a realização dos 

encontros possa acontecer com o mínimo de qualidade. Desse modo, os problemas de 

manutenção e número insuficiente de máquinas nas instituições constituem um indicador de 

mudança evidenciado nos depoimentos dos formadores e que, resgato aqui, por considerá-lo

prioritário ao se conceber programas de formação voltados ao uso das TIC. 

Em relação a essa questão, recomenda-se ainda que experiências de formação 

voltadas para o uso das tecnologias existentes nas escolas sejam desencadeadas após um 

planejamento minucioso por parte dos Dirigentes das Secretarias, de modo que se analise a 

necessidade de equipar e realizar a manutenção dos laboratórios e outros recursos a serem 
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usados na capacitação para que todas as ações propostas possam desenvolver-se da melhor 

forma possível, conforme  o previsto. 

Reforça-se aqui que um planejamento estratégico realizado pelos Dirigentes da 

Rede de Ensino é fundamental antes de qualquer iniciativa nas escolas, de modo que se possa 

analisar o contexto atual, a fim de verificar se a infraestrutura existente está adequada para 

que possam ser atingidas as metas almejadas por um determinado Projeto de capacitação. É 

importante que esse planejamento preveja verbas e ações específicas, além de outros aspectos, 

para a adequação de toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento da formação, 

garantindo assim a plena participação dos sujeitos envolvidos no processo. Dessa forma, 

possibilitarão que os sujeitos atingidos, sintam-se motivados para darem prosseguimento na 

aplicação e aperfeiçoamento dos aprendizados obtidos pela formação em seu cotidiano 

profissional, percebendo assim o apoio institucional.

Outro fator de que os formadores sentem dificuldades refere-se ao processo de 

avaliação dos cursistas. Este aspecto pode ser apontado como um dos principais que 

incomodam os formadores, pois é complicado saber se a imparcialidade com os pares está 

mantida. Os formadores sentem os esforços dos cursistas para realizarem as atividades 

propostas no curso, sabem que muitos deles enfrentam inúmeras dificuldades para alcançar as 

metas esperadas devido à sobrecarga de trabalho e outros problemas pessoais e/ou 

profissionais, mas que, mesmo assim, precisam analisar caso a caso, de forma imparcial e 

justa. Observa-se que, em um processo de avaliação, pode-se surgir um sentimento de 

incapacidade e frustração quando o formador não consegue atingir 100% de aprovação em 

suas turmas. Nesses casos, justificam que, mesmo com os esforços desencadeados, realizando 

encontros presenciais extras, inúmeros telefonemas, mensagens, e outras formas de contato 

realizadas, alguns cursistas não conseguem concluir o curso. Por esses e outros motivos, a 

dificuldade em alcançar a imparcialidade no processo de avaliação é considerada um 

indicativo a ser abordado em processos de formação de formadores, de modo que alternativas 

para contornar essa situação sejam discutidas. 

Em se tratando de avaliação em ambientes on-line, algumas medidas podem 

contribuir para que o formador mantenha a imparcialidade ao desenvolver a avaliação dos 

cursistas. A primeira delas seria fazer uso do potencial que os recursos disponíveis no AVA 

oferecem para o processo de avaliação, dentre eles destaco os dados quantitativos extraídos 

dos relatórios de acesso e participação de cada uma das ferramentas. É preciso compreender 

que, tais dados, por mais que sejam numéricos, oferecem pistas ao formador em relação ao 

desenvolvimento de cada cursista ao longo do curso. A partir destes dados, os formadores 
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conseguem visualizar com mais precisão quais cursistas estão acompanhando mais 

sistematicamente as leituras e atividades propostas, bem como quais, por um motivo ou outro, 

encontram-se ausentes, demonstrando assim alguma dificuldade. Nesse sentido, esses dados 

quantitativos gerados pelo próprio sistema configuram-se como ferramentas de apoio ao 

formador, uma vez que oferecem subsídios para uma avaliação mais qualitativa. 

A análise qualitativa das participações e atividades desenvolvidas pelos cursistas 

durante a formação exige que o formador deixe claro, no início do curso, quais são os critérios 

que adotará para avaliar cada atividade, bem como a participação nas diferentes ferramentas 

de comunicação. O esclarecimento dessas informações, desde o início da formação, contribui 

para que o formador sinta-se mais confortável ao realizar o processo de avaliação que se pode 

desmembrar em três formas: diagnóstica, somativa e formativa. Lembrando que: 

A avaliação somativa tem o propósito de classificar o aluno, atribuindo-lhe uma 
nota. A avaliação diagnóstica não pode inferir a progressão do aluno, serve apenas 
como um indicativo para o professor, enquanto a formativa busca o aperfeiçoamento 
do processo de ensino e aprendizagem, sendo uma avaliação mais significativa para 
o Ensino a Distância, no qual se busca o aprendizado do aluno e não uma seleção. A 
avaliação formativa é um recurso privilegiado para a individualização do 
aprendizado do aluno [...]. Ela não aplica instrumentos de avaliação específicos, pois 
todos os instrumentos podem ser utilizados. O que importa para esta modalidade de 
avaliação é como serão usados os seus resultados (SANTOS, N., 2006, p. 254).      

Chamo a atenção aqui para o fato de que, em se tratando de formação continuada 

on-line, as avaliações diagnósticas e formativas tornam-se mais apropriadas. Por meio da 

diagnóstica, torna-se possível identificar as expectativas e conhecimentos prévios a respeito 

dos temas que serão abordados no curso. Essa ação pode oferecer pistas ao formador ou 

idealizadores do curso quanto à necessidade ou não de rever e/ou complementar a 

programação e as estratégias previstas, visando a melhor aproximação daquilo que é desejado 

com o que se pretende abordar. A avaliação formativa favorece com que todas as atividades 

sejam valorizadas pelos cursistas, contribuindo assim com que reconheçam a importância de 

se esforçarem para permanecer “presentes” no curso, acompanhando e realizando cada uma 

delas. Sendo assim, creio que os formadores terão subsídios suficientes para realizar a 

avaliação de cada cursista, de forma imparcial, com ética e profissionalismo.

  Por fim, destaco a necessidade de planejar cuidadosamente o período de 

desenvolvimento dos módulos do curso, considerando as atribuições e dificuldades que o 

cursista poderá enfrentar durante a formação. Caso as atividades não sejam bem 

dimensionadas, muitos deles não conseguirão realizá-las no prazo indicado. Nesse sentido, 

talvez os Projetos a serem implementados na Rede Pública de Ensino devam considerar, de 
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forma mais precisa, a realidade dos cursistas e docentes formadores, reconhecendo que esses 

profissionais da Educação, desempenham inúmeras funções, simultaneamente, o que dificulta 

a sua participação em formações que tenham suas fases ou módulos programados com um 

cronograma muito restrito. 

Uma alternativa que considero viável para se respeitar o tempo dos cursistas, 

mesmo que o curso utilize-se de um cronograma para orientá-los no estudo e desenvolvimento 

das atividades, é que se deve prever no planejamento a possibilidade de os cursistas que 

demonstrarem dificuldade em acompanhar os prazos propostos poderem, em paralelo aos 

módulos e/ou etapas em andamento, retomar o estudo dos materiais disponibilizados em 

momentos anteriores para a realização de atividades extras. A realização de tais atividades 

favorece com que os alunos que apresentam dificuldade em algum momento do curso tenham 

o direito de, uma vez superado o problema, buscar com o apoio do formador  atingir o 

objetivo esperado, ainda que fora do prazo estipulado.

c) Como pode ser delineado o papel do formador de formadores no decorrer dessa 

atividade de formação?

Ao olhar nesta pesquisa também para minha atuação no papel de formadora de 

formadores, enquanto exercia a função de orientadora no contexto do Projeto Gestão Escolar 

e Tecnologias/CONSED, agora com um distanciamento exigido pela função de pesquisadora, 

é possível ressaltar alguns pontos a partir de minhas falas registradas nos fóruns nos 

momentos de intervenção junto aos formadores. 

Dentre esses pontos evidenciados em minhas intervenções, destaco aqui a 

importância de o profissional responsável pela formação de formadores apresentar um perfil 

coerente com os fundamentos e intenções do Projeto no qual irá atuar. Isso devido à 

necessidade de haver sintonia entre os objetivos da formação a ser realizada, o discurso 

manifestado pelo formador ao explicitá-los e suas respectivas atitudes desencadeadas ao longo 

do processo diante dos formandos. Conforme alerta Vaillant (2003), é um engano 

imaginarmos que qualquer especialista pode assumir o papel de formador de formadores, pois 

isso é um engano, defende a autora. Segundo ela, conforme mencionado no Capítulo 1, 

referente aos marcos teóricos, torna-se fundamental que o perfil desse profissional seja 

constituído por uma formação pedagógica, de conteúdos disciplinares, conhecimentos 

didáticos do conteúdo a ser ensinado e conhecimento do contexto, no caso, voltado para 

ambientes on-line.
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 De posse desses conteúdos e ao assumir a função num contexto específico, o 

formador de formadores deve adotar uma postura de mediador, facilitador, promotor da 

aprendizagem: esse papel instiga a interação dos formadores com o contexto no qual a 

formação se desencadeia, com as ferramentas disponíveis e com os pares, favorecendo assim 

com que o conhecimento se desenvolva colaborativamente (ALMEIDA, M. E. 2004a). 

Ao se caracterizar um ambiente colaborativo, verifica-se que o mesmo constrói-se

a partir das relações estabelecidas entre os sujeitos de um dado contexto, relações essas 

fundamentadas em atitudes que demonstram acolhimento e transmitem confiança no exercício 

de oferecer ajuda, apoio ao outro. No contexto aqui em discussão, foi possível evidenciar o 

quanto é importante ao formador de formadores reconhecer que é de sua responsabilidade 

esforçar-se para a criação desse espaço colaborativo, de modo que os formadores em 

formação sintam-se confortáveis para aproximarem-se, expondo suas inquietações, 

dificuldades, avanços, entre outros aspectos. A partir dos relatos e trocas de experiências, cabe 

ao formador de formadores valorizar cada avanço demonstrado, explicitando e reconhecendo 

diante do grupo os esforços individuais e/ou coletivos na tentativa de se buscar estratégias 

para a superação de desafios emergentes no processo ou já instaurados desde o seu início. 

Nesse processo, as trocas de ideias estimulam as reflexões e tomadas de decisões. 

Ao desenvolver um processo de formação por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, 

o formador de formadores também necessita refletir sobre o respeito às diferenças, uma vez 

que nesse espaço ele se depara com diferentes ritmos pessoais, às diferenças sociais e 

culturais, às trajetórias profissionais e histórias de vida individuais. Para Alonso (2003a, p. 

32) “as pessoas diferem significativamente, inclusive quanto à predominância de determinado 

tipo de inteligência; é importante estar atento a isso e não colocar as mesmas exigências para 

todos; tampouco se deve padronizar as atividades […]”.  Isso evidencia que a postura adotada 

pelo formador de formadores em um curso desenvolvido na modalidade a distância deve 

procurar respeitar e considerar as múltiplas inteligências e os diferentes estilos de 

aprendizagem, proporcionando o desenvolvimento de diversas atividades por meio de 

diferentes ferramentas, dentre elas: fórum, bate-papo, diário de bordo, correio, entre outras. 

Almeida, M. E. (2001) salienta que ao desenvolver atividades em ambientes 

Construcionistas46, proporciona-se um espaço para que as diferenças sejam respeitadas e 

valorizadas.

46 Na abordagem Construcionista, o computador é usado como ferramenta, cria-se a possibilidade de enriquecer 
ambientes de aprendizagem onde o aluno, interagindo com objetos desse ambiente, tem chance de construir o 
seu conhecimento, uma vez que ele exerce o papel de quem ensina o computador, por meio de um software,
possibilitando que as suas ideias sejam explicitadas, testadas e depuradas (TERÇARIOL, 2003, p. 70). 
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Nesse sentido, ao reconhecer as diferentes histórias de vida e trajetórias 

profissionais, um dos papéis do formador de formadores é oportunizar e instigar a troca de 

experiências entre os docentes em formação. Essa atitude torna-se um indicador importante, 

conforme já salientado, pois favorece a criação de um ambiente colaborativo. Sendo assim, 

essa ação deve ser desencadeada ao longo de todo o processo de formação, usando como meio 

para o registro dos depoimentos socializados as próprias ferramentas síncronas e assíncronas 

existentes no ambiente virtual, quando a formação for desencadeada na modalidade a 

distância e/ou semipresencial. Vale aqui salientar que, no caso de uma formação 

semipresencial, os encontros presenciais são possibilidades para o relato de experiências 

também.

Enquanto estimula os registros, o formador de formadores tem a possibilidade de 

acompanhar o processo de desenvolvimento de cada uma das etapas da formação, podendo 

assim, a qualquer instante, sugerir encaminhamentos e esclarecer dúvidas. Com isso, além de 

colocar em prática outro indicador, favorece com que, ao terem o feedback, rapidamente, os 

docentes em formação sentem que estão realmente sendo acompanhados e que não estão 

sozinhos no processo, ou seja, percebem que existe alguém mais experiente e preparado para 

auxiliá-los sempre que necessário. Nesse processo de acompanhamento, torna-se de 

fundamental importância que o formador de formadores reconheça os problemas apontados, 

colocando-se à disposição para auxiliar, no que for necessário, bem como propondo a busca 

coletiva de estratégias que facilitem a sua solução. 

Outra ação que cabe ao formador de formadores ao longo da orientação é lançar 

mão de suas experiências pessoais, sempre que possível, para transmitir maior confiabilidade, 

ao mesmo tempo em que socializa ideias, sugestões baseadas em práticas já vividas. Ao tomar 

essa atitude, pode também apontar os prós e contras de cada ação, desencadeada, é claro, num 

dado contexto, assim oferece condições para que os formandos reflitam e analisem a 

possibilidade de apreender as ideias socializadas, adequando-as aos seus ambientes de 

atuação. Desse modo, ao desencadear, em alguns momentos, suas intervenções a partir de sua 

própria prática, torna-se mais fácil ao formador de formadores colocar-se numa posição de 

igualdade diante dos docentes em formação, reconhecendo assim com mais propriedade suas 

inquietações e dificuldades.

Vale salientar ainda que esse movimento de retomar a prática vivida para se 

aproximar dos docentes em formação contribui também para que o formador de formadores 

olhe constantemente para suas ações, analisando-as e revendo pontos ainda a serem 

aperfeiçoados. Assim, o fato de o formador de formadores desencadear intervenções a partir 
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de sua própria experiência e refletir em busca de aperfeiçoamento faz com que outro 

indicador seja contemplado, pois exercita, a todo instante, a dinâmica de refletir sobre a 

própria prática, enquanto orienta os docentes em formação na realização de suas ações. É 

preciso considerar ainda que, por ter vivido o papel de formador em outros contextos, 

explicitar aos docentes em formação as funções de um formador em diferentes momentos do 

curso, torna-se uma tarefa importante. 

Enfatiza-se, neste momento, como um indicador de mudança a necessidade de o 

formador de formadores desenvolver e/ou aprimorar competências importantes para o 

exercício de tal função em um curso de formação continuada, cuja estrutura seja organizada 

de forma on-line. Apoiando-me em Vaillant (2003) e Bueno (2001), destaco, a seguir, 

algumas competências que agrupam, de forma geral, as funções desempenhadas pelos 

formadores nesse contexto: 

estruturar roteiros de formação, delineando objetivos, estratégias, dinâmica de 

avaliação;

reconhecer e compreender os fundamentos e os métodos didáticos que 

embasam a formação a ser desenvolvida; 

motivar grupos de adultos, analisando a dinâmica do curso com o intuito de 

compreender as percepções e as atitudes desencadeadas; 

demonstrar paciência para ouvir, aconselhar, acolher e apoiar durante o  

desenvolvimento da formação;

utilizar as ferramentas tecnológicas articuladas ao curso e ter condições de 

explicar a forma de uso das mesmas aos participantes da formação, orientando-

os durante o processo e levando-os a entender as possibilidades para seu uso 

no âmbito pessoal e profissional;

olhar constantemente para a sua prática, com o intuito de refletir sobre o 

próprio trabalho, questionando-se sobre a função exercida, isto é, sobre a 

prática docente do formador, buscando atualização e aperfeiçoamento 

constantes.

Fundamentada na autora, enfatizo ainda a importância de, sempre que possível, 

aproveitar a prática vivida para o desencadeamento de experiências de pesquisa-ação, visando 

ao desenvolvimento de estudos que permitam a articulação da teoria com a prática, em busca 

de crescimento pessoal e profissional. 

232



Adriana Aparecida de Lima Terçariol 
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line

d) Como estruturar e desenvolver a formação de formadores na modalidade a 

distância (ou semipresencial) para o desenvolvimento de sua atuação docente em 

contextos on-line, mais especificamente, em ambientes virtuais de aprendizagem?

Ao vislumbrar um programa ou projeto voltado para a formação de formadores na 

modalidade a distância (ou semipresencial) - a partir da experiência como orientadora, pelo  

acompanhamento das vivências dos formadores e dos estudos desencadeados no processo de 

tecer essa pesquisa - destaco aqui algumas pistas ou indicativos para a definição de políticas e 

procedimentos metodológicos para a construção de outras iniciativas nesse sentido.  É preciso 

compreender que a formação de formadores é um território pouco explorado, cujos materiais 

para reflexão são escassos nos diversos cenários educativos, sejam eles públicos ou privados. 

Ocorre com este tema o mesmo que ocorre com o ensino, de forma geral: a crença de que o 

único fator ou saber que se requer para ensinar é o conhecimento do que se ensina – o 

conteúdo ou matéria a ser ensinado. Esta tem sido uma crença bastante difundida e que vem 

acompanhada de um déficit de consideração social a respeito do valor e da complexidade que 

a tarefa de ensinar representa. Pois bem, poderia parecer que qualquer um pode exercer a 

função de formador de formadores, desde que seja especialista em alguma disciplina ou área 

do conhecimento. Nada mais distante da realidade, como tentarei enfatizar.

O primeiro ponto que gostaria de evidenciar refere-se à necessidade de o 

programa de formação de formadores oportunizar o desenvolvimento de competências, 

considerando que tal desenvolvimento envolve, num primeiro momento, o “saber fazer”. Este 

ponto, contemplado nos pilares da educação contemporânea, envolve aspectos de natureza 

conceitual e prática, e implica em sólida formação, capacidade de articulação entre formação 

inicial e continuada, compromisso ético, desenvolvimento de autonomia e capacidade de 

reflexão, entre outros. Refletindo a competência pela perspectiva do formador, Vaillant 

(2003) defende o saber fazer, porém, com consciência. Para a autora, esta característica, em 

especial, é que caracteriza a competência do formador, já que se realiza em circunstâncias 

práticas da vida profissional. Não se trata de algo que ocorre mecanicamente, mas se realiza 

por meio de reflexão sobre sua prática. O importante hoje, no século XXI, é ser competente, 

isto é, “saber fazer coisas, resolver situações” (VAILLANT, 2003, p. 288). O rigor desta 

percepção baseia-se no fato de vivermos um momento em que a complexidade das situações 

torna-se evidente. Se, por um lado, o formador necessita de muitos saberes teóricos e práticos, 

por outro, precisa de muita imaginação, criatividade, flexibilidade e competência para 

desencadear os processos de formação. 
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Além disso, levando-se em conta a articulação de variados meios pelos quais se 

potencializa a construção do conhecimento em ambientes virtuais de aprendizagem, o 

domínio destes recursos também acaba compondo o formador competente. A formação 

continuada assume então um papel fundamental. Sendo assim, um de seus objetivos deve 

estar voltado para abordar questões curriculares, bem como explicitar e favorecer o 

desenvolvimento de competências, visando à criação de ambientes favoráveis à aprendizagem 

colaborativa. Deve-se considerar que, em se tratando da atuação de formadores em contextos 

a distância ou semipresenciais, vislumbra-se a criação de espaços educativos no qual o 

domínio das tecnologias torna-se um fator importante para uma prática docente sintonizada 

com as especificidades dessa modalidade. 

Assim, a formação do professor que atuará em ambientes virtuais de aprendizagem 

deve ser continuada e vista como uma ação que vise ampliar seus conhecimentos, a fim de 

desenvolver as potencialidades do profissional que atuará nesta nova modalidade educativa 

em todas as suas dimensões. Nesta perspectiva de transformação e atualização, faz-se

necessário subsidiá-lo para que adquira condições de rever suas práticas, sendo capaz de 

viabilizar “a concretização de uma concepção de currículo que enfatiza a importância das 

vivências dos alunos e dos problemas reais que ocorrem na comunidade em que se desenvolve 

o currículo” (LEITE, 2005, p. 129). Portanto, uma formação continuada de formadores que 

enfoque o desenvolvimento de um currículo dinâmico sai da esfera específica e entra para a 

global, deixando de ser uma tendência apenas de caráter técnico, tornando-se mais 

abrangente. Além disso, não se foca apenas no aspecto de construção contínua de 

conhecimento, mas também de adaptação do perfil dos formadores às necessidades reais do 

atual contexto: “O currículo não pode ser entendido à margem do contexto no qual se 

configura e tampouco independentemente das condições em que se desenvolve” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 107).

Sendo assim, é muito importante, ao longo do processo de formação dos 

formadores, criar situações para que percebam que em um ambiente virtual, por meio da 

interação, os alunos são instigados a iniciar um diálogo, articulando suas vivências pessoais 

e/ou profissionais com as ideias de diferentes autores. Assim, torna-se possível o início de um 

processo de reflexão, aliando teoria e prática. De acordo com Freire (1997, p. 69) “a educação 

é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro 

de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”. 

Desse modo, em seu processo de formação, os formadores refletem sobre a 

importância de se criar estratégias para que o diálogo seja efetivado no processo de ensino e 
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aprendizagem, reconhecendo que na EaD ele se torna fundamental. Por isso, faz-se necessário 

“empreender projetos que privilegiem uma relação dialógica [...] e que permitam ao formador 

em formação reconhecer a necessidade de aprender a aprender, num processo coletivo para a 

produção do conhecimento” (BEHRENS, 2000, p. 10). Assim,  o conhecimento é produzido e 

as práticas são revistas ou ressignificadas, uma vez que os formadores têm a oportunidade de 

re-elaborarem suas ideias a partir de questionamentos e um confronto com os depoimentos 

dos colegas, bem como pela busca de novas fontes de informações que, a cada instante, os 

instigam a novas reflexões e relações.

Torna-se necessário, então, propiciar com que durante a formação os formadores 

conscientizem-se de que, ao se criar um ambiente baseado no diálogo, propicia-se o 

estabelecimento de uma nova relação entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, uma 

vez que a interação na modalidade a distância ou semipresencial decorre do estabelecimento 

da comunicação entre os indivíduos, mas não uma comunicação sem sentido ou sem 

intenções, pois:

Comunicamos, no processo de conhecimento da realidade que transformamos, 
comunicamos e sabemos socialmente, apesar de o processo de comunicação, de 
conhecimento, de mudança, ter uma dimensão individual. Mas os aspectos 
individuais não são suficientes para explicar o processo. É um evento social, ainda 
que com dimensões individuais (FREIRE; SHOR, 1987, p. 123).

Por essa razão, um ambiente de formação de formadores precisa favorecer o 

processo de comunicação, visando à interação entre os indivíduos participantes de uma 

mesma experiência que, por meio de vivências e ações desenvolvidas adquirem a 

possibilidade de construir e reconstruir seus conhecimentos e paradigmas. Nesse ambiente 

virtual, para que ocorra uma real aprendizagem colaborativa, é essencial criar um ambiente 

democrático no qual todos possam ser ouvidos e percebidos. 

Outro aspecto essencial que deve ser contemplado no processo de formação dos 

formadores que atuarão em ambientes virtuais refere-se ao potencial das atividades em grupo 

para o exercício do respeito mútuo. Em um ambiente no qual exista o respeito mútuo os 

indivíduos que estão em contato consideram-se como iguais e respeitam-se reciprocamente. 

Estes últimos dizem respeito à percepção do ponto de vista dos outros que sejam 
contrários ou não ao seu, à capacidade de entendê-los, respeitá-los e fazer relações 
provocando inicialmente um desequilíbrio essencial para que ocorra uma 
reestruturação do pensamento (MAÇADA; TIJIBOY, 1998, p.8 apud BEHRENS, 
2000, p. 50).
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Assim, ao interagir em um ambiente de formação a distância, os formadores 

precisam vivenciar o respeito mútuo, relatando diferentes pontos de vistas, estimulando o 

senso crítico e a compreensão de diversos conceitos. Neste processo, o formador assume 

sempre uma postura de humildade e igualdade. Nem por isso é destituído do seu papel de 

formador de formadores, ao contrário, percebe-se como aprendiz de si mesmo. Na maioria das 

vezes, sua relação afetiva é potencialmente observada no respeito aos formadores, às suas 

ponderações, inquietações e inquisições. Ao vivenciar esta dinâmica em sua formação, os 

formadores terão a possibilidade de perceber as relações estabelecidas, podendo assim 

visualizar um exemplo de relação entre cursistas-cursistas e também entre estes e o formador, 

relações essas fundamentadas no respeito e no trabalho conjunto:

O compromisso de formar o aluno começa pelo respeito com que trata seus colegas, 
sem o qual, não há clima para uma elaboração conjunta. Neste processo, o professor 
torna-se figura imprescindível gestando os conflitos e provocando situações que 
instiguem o consenso como decisão de grupo. Não há vencedores nem vencidos, 
mas um grupo aguerrido querendo aprender a aprender (BEHRENS, 2000, p. 50).

É importante considerar ainda que, ao longo de sua formação os formadores 

precisam vivenciar as atividades e reconhecer que o desenvolvimento delas em grupo também 

implica um respeito à forma como cada um concebe o tempo e o espaço, pois alunos e 

formadores não necessariamente encontram-se no mesmo local e ao mesmo tempo. Assim, o 

tempo e o espaço ganham nova significação a partir do sujeito, pois é ele que lhes dá sentido

(KENSKI, 2004). Por isso, é importante que os formadores sejam tolerantes e que 

compreendam a necessidade do respeito às diferenças. Desta forma, o respeito às diferenças 

de linguagem, às variedades linguísticas e culturais também são tarefas dos formadores.

Por fim, um programa ou projeto concebido na modalidade a distância ou 

semipresencial voltado para a formação de formadores - visando a sua capacitação para atuar 

em contextos on-line, mais especificamente, em ambientes virtuais de aprendizagem - pode

propor uma metodologia inovadora que possibilite o desenvolvimento pessoal e profissional 

dos docentes formadores. Para tanto, é importante apresentar, como fundamentos, o trabalho 

em parceria, a aprendizagem colaborativa, o desenvolvimento de competências especificas 

para o exercício da função de formador, inclusive de comunicação, englobando assim um 

currículo amplo que aborde conceitos e práticas focadas no ensino com adultos e uso das 

diferentes tecnologias. Além disso, pode prever a articulação de momentos presenciais com 

momentos a distância, com o intuito de reforçar os laços sociais, a troca de experiências e de 

estratégias. Nestes encontros, dinâmicas voltadas para a valorização de atividades didáticas, 
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de planejamento conjunto, de avaliação e de divulgação de práticas desenvolvidas também 

torna o processo de formação mais dinâmico e enriquecedor, oportunizando uma metodologia 

favorável a diferentes contextos e áreas do conhecimento.

Projetando Novas Pesquisas.... 

Depois de muitas idas e vindas... Chegou o momento de olhar para os caminhos 

já percorridos e projetar os novos caminhos de pesquisa... 

Os primeiros passos para o desenvolvimento desta pesquisa foram encaminhados 

com o meu olhar para a minha história, para meus primeiros passos como pesquisadora. 

Passos esses que iniciaram, de forma tímida e humilde ainda ao longo de minha graduação, 

por meio de uma pesquisa de iniciação científica. Com essa oportunidade, tive o privilégio de 

aproximar a prática da teoria, enriquecendo minha formação como pedagoga. Essa vivência 

foi essencial para minha formação, pois propiciou as primeiras descobertas a respeito das 

possibilidades que as TIC oferecem para o processo de ensino e aprendizagem, bem como 

para a inclusão social e digital de pessoas que, de certa forma, encontram-se à margem do uso 

das tecnologias em geral. 

Com o propósito de avançar em minhas descobertas, iniciei o mestrado com o 

intuito de experienciar o uso destes recursos na formação de professores e no 

desenvolvimento de projetos, observando os impactos desta metodologia para o 

desenvolvimento de valores humanos no contexto educacional. Os resultados alcançados com 

esta pesquisa também foram significativos para minha formação como pesquisadora, 

evidenciando ainda mais a necessidade da formação dos professores para o uso efetivo das 

TIC como ferramentas articuladas à prática pedagógica. Minhas análises mostravam que, 

somente com um programa de formação voltado para a vivência da teoria na prática, os 

professores teriam condições de criar ambientes favoráveis à construção do conhecimento e 

aprendizado colaborativo, favorável à formação de sujeitos mais solidários, autônomos, 

responsáveis e críticos, enfim, capazes de exercerem sua verdadeira cidadania.

Com tais inquietações em mente, iniciei meu curso de doutorado para aprofundar 

meus estudos no que se referia à formação docente e ao uso das tecnologias aplicadas à 

educação, mais especificamente, às formações desenvolvidas em contextos on-line, por meio 

237



Adriana Aparecida de Lima Terçariol 
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line

dos ambientes virtuais de aprendizagem. Logo no início desta nova caminhada como 

pesquisadora, deparei com o Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, oportunidade que me 

ofereceu condições de articular a experiência profissional em ambientes on-line com a 

realização de minha pesquisa. Mais uma vez reconheço que fui presenteada ao ter a chance de 

aprimorar-me profissionalmente enquanto vislumbrava o projeto GET como campo de 

pesquisa.

Após finalizar minha atuação como orientadora junto ao grupo de formadores 

pertencentes ao estado de Pernambuco, ter a possibilidade de lançar meu olhar, não mais 

como formadora de formadores, mas sim como pesquisadora, propiciou momentos 

riquíssimos de reflexão e aprendizado não somente a partir de aspectos emergentes dos dados, 

mas também a partir de minhas considerações lançadas no momento da ação como 

orientadora. Ao analisar meu próprio discurso, articulando-o às teorias que fundamentaram 

este trabalho de pesquisa, fez-me perceber traços de minha essência, ou melhor, de minha 

postura como formadora de formadores que, até então, não eram conscientes. Por isso, 

reconheço o valor e a importância desta pesquisa também para o meu aperfeiçoamento como 

pedagoga, educadora e formadora, perfis esses que, tenho certeza, estarão sempre em 

construção...

Ao construir os sentidos a partir das falas dos formadores, adotando como 

estratégia o discurso do sujeito coletivo, esta busca propiciou a compreensão do pensamento 

emergente no grupo, ao longo da formação. Nesse processo, enquanto reconstruía as falas 

obtidas a partir dos instrumentos no software QualiQuantiSoft, a sensação que emergiu 

daquele momento era a de que estava construindo uma colcha de crochê, daquelas que se  

organiza a partir de várias peças confeccionadas com toda a perfeição possível, mas que num 

primeiro momento, são construídas isoladamente para, posteriormente, serem encaixadas, 

uma a uma, de forma que se obtenha, após a união de todas as partes, uma bela colcha. 

Resgato aqui a metáfora da colcha de crochê, pois durante a pesquisa, especificamente, no 

momento em que estava organizando os dados, para na sequência elaborar o Capítulo 4, essa 

sensação ficou muito forte em mim, levando-me a comparar todo o cuidado e tempo dedicado 

à lapidação das falas durante a sua inserção no software, com o processo de confecção de 

peças de crochê, vivido em minha infância, não abordado aqui nesta pesquisa, mas que veio à 

tona quando trabalhava com a organização e construção do DSC. 

Uma vez superada essa fase, com os discursos coletivos organizados, foi possível 

relacionar os sentidos construídos com as teorias abordadas no Capítulo 1, não excluindo 

aqui, a articulação com outras fundamentações que se fizeram necessárias no momento da 
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análise. Essa dança entre as teorias e os dados, foi outro momento significativo da pesquisa,

exigindo foco e um olhar atento sobre as possibilidades de relações entre os aspectos 

emergentes dos discursos e o pensamento dos autores, em conjunto com as minhas 

considerações como pesquisadora. 

Esse movimento, desencadeado ao longo de minha atuação como pesquisadora, 

fez-me alcançar, como contribuição desta investigação, o levantamento de alguns indicadores 

de mudança na prática docente necessários para a atuação em contextos virtuais de 

aprendizagem. Além disso, com este estudo, foi possível apontar as emoções manifestadas 

durante a prática do formador, as dificuldades encontradas no exercício de sua função, seus 

desejos e perspectivas futuras, após a vivência no projeto GET, finalizando a análise com a 

voz da orientadora, papel exercido por mim naquele momento como formadora de 

formadores.

Após o resgate de meu caminhar como pesquisadora e a indicação de minhas 

descobertas até o presente momento, destaco como metas para novas pesquisas aprimorar 

meus conhecimentos relacionados ao processo de implementação de programas de formação 

on-line, em contextos mais abrangentes, como, por exemplo, na educação superior, bem como 

a análise deste novo contexto para o planejamento e desenvolvimento de cursos, de acordo 

com os dados obtidos nesta pesquisa. Isto se deve à minha atuação, no momento, como 

coordenadora de um núcleo de educação a distância de uma universidade privada localizada 

no município de São Paulo. 

Nesse papel, inúmeras são as inquietações relacionadas ao encaminhamento das 

diversas frentes de atuação necessárias para a viabilização de um programa de EaD numa 

universidade privada, sendo a formação docente uma delas. Certamente, com os 

conhecimentos adquiridos ao longo da elaboração desta tese no que se refere à formação de 

educadores para ambientes on-line, terei subsídios para, em conjunto com os demais membros 

deste núcleo, planejar e implementar ações voltadas para a formação de formadores no âmbito 

desta universidade, contemplando aspectos que estejam em sintonia com os indicadores de 

mudança necessários à prática docente para contextos on-line.

Entretanto, em relação a outras ações necessárias ao desenvolvimento de cursos 

superiores com o apoio de ambientes virtuais, novos estudos serão encaminhados... 

Desencadeando assim novos processos de pesquisas e aprimoramento profissional... Por essa 

razão, finalizo minhas considerações, reconhecendo que:
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O exercício de escrever e reescrever teve um trajeto que incluiu momentos de 
luz/sombra, quando olhos brilhavam com as novas descobertas, alternando-se com 
olhos fatigados pelas noites permeadas pela dúvida. O conflito se instalava [...] entre 
os velhos padrões e a projeção de novas ideias, instaurando o rompimento com 
antigos paradigmas na busca de um novo equilíbrio (KACHAR, 2001, p. 111).      

Ao reconhecer minha essência, curiosa por natureza, principalmente no que se 

refere à busca de novos rumos para a oferta de uma educação de qualidade para todos, partirei 

em busca de novas descobertas, de novos caminhos, consciente da necessidade de escrever e 

reescrever, tomando sempre como ponto de partida minhas próprias ações como educadora, 

profissional e pesquisadora que sou...
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MEMORIAL REFLEXIVO: O QUE É? PARA QUE SERVE? 

Memorial reflexivo é um instrumento de caráter pessoal que permite registrar o ocorrido, 
impulsionando o aluno a investigar as experiências vivenciadas por meio de registro e análise 
sistemática de suas ações, reações, sentimentos, impressões, interpretações, explicitações, 
hipóteses e preocupações envolvi das nestas experiências. Coerente com este entendimento, 
em nosso curso, o memorial reflexivo tem um duplo papel: 

• Instrumento de investigação para permitir ao aluno, monitor e professor retomar e 
reconhecer as situações vivenciadas durante  o curso com o objetivo de investigar a 
própria ação;  

• Instrumento de avaliação para subsidiar a elaboração do trabalho final individual que 
se refere à auto-avaliação da aprendizagem durante o curso. 

As questões abaixo orientam o aluno, o mon itor e o professor na produção de seu 
Memorial Reflexivo e estão seguidas de intervenções da orientadora:

1. O que aprendeu durante o desenvolvimento dos módulos a distância e momentos 
presenciais?  

2. Que dificuldades enfrentou e o que o ajudou a superá-las?
3. Outros comentários ou sugestões. 

Será que ATÉ O CARNAVAL vocês conseguiriam disponibilizar este documento em seus 
respectivos portfólios?

Podem elaborá-lo com calma e, se quiserem, sintam-se à vontade para organizar as ideias 
num pequeno texto, seguindo mais ou menos a ordem das três perguntinhas acima, ok?  

Qualquer sugestão, estarei por aqui...

Um forte abraço. 

Adriana

MEMORIAL REFLEXIVO 2 
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APÊNDICE A 

Exemplo de Quadro construído para organizar os dados obtidos antes  

de sua inserção no QualiQuantiSoft
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APÊNDICE B 
Discursos: Fóruns de Discussões

FÓRUM 1 - dúvidas a respeito do planejamento e desenvolvimento das 

atividades do Módulo 1 da Fase 2
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Aqui serão apresentados os fóruns usados para a coleta de dados, bem como suas 

respectivas categorias e discursos. A análise dos principais aspectos evidenciados no discurso 

de cada fórum está desenvolvida no corpo da tese, mais especificamente no Capítulo 4.  

Para tanto, serão utilizados trechos dos discursos a fim de  evidenciar os aspectos 

considerados mais relevantes, articulando-os às teorias que fundamentam este estudo. Tais 

trechos, extraídos dos discursos aqui apresentados, serão marcados na cor “cinza”, com o 

intuito de evidenciar ao leitor os aspectos considerados para a análise.

FÓRUM 1 

A criação do Fórum 1 - dúvidas a respeito do planejamento e desenvolvimento 

das atividades do Módulo 1 da Fase 2 - apresentou como principal objetivo oportunizar um 

espaço para a troca de informações a respeito do planejamento do Módulo 1 (presencial – 16 

horas) da Fase 2, conforme mencionado anteriormente. O objetivo deste módulo era: 

Possibilitar aos gestores a familiarização com o ambiente virtual no qual o curso se 
desenvolveria, assim como os aplicativos mais utilizados para a realização das 
atividades - editor de texto (Word), navegador de internet (Internet Explorer), 
sistema operacional (Windows), a partir da proposição de atividades que previam o 
uso das tecnologias pela gestão para a solução de problemas da Escola. (PROJETO 
GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED, 2005).  

Da organização dos depoimentos registrados neste fórum, emergiu uma categoria: 

Categoria A – Expectativas, cujo discurso apresento a seguir.
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Fórum 1 – Dúvidas a Respeito do Planejamento e Desenvolvimento das 

Atividades do Módulo 1 da Fase 2 - Categoria  A – Expectativas 
Discurso do Sujeito Coletivo

Olá gente, todo mundo quase pronto? Que coisa, heim? Não pensei que 
fosse tão difícil.  

Seguimos nosso roteiro de planejamento: reunião com as escolas que se 
enquadraram aos critérios da SEDUC; explanação para os cursistas sobre o 
Curso; preenchimento da ficha de inscrição do curso pelos cursistas; criação do 

e-mail dos cursistas que não o tinham; envio das listas para Adriana 
contendo: Especialista responsável, escolas e cursistas com os dados (e-mail); 

envio para SEDUC das condições dos computadores das escolas que vão 
participar do curso; seleção dos laboratórios que iremos trabalhar nos 
presenciais.  

Aqui na GERE, hoje, 24 de abril, sentamos e vimos de que forma iríamos 
trabalhar porque no NTE só estâo funcionando 08 computadores. Pensamos em 
dividir os participantes em 02 grupos: um ficaria na sala de reunião com uma 

formadora e  outro, no NTE com a outra formadora, conhecendo o ambiente. A 
equipe da sala de reunião ficaria respondendo a um questionário elaborado 

por nós e a outra equipe, com as máquinas, conhecendo o site que fala sobre o 
curso Gestão Escolar e Tecnologias.  

Nós iremos trabalhar em polos, de forma nucleada, 2 dias para cada 

polo. Isso quer dizer que iremos trabalhar num total de 08 (oito dias) para o 
1º Presencial devido às dificuldades que ora encontramos. Os espaços que 

temos são menores que a quantidade de cursistas. Chegamos à conclusão que 
ficará mais proveitoso se fizermos dessa forma. Queremos trabalhar 
detalhadamente o módulo, etc. E, se reduzirmos o tempo, com certeza o pessoal 

vai ficar meio confuso, e, não adianta só jogar, a nossa intenção é que eles 
compreendam bem o módulo para desenvolver as atividades da melhor forma 
possível.  

Mesmo com todas as dificuldades, nós conseguimos um parceiro, a Escola 
Agrotécnica de Barreiros, que nos cedeu o Laboratório de Informática, mesmo 

assim teremos que dividir as turmas, mas já é uma vitória ter o espaço físico e 
os cursistas, não acham? Bom, é esse o nosso pensamento.  

Aqui em nossa GERE, já realizamos várias reuniões de planejamento do 

nosso 1º encontro presencial onde elaboramos a pauta e o material a ser 
utilizado, só aguardamos o momento de dar início.  

Estamos trabalhando para que tudo dê certo e que esta nova etapa seja 
um sucesso! São muitos desafios para vencer. Estamos conscientes disso. É preciso 
elencar prioridades e vencer as dificuldades passo a passo. Felicidades! 
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Discursos: Fóruns de Discussões

FÓRUM 2 - emoções emergentes a partir do momento em que os 

professores se deparam com suas respectivas turmas 
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FÓRUM 2 

A criação do Fórum 2 - emoções emergentes a partir do momento em que os 

professores se deparam com suas respectivas turmas - apresentou como principal objetivo 

incentivar a expressão dos sentimentos aflorados no momento em que os colaboradores se 

depararam com a criação de suas turmas no ambiente virtual. Trata-se aqui do início do 

Módulo 1 da Fase 2, cujo objetivo já foi resgatado no Fórum 1.  

A partir da organização dos depoimentos registrados neste fórum, emergiu 

também uma categoria: Categoria A – Emoções Emergentes, cujo DSC é apresentado a 

seguir.
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Fórum 2 – Emoções Emergentes a Partir do Momento em Que os Professores se 

Deparam com suas Respectivas Turmas - Categoria A – Emoções Emergentes 
Discurso do Sujeito Coletivo

Bem pessoal, após ter refletido sobre a música "Aquarela" de Toquinho, 
que por sinal foi um momento bastante oportuno, relacionei a música ao 

mundo da criança e ao meu mundo e confrontei-a com o curso que estou 
vivenciando, em que a cada dia há avanços de conhecimentos. Além dos 

desenhos bonitos, a música transmite "SONHOS", traduzidos em letras e sons. 
Esse curso tem sido assim. Quando comecei, achei que não conseguiria 
terminá-lo, principalmente pelo fato do tempo. Mas a questão é que, quando 

queremos algo, basta um pinguinho de tinta, basta um pontapé inicial para 
vermos do que somos capazes e que seremos muito úteis no crescimento de 
várias pessoas. E isso é muito legal!

A letra desta musica é belíssima, faz-nos acreditar que todo sonho é 
possível de tornar-se realidade: fazer um curso de computação era um sonho 

quase impossível por falta de tempo, quando surgiu este, achei que era demais 
para o pouco conhecimento que eu tinha da tecnologia atual, mas ao iniciar 
o curso das TIC fiquei surpresa com tudo que aprendi até agora, e o mais 

incrível ainda é que sou professor especialista e irei capacitar os nossos gestores, 
com um pouco de insegurança, mas nada que eu não possa superar com a 

ajuda dos colegas capacitadores também, porque o bom deste curso é a troca 
de experiências que existe entre todos nós. Estou realizada em termos de 
tecnologia que aprendi ao longo deste curso. Sem dúvida, a música é linda e 

nos convida à reflexão. Estamos chegando a uma etapa onde todos nós 
sentimos um pouco de ansiedade, mas como diz a mensagem da música, temos 
que acreditar em nossos sonhos. Para mim é uma experiência nova na minha 

vida profissional, mesmo diante das dificuldades encontradas devido às várias 
atribuições profissionais que tenho, estou conseguindo realizar mais um sonho 

profissional.  
Quando eu estou aqui... São tantas emoções.... Na verdade fica difícil 

descrever as emoções e sensações quando fazemos o paralelo do nosso cotidiano 

escolar com a letra das produções de Toquinho. Como é bom poder sentir, 
através da música, a construção, ou melhor, a evolução das nossas escolas, o 

crescimento dos alunos quando estão no momento de descoberta, produção, 
crescimento.... O sorriso estampado no rosto pelas conquistas... O cansaço, a 
ruga na testa, quando algo não vai bem. A lágrima, a preocupação e, logo 

após, a esperança renascendo com a certeza de saber que tudo pode ser 
transformado, recriado, reconstruído... O azul do céu, o verde do mar e logo 
após um lindo arco-íris multicolor. São essas coisas que nos levam a acreditar 

na força da natureza e no poder de criação das pessoas. A possibilidade de 
expressarmos os bons sentimentos nos faz muito bem! 
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FÓRUM 3 - expectativas e impressões em relação ao desenvolvimento do 

Módulo 1 da Fase 2 
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FÓRUM 3 

A criação do Fórum 3 - expectativas e impressões em relação ao desenvolvimento 

do Módulo 1 da Fase 2 - apresentou como principal objetivo favorecer o registro das 

expectativas e impressões dos colaboradores quanto à realização do Módulo 1 da Fase 2. 

Como o Fórum 1 e o Fórum 2, este fórum foi criado também no contexto do Módulo 1 da 

Fase 2.

A partir da organização dos depoimentos registrados neste fórum, emergiram duas 

categorias: Categoria A – Expectativas e Categoria B – Impressões. A seguir, os discursos 

construídos para cada uma das categorias são explicitados. 
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APÊNDICE D.1 
Fórum  3 – Expectativas e Impressões em Relação ao Desenvolvimento do Módulo 
1 da Fase 2 - Categoria A – Expectativas

Discurso do Sujeito Coletivo

Oi, Adriana. Finalmente, chegando o grande dia, são tantas as 

emoções, desafios para todos nós, mas ao longo do tempo espero construir um 
grupo cooperativo, tornando viável ao crescimento que as TIC estão nos 
proporcionando a partir de hoje. Portanto, ao longo desses meses, teremos este 

encontro marcado neste espaço do "Curso Gestão Escolar e Tecnologia".  
As expectativas são muitas para iniciar verdadeiramente o curso, pois 

para mim é o momento mais importante, quando ficaremos frente a frente com 
nossos alunos vivendo com eles esse momento de crescimento. As minhas 
expectativas são inúmeras, mas bastante confiante que tudo vai dar certo, 

afinal nos preparamos para isto acontecer e da melhor forma possível, este será, 
mais um desafio, que tenho certeza será conquistado por mim pessoalmente. As 
dificuldades foram muitas, principalmente aprender a linguagem da 

tecnologia que é bem complicada, mas desafios existem para serem superados, e 
isso eu consegui, agora é só aguardar o resultado final e contar com a 

VITÓRIA de todos que estão envolvidos neste projeto TIC.  
O meu presencial ficou para esta semana e a minha expectativa é a 

melhor possível, pois os presenciais da semana passada foram um sucesso!!! 

Estou torcendo para que todos os inscritos se façam presentes e que estejam 
bastante animados como eu estou. Estamos tentando driblar as emoções como 

o medo, a ansiedade, o peso da nossa responsabilidade. Não vejo a hora em 
que tudo isto passe, parece que estamos nos preparando para uma festa. 
Quanta coisa para providenciar, quantos detalhes para acertar? O que não 

está bem? Será que vamos dar conta do recado? A cada dia sentimos uma 
ansiedade diferente. Estamos tecendo uma colcha de retalhos, é a sensação que 
estou sentido. É preciso recortar, alinhavar, juntar os pedaços, costurar tudo e 

observar o produto final. Queremos acertar, pois esperamos montar outras 
colchas. É importante a continuidade. Estamos a mil, pois ficou tudo muito em 

cima da hora e este é um mês cheio de festividades e também é o ano da copa e 
aí as dificuldades são muitas.  

Começaremos dia 19, torcendo para que tudo dê certo! Estamos 

preparadas para isto, quanto a nossa GERE, não se preocupe. Eu estava fazendo 
um teste apresentando as ferramentas aos meninos do SGNET que são nossos 

colaboradores, eles são ótimos e estarão conosco para facilitar o nosso 
presencial. Nos encontraremos na 2ª feira, se Deus quiser, até breve. Daremos 
retorno de que como foi para contribuir com quem ainda vai iniciar.  
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APÊNDICE D.2 
Fórum  3 – Expectativas e Impressões em Relação ao Desenvolvimento do Módulo 
1 da Fase 2 - Categoria B – Impressões  
Discurso do Sujeito Coletivo.  

Olá! Queremos dividir com vocês o nosso dia de hoje. As expectativas para 

o presencial foram grandes, tivemos um planejamento bem legal. Organizamos 
tudo com muito carinho: convites, pastas, material e lanches. Foram muitas as 
emoções e sensações sentidas durante a preparação do presencial.

Nossa expectativa estava nos pôsteres e tivemos um bom resultado, foi 
feito um lindo banner da GERE com nosso plano de ação, estamos motivados. O 

primeiro dia foi intenso, estávamos todos muito excitados. COMEÇAMOS MUITO 
ANSIOSAS, MAS ROLOU TUDO SUPER BEM, até porque ficamos on-line com 
ADRIANA enquanto a atividade acontecia, e ela nos apoiando. Assim ficamos 

mais confiantes. Os cursistas queriam ir logo mexer nas máquinas. Mas 
conforme o planejado, só fomos para o laboratório no segundo dia: aí, sim, foi 
complicado.

Mesmo depois de participar como formadora de tantas formações, foi a 
primeira vez que eu dependia não de quadro, retroprojetor ou data show, mas 

do computador. E se, de repente, os computadores não funcionassem ou a 
internet saísse do ar? O que eu iria fazer? Eu não tinha resposta para essas 
perguntas e isso foi angustiante. Só relaxei no final do dia quando as pessoas, 

mesmo concluindo as atividades, não saíam do laboratório. Foi muito 
gratificante ver o interesse dos cursistas pelo curso e a minha segurança ir 

aumentando a cada dia. Nós fizemos o nosso presencial nos dias 04 e 05/07, 
tudo transcorreu bem, se não fosse a realidade dos laboratórios apenas com 10 
máquinas para 40 cursistas. De início, ficamos um pouco apreensivos, mas 

depois decolamos.  
Podemos repassar, para aqueles que ainda não começaram, algumas 

dicas... Fizemos nossa lista DA TURMA COM E-MAIL e fixamos na porta do 

laboratório. Lista de presença para os dois dias, separando os turnos. 
Consultamos quem seria o representante de cada escola e marcamos ali mesmo. 

Fizemos uma apresentação por escola, distribuímos crachás e acertamos as 
normas de colaboração. Alguns já responderam o questionário de entrada. Na 
pasta que entregamos, colocamos três textos (l5 , 26 e 28, ACHO...) que falam 

sobre projetos para subsidiar a atividade 3 do segundo dia. Conseguimos, 
então fazer as duas atividades hoje, inclusive com a apresentação de três 

escolas. Para nos orientarmos melhor, criamos um roteiro de tempo detalhado 
e foi fundamental aquela dica de feedback das atividades dada por Adri. 
Esperamos ter contribuído.  
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FÓRUM 4 

O Fórum 4 - espaço para socialização de dúvidas, sugestões e orientações para o 

desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 - teve como finalidade propiciar aos colaboradores a 

socialização das dúvidas e sugestões para o encaminhamento do Módulo 2 da Fase 2. Neste 

espaço também foram enviadas orientações para o desenvolvimento das atividades previstas 

para  este módulo que foi desenvolvido a distância, totalizando 20 horas, realizadas no 

ambiente virtual solução Microsoft para EaD, cujo objetivo era: 

Promover a análise e debate sobre experiências de gestão escolar com o uso das 
TIC, na realização de atividades de gestão escolar com uso das tecnologias, a 
reflexão sobre as contribuições das tecnologias às práticas educativas desenvolvidas 
e articulação entre as práticas e conceitos de gestão escolar e tecnologias. 
(PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS/CONSED, 2005). 

Da organização dos depoimentos registrados neste fórum, emergiram quatro 

categorias: Categoria A – Dificuldades Encontradas, Categoria B – Estratégias Adotadas e  

Categoria C – Emoções Emergentes. A seguir, os discursos construídos para cada uma destas 

categorias são apresentados.
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APÊNDICE E.1 
Fórum  4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e Orientações para o 
Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 - Categoria A – Dificuldades 

Encontradas  
Discurso do Sujeito Coletivo 

OI, ADRI e colegas. Veja bem, a gente ainda nem terminou todos os 
presenciais... Finalizamos sexta-feira, desta semana. Quando vi o que você 
mandou!!!! É tanta coisa.... sei não, viu? A gente está atropelada de tarefas na 

sala... Fica difícil, mas vamos fazer o possível para realizar tudo direitinho. 
Após muitas preocupações e trabalho, conseguimos realizar os presenciais com 

sucesso. Agora estamos encontrando dificuldades para fazer o 
acompanhamento em virtude do volume de tarefas da nossa unidade de 
trabalho. Estamos abobalhadas de tantas atividades. É também nossa função 

conferir os censos (que estão chegando agora), monitorar as escolas acerca do 
Contrato de Gestão e ainda participar de uma nova etapa de capacitação em 
Gravatá, na próxima semana. Alguém tem uma receita para se clonar? 

Quanto ao Módulo II, é coisa demais. Verdade que o acesso é fácil, mas 
para enviarmos dados para a avaliação é preciso, antes de tudo, o retorno dos 

cursistas e eles têm realmente grande dificuldade para realizar as tarefas, 
considerando a condição dos computadores nas escolas. E ainda tem o recesso 
que está chegando. Nisto tudo, muito bom é nos sentirmos apoiados pela 

presença virtual de Adri. Obrigada pelas orientações que você nos dá. Quando 
você fala parece que é tudo tão fácil! Mas quando a gente conclui o Módulo 1 e 

vê a quantidade de providências a tomar!... Socoooorro!!! Calma, foi só um 
desabafo, tá? Hahahahahahahah!  

Sei que mesmo com as inúmeras atividades que desenvolvemos nas 

Regionais, todos nós, com certeza, conseguiremos fazer tudo direitinho porque 
somos pessoas responsáveis. Fico angustiada, pois algumas escolas minhas não 
dispõem de computadores para concluírem as tarefas, reclamam muito, mas 

infelizmente, está lento demais. Espero que isso não venha ser um obstáculo 
maior e que eu consiga mantê-los com o mesmo entusiasmo do início. Tenho 

cursistas com problemas em acessar a internet na escola, na prefeitura... Tem 
município que não tem nem "lan house"... Me preocupo. Pois, eles têm também 
outros afazeres. Mas, para quem começou, está indo bem.  

Além da velocidade dos módulos, eles reclamam que é pouco tempo para 
realização de tantas tarefas, em tão pouco tempo, tempo este que eles quase 

não têm e nem condições de TIC. Mas assim mesmo estão gostando e 
participando. Fico mais aliviada quando leio os depoimentos dos (as) colegas 
sobre a realização das atividades e os acessos ao ambiente por parte dos nossos 

alunos. Sabemos das dificuldades das escolas e dos gestores em relação às TIC, 
porém temos um calendário a cumprir. Um abraço e sucesso para todos.  
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APÊNDICE E.2 
Fórum  4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e Orientações para o 

Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 - Categoria B - Estratégias Adotadas 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Oi gente! Vocês podem imaginar as inúmeras dificuldades e ou 
limitações que temos para realizar este Curso, garantindo produtividade 
associada à qualidade. Já iniciado o Módulo 2, verificamos que alguns 

cursistas são lentos nas respostas das atividades. Aproveitamos a entrega dos 
CDs e outros materiais de apoio, e marcamos um encontro de 3h, com 2 pessoas 

por escola, para reforçar a realização das tarefas atrasadas, dos faltosos em 
acesso de 7 dias dos cursistas. Revisamos as atividades do Módulo 2 e 
discutimos estratégias de realização do plano de ação na escola e do estudo 

da equipe, como também da maior participação no curso usando as 
ferramentas. Uffaaa!!! Que canseira!  

Demos nesse momento uma navegada no ambiente do curso, 

trabalhando as ferramentas que os cursistas tinham maiores dificuldades. 
Aproveitamos para orientar a Construção Coletiva do Artigo e a síntese da 

ação realizada em forma de Pôster. Infelizmente, nem todos conseguiram 
preparar as duas atividades em tempo hábil, alegando excesso de afazeres e 
dificuldades operacionais e técnicas. Mas, não podemos deixar que esses alunos 

escapem do curso. Por isso essas equipes, já com base nas experiências 
apresentadas, terão um curto espaço de tempo para resolver as pendências e 

concluir o Curso a contento. Fizemos uma repescagem nos faltosos por causa 
das chuvas em PE.  

Agora o Módulo 2 está sendo desenvolvido com tranqüilidade, mas como 

não poderia deixar de existir, sempre há alguns que não estão acessando o 
curso, foi necessário entrar em contato, alguns após várias tentativas foram 
chamados à GERE. E houve um bom retorno. Para isso estamos fazendo um 

atendimento quase individualizado, onde disponibilizamos máquinas aqui 
na GERE e ficamos à disposição deles. Foi muito produtivo, houve uma 

participação bem maior neste segundo momento: é como se o medo de alguns 
no primeiro encontro tivesse sido amenizado. Espero que corra tudo bem neste 
final de Módulo 2 e que o Módulo 3 seja muito proveitoso, tanto para os 

cursistas como para nós, professores.
Lendo os depoimentos, percebi que a minha realidade é comum a todos. 

Nesse segundo Módulo, tivemos que ir a cada cidade para dar uma injeção de 
ânimo nos cursistas. Sentimos que alguns pensavam em desistir, pois não 
tinham máquinas com acesso a internet disponíveis. Mas mostramos para eles a 

riqueza da contribuição que eles poderiam dar para mudar a realidade deles. 
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APÊNDICE E.3 
Fórum  4 – Espaço para Socialização de Dúvidas, Sugestões e Orientações para o 
Desenvolvimento do Módulo 2 da Fase 2 - Categoria C - Emoções Emergentes 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Que bom! Terminamos a fase presencial e já iniciamos o Módulo 2 com 
nossas turmas. Foi tudo muito tranqüilo e proveitoso!!!! As equipes gestoras 
demonstraram muita garra; os Planos elaborados foram muito bons e já estão 
colocando, no fórum, o andamento. Legal, não??? Depois do presencial, já 
tenho certeza de que o Módulo 2 será moleza!  

Mas, apesar dos transtornos, estou feliz com o resultado da minha 
turma. Estou na luta de ver tudo o que foi postado e há muitas coisas boas! Que 
bom, não!?  

Até agora, pelas orientações que Adriana tem disponibilizado para 
administração do ambiente, tenho acertado direitinho. Valeu, Adri! Bem 
gente, vamos que vamos! Sei que nem sempre é fácil! Mas estamos fazendo 
história, inclusão digital de qualidade nas escolas estaduais de Pernambuco!  

O resultado vai valer a pena diante dos transtornos. Ainda bem que 
temos esses espaços para compartilhar nossas alegrias, avanços, dificuldades, 
problemas, enfim, realizar as quatro operações, pois à medida que a gente 
apresenta as dificuldades, diminuímos o peso do fardo, somamos esforços, 
multiplicamos potencialidades, dividimos responsabilidades.  

Estamos todos juntos num só barco, paramos em lugares diferentes, mas 
esperamos chegar a um só caminho. É um grande aprendizado, fico feliz em 
ver que estão tão otimistas. Estamos iniciando o Módulo 2 com grande 
esperança de sucesso. Com muita responsabilidade e garra estamos dando 
conta do recado, ou seja, do trabalho. Sucesso para todos vocês!  
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FÓRUM 5 

O Fórum 5 - expectativas e impressões sobre o desenvolvimento do Módulo 3 da 

Fase 2 (2º Presencial) - teve como propósito registrar os sentimentos dos colaboradores em 

relação ao desenvolvimento deste módulo  presencial, num total de 12 horas e tinha por 

objetivo:

A socialização das experiências desenvolvidas nas escolas durante o Módulo 2, a 
identificação dos avanços, dificuldades, inovações e novas possibilidades de uso das 
tecnologias no cotidiano das escolas (PROJETO GESTÃO ESCOLAR E 
TECNOLOGIAS/CONSED, 2005). 

Da organização dos depoimentos registrados neste fórum, emergiram quatro 

categorias: Categoria A – Impressões, Categoria B – Dificuldades Encontradas e Categoria C 

– Emoções Emergentes. Os discursos construídos para cada uma destas categorias são 

mencionados a seguir. 
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APÊNDICE F.1 
Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento do Módulo 3 da 
Fase 2 (2º Presencial) - Categoria A - Impressões 

Discurso do Sujeito Coletivo 

Olá colegas, estamos todos num mesmo barco e sei que todos, em algum 
momento do curso, pararam para pensar que, apesar de todas as dificuldades 
que temos, quando persistimos, bons frutos afloram. Já fiz também o 3º Módulo 

com minha turma, estou satisfeita com os resultados. Todos vocês precisavam 
ver que trabalhos belíssimos foram apresentados! Cada um dentro da sua 

realidade. Foi um momento riquíssimo para todos nós que estávamos presentes. 
Houve também vários depoimentos por parte dos gestores, sobre a importância 
das TIC no dia-a-dia da escola e até no desenvolvimento pessoal. Os 

depoimentos dos cursistas, em relação ao domínio de algumas ferramentas ou 
descoberta da ajuda que o computador pode oferecer no ambiente de trabalho, 
é gratificante.

Há uma coisa super legal! Criamos um blog para interação da turma 
assim como postagem de textos e divulgação das ações. Incentivei que todas as 

escolas criassem o seu e divulgassem na escola para que os alunos e 
comunidade possam participar, e eles toparam. A ideia é de um jornal escolar 
onde os Grêmios serão os principais autores. No final dessa semana, devo 

repassar para todos vocês os endereços para vocês darem aquela espiada! O 
Módulo 3 foi planejado, principalmente, procurando melhor atender aos 

cursistas: indo até as cidades fazer o presencial, trazendo-os para a GERE nos 
dias que não houvesse ações paralelas, oferecendo almoço e lanche, etc. 
Estamos muito confiantes no sucesso, as primeiras turmas atendidas fizeram 

ótimos cenários e artigos e estão incentivadas para realizar um grande projeto 
tecnológico.  

Sentimos o quanto os cursistas ficam empolgados no presencial, o quanto 

aspiram por mais tempo juntos e relatam as dificuldades de estarem 
fisicamente reunidos por algum tempo nas escolas, dado o acúmulo de tarefas, 

capacitações, convocações, etc. Este é o principal motivo que referem, ao lado 
da dificuldade de acesso à internet para a conclusão de atividades... 
Pensando nisto é que estamos optando novamente por um pequeno 

“PRESENCIAL" antes do término do  4° Módulo e, se for necessário (como tudo 
indica), esticarmos um pouco a data final.

As experiências apresentadas foram muito interessantes. Valeu a pena o 

esforço despendido. Mas, nem tudo foi maravilha!!! Tivemos que criar 
estratégias para resolver a situação das equipes que, por inúmeras razões 

plenamente justificadas, não conseguiram chegar ao presencial com o Pôster e 
o Artigo, apesar de ter realizado a ação proposta. Criamos um Fórum 
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denominado "Avaliação" utilizando a "dinâmica da comida". Acredito que o 
resultado vai ser muito interessante. Ele vai ficar aberto até o final do curso.  

No demais, vamos caminhando. Desejo a todos profs. muito sucesso e  que 

busquemos alternativas para concluir, de forma brilhante, o nosso trabalho. 
Muita paz!
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APÊNDICE F.2 
Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento do Módulo 3 da 

Fase 2 (2º Presencial) - Categoria B – Dificuldades Encontradas 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Afirmo a todos que o maior problema encontrado foi a falta do 
equipamento em perfeitas condições de uso para executar as tarefas. Sugiro às 
próximas turmas que virão que façam um relato de como se encontram as 
máquinas, que é o principal fator para que tudo seja efetuado com precisão. 
Hoje eu iniciaria com uma turma, entretanto faltaram 2 escolas e os 
componentes de mais 2 chegaram sem concluir as atividades do Módulo 1 e/ou 
2. Suspendi o início do Módulo e estou aqui com eles para que concluam suas 
atividades, esclareçam as dúvidas e fortaleçam-se enquanto participantes do 
curso. Como professora, preocupa-me muito a falta de tempo dos gestores. As 
ações foram bem projetadas mas, para torná-las viáveis, alguns ajustes serão 
necessários. Contudo, serei persistente, confio no potencial deles, às vezes, noto 
que existe resistência por falta de equipamentos na escola, mas tudo está sendo 
bem gerenciado.  

Os gestores, além de não terem computares nem internet na escola, 
alegam muitas atribuições. Daí gera uma acomodação, estou preocupada... 
Há muitas reclamações, especialmente em relação ao tempo, pois a escola 
consome as 24h num piscar de olhos. Estamos incentivando sempre com 
mensagens, telefonando e também indo até a escola. Tive também problemas 
com o tempo, pois estou no monitoramento da gestão escolar. Já verificamos 
uma maior vontade de utilizar os computadores, mesmo com todas as 
dificuldades relatadas. Sempre estamos com problemas e número insuficiente 
de máquinas. Os diretores têm que dar conta do PAC (censo digitalizado).  

Mesmo assim, minhas impressões são as melhores possíveis, afinal de 
contas eu acredito no curso, sei das dificuldades que meus alunos têm passado, 
porém fico na expectativa e no apoio as suas  necessidades. Não tenho como 
resolver tudo, como é o caso dos micros, mas temos criado alternativas para 
todos, como, por exemplo, agendando 1 laboratório pela GERE, onde os mesmos 
podem fazer suas atividades. A maior dificuldade são as escolas que não têm 
computadores suficientes para projetos mais elaborados; a ideia é que essa 
equipe gestora possa utilizar as TIC para facilitar seu trabalho administrativo 
ou o pedagógico na escola, contextualizando a escola no mundo digital no 
qual esá inserida.

Que bom conseguir me identificar com as mesmas discussões e 
preocupações de todos vocês: as solicitações dos cursistas se referem às mesmas: 
acúmulo de atribuições, ausência de máquinas, etc... Em nome do compromisso 
que assumimos, estamos correndo atrás de tudo, criando alternativas para 
criar oportunidades para que eles deem conta do recado... É gratificante ver 
quando eles conseguem superar as dificuldades... Isto é o que nos mantém bem 
vivos no Curso... Concordo com a preocupação das colegas.  

Isso nos leva a refletir bastante sobre a forma de operacionalização das 
ações propostas. Buscamos não desanimá-los, mas temos que ser realistas. 
Vamos à luta! Espero que tudo saia bem. Felicidades para todos nós!  

283



Adriana Aparecida de Lima Terçariol  
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line 

APÊNDICE F.3 
Fórum 5 – Expectativas e Impressões sobre o Desenvolvimento do Módulo 3 da 
Fase 2 (2º Presencial) - Categoria C - Emoções Emergentes 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Oi, pessoal! Percebo que compromisso profissional e ético, persistência, 

paciência, compreensão, respeito às diferenças e limitações, otimismo... têm 
sido exercício diário de todos que estão a "trancos e barrancos" envolvidos 
diretamente com o Curso Gestão Escolar e Tecnologias, sobretudo os professores. 

Também vejo o outro lado: quando os gestores iniciarem o curso ficarão 
maravilhados com tanta aprendizagem.  

Como profissional devo possuir um dos pré-requisitos muito importante 

na educação: ser otimista, por isso a minha expectativa em relação aos meus 
cursitas é que eles vão “arrebentar” com as ações desenvolvidas nas Unidades 

Escolares, dando assim um grande impulso para o futuro projeto, podendo 
solucionar alguns problemas com a intervenção das tecnologias, melhorando 
o ensino-aprendizagem e o gerenciamento em geral, tanto na parte 

administrativa como na parte pedagógica, atingindo todas as dimensões para 
que não fiquem fragmentos, trabalhando por completo o todo da escola, 

fazendo a transformação e mudando o paradigma de Diretor para Gestor 
Escolar, gerindo ações coletivas, cooperativas, compartilhadas e buscando 
parcerias na perspectiva de fortalecer o grupo gestor na missão de educar e 

transformar a comunidade interna e externa da Escola.  
É gratificante quando conseguimos sensibilizar um grupo para uma 

participação mais efetiva no curso. Continuamos acreditando. Houve até 

formação de laços de amizade. Sem demagogia, garanto a todos: para mim 
foi ímpar esse momento.  

Hoje senti necessidade de estar perto de cada um de vocês para dividir as 
angústias, alegrias e expectativas que sentimos em cada novo módulo. Dá um 
friozinho na barriga antes de iniciarmos cada etapa. Meu Deus, quanta coisa 

ainda temos que enfrentar? Ainda bem que temos o depoimento de vocês para 
melhorar a estima.  

Somos um grupo forte, chegaremos à reta final com sucesso! Teremos um 

final feliz!
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FÓRUM 6 

O Fórum 6 - sentimentos, avanços e dificuldades - teve como propósito  incentivar 

os colaboradores a lançar um olhar sobre a experiência vivenciada ao término do Módulo 4 da 

Fase 2 e refletir sobre os caminhos percorridos em sua ação como professor on-line. O 

Módulo 4 foi desenvolvido a distância, num total de 12 horas e tinha por objetivo:

A construção coletiva do Projeto de Gestão Escolar e Tecnologias, análise das 
condições para a criação de comunidades colaborativas com o uso das TIC, no 
âmbito da escola, entre escolas e entre escolas e DE, e interação com outros espaços 
produtores de conhecimento (PROJETO GESTÃO ESCOLAR E 
TECNOLOGIAS/CONSED, 2005). 

Da organização dos depoimentos registrados neste fórum, emergiram quatro 

categorias: Categoria A – Avanços/Aprendizagens, Categoria B – Dificuldades Encontradas e 

Categoria C – Emoções Emergentes. A seguir, os discursos construídos para cada uma destas 

categorias são apresentados. 
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APÊNDICE G.1 
Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades - Categoria A - 
Avanços/Aprendizagens  - Discurso do Sujeito Coletivo 

Oi, colegas! Em minha opinião, a inclusão digital proporcionada aos 
educadores através desse curso, gerou uma expectativa muito forte entre nós, e 
mergulhamos de cabeça nessa “infomaré’, a princípio, sem noção da 
profundidade de até onde iríamos chegar. Particularmente, não tinha muita 
afinidade com a máquina e, aos poucos, também incluída no mundo virtual, 
eu fui adquirindo confiança, novos conhecimentos através da troca de 
experiência que houve entre nós, formadores. Isto ajudou bastante no 
fortalecimento da caminhada durante o decorrer do curso, até a sua 
conclusão, com quase todos os objetivos atingidos. Digo quase todos, porque não 
foi obtido 100% do almejado, mas já foi um grande avanço incluir equipes 
gestoras, desenvolvimentos de trabalhos pedagógicos e administrativos no 
mundo digital.  

A segurança, o conhecimento que fomos adquirindo durante o decorrer 
do curso, enquanto tutores, educadores que somos; aprender, buscar mais, 
superar desafios fazem parte da nossa vida, foi uma oportunidade ímpar para 
nosso aperfeiçoamento pessoal e profissional. Vale salientar a participação, 
empenho, a dedicação e o desejo de aprender dos cursistas. Seus depoimentos, o 
brilho nos seus olhos ao superar os desafios, ultrapassar fases, vencer seus 
próprios medos foram elementos primordiais para continuarmos nossa 
caminhada.

O que mais me enriqueceu, tanto profissional como individualmente, foi 
a interação no ambiente, tornando possível a superação de profissionais 
centrados no exercício isolado a construir um espaço onde gestores, professores 
e alunos pudessem atuar de forma significativa e integrada.  

Sob o foco de toda experiência que vivenciei, chego à conclusão de que, 
através do curso Gestão e Tecnologia, fui oportunizada a chance de me 
apropriar de uma nova forma de comunicação, com novos recursos, à luz de 
uma prática pedagógica bastante construtiva. Foi uma experiência única a 
qual trouxe para mim conhecimentos e experiências que não tinha vivenciado 
ainda.  

Manter um trabalho com qualidade, veracidade e imparcialidade 
foram os maiores desafios superados. Acho que Pernambuco em particular 
avançou significadamente dentro dos diversos aspectos apresentados. As ações 
no uso das TIC na GESTÃO ESCOLAR, sem dúvida, dispensam comentários.  

Felizmente, houve um enorme aproveitamento nas 08 escolas onde 
trabalhei, de quase 100% sem nenhuma desistência e apenas uma reprovação. 
O gestor reprovado não houve acordo para prosseguir visto que é uma pessoa 
que tem diversas atribuições fora da educação dificultando, assim, o interesse 
pelo tema apresentado. Usei todas as ferramentas possíveis, mas não obtive 
sucesso. Contudo, tenho consciência do meu trabalho e tudo valeu a pena neste 
curso, tanto no lado profissional como no pessoal.  
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APÊNDICE G.2 
Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades - Categoria B - 
Dificuldades Encontradas  

Discurso do Sujeito Coletivo 

Dificuldades? Existiram sim! E foram muitas! Aumentando assim os 
desafios. A princípio, os meus obstáculos como aluna foram não ter tanta 
prática e conhecimento na área de informática e ser selecionada para ir até a 
MICROSOFT como representante da SEDUC onde praticamente tinha acabado 
de chegar. Tudo muito novo; busquei no curso as estratégias para superar 
exatamente tudo isso. Então passei a acessar e estudar o ambiente, lendo 
textos, produzindo textos, artigos e navegando, sempre contando com a 
assessoria de vocês e das colegas que estiveram comigo no início do curso. 
Passada essa etapa, iniciaríamos com os colegas cursistas.  

Garantir a avaliação dos cursistas com imparcialidade, coerência e 
respeito às diferenças, mantendo critérios pré-estabelecidos, para mim foi mais 
que uma dificuldade; garantir a participação e colaboração efetiva de todos 
no ambiente do curso - mantendo a ética, o compromisso individual e coletivo, 
e o respeito às produções dos colegas - foi um grande desafio. Fico me 
perguntando: foram esses desafios isolados, apenas da minha turma? Que 
estratégias poderiam ter  sido utilizadas para aumentar o índice de 
participação e interação dos alunos no ambiente do curso?  

Foi um caminho difícil, tive dificuldades no início para compatibilizar 
meu horário com o curso, pois precisava ter disponível pelo menos 2 horas por 
dia para acessar o curso e acompanhar todos os meus alunos, enviar 
mensagens de resposta, de incentivo etc. Depois surgiram as dificuldades em 
relação às máquinas, à internet a que os alunos não tinham acesso, à falta de 
tempo dos próprios alunos. O importante é que conseguimos ir superando as 
dificuldades surgidas ao longo do caminho. A nossa turma não foi diferente 
das demais colegas, com falta de computadores em algumas escolas,  de 
manutenção e falta de conectividade, com isso os cursistas tinham que recorrer 
às LAN HOUSE da cidade e aos POLOS formados no início do curso para a 
postagem de suas atividades, disponibilidade da equipe gestora, devido 
acúmulo de atribuições existentes no cotidiano escolar.  

No momento, a nossa GERE estava passando por um problema na rede 
elétrica, tivemos que buscar parceria com a Escola Agrotécnica Federal dos 
Barreiros para a realização dos presenciais. Outra dificuldade encontrada foi 
o fator tempo!!! De início, precisávamos de mais tempo para desenvolver as 
nossas atividades no curso; ao término, sinto que o tempo dedicado não foi o 
que desejaria ter dado. Mas, apesar das dificuldades vivenciadas ora pessoais, 
ora dos gestores e das condições de trabalho, conseguimos vivenciar o curso em 
todo o Estado sem grandes problemas. Gostaria de salientar que a cultura de se 
fazer um curso a distância é algo novo no nosso cotidiano, pois exige uma 
disciplina grande das partes para o cumprimento de prazos. É, portanto, uma 
competência que está em construção. Por isso, para avaliar os cursistas, 
levamos em consideração, além do conhecimento acrescentado pelo curso 
Gestão Escolar e Tecnologias, a dedicação, o empenho e o esforço de cada um.
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APÊNDICE G.3 
Fórum 6 - Fase 2 - Sentimentos, Avanços e Dificuldades - Categoria C - Emoções 
Emergentes 

Discurso do Sujeito Coletivo 

Caros Colegas. Ser professor sempre vai ser um desafio. Ao receber o 

convite para fazer a formação e depois atuar como professor on-line fiquei 
bastante receosa, mas aceitei esse desafio. Destaco a OPORTUNIDADE, como 
ponto principal de nossa realização neste curso. Democraticamente pudemos 

mostrar que as coisas acontecem quando se tem boa vontade. Tudo parte de um 
princípio: RESPONSABILIDADE. É o que deve imperar no setor público. O curso 

abriu mentes que apenas necessitavam de um toque. E fomos responsáveis por 
isto. Por isso, o curso foi um sucesso. Isso me fez refletir na responsabilidade que 
teria junto ao Estado, pois, a partir dali, iria ser colaboradora na formação de 

mais 40 colegas e, posteriormente, mais alunos. Esse era o desafio!  
Apesar de todo esforço de minha parte e dos demais colegas professores, 

acredito que o fato de não ter atingido 100% de aprovação no curso gerou, em 
nós, frustração, mas criou também expectativas de que, onde erramos, isso não 
vai mais acontecer. Posso dizer que dei a minha pequena contribuição aos que 

foram persistentes, apesar das dificuldades no decorrer do curso. Assim me senti 
ao ter de considerar reprovadas duas alunas de reconhecida competência 
técnica e gerencial, mas que não conseguiram disciplinar o tempo e 

desenvolver as atividades do curso. Utilizei-me das estratégias de recuperação 
sugeridas por Adriana Terçariol, coloquei a minha sala à disposição para 

garantir a reposição pelo afastamento das atividades cotidianas e, ainda 
assim, não consegui obter êxito com elas.  

Participar do Curso Gestão Escolar e Tecnologias como professora foi uma 

experiência muito gratificante; apesar de trabalhar com informática há 
vários anos (sou multiplicadora NTE), foi a primeira vez que fui professora on-

line. Atuar como professor em um curso semipresencial foi uma experiência 
angustiante com resultados gratificantes. É angustiante, por exemplo, ver um 
gestor se debatendo para desenvolver coordenação motora na simples 

utilização do mouse, ao mesmo tempo em que tentava fazer uma apresentação 
em PowerPoint, ou, produzir, digitar e formatar um texto, utilizando o Word. 
De tantas dificuldades encontradas, o importante é que conseguimos superá-

las e as avançamos. 
 No início, tivemos certas dificuldades, mas, com a integração de todos, 

conseguimos caminhar e, no final, fizemos uma avaliação satisfatória e 
saudosa de nosso alunado. Mas posso dizer também que foi muito gratificante 
os depoimentos de alguns cursistas a respeito do medo, e até aversão à 

máquina -  o que foi superado - e que se enamoraram pelo uso da tecnologia. 
Hoje, isso faz parte do seu cotidiano profissional e pessoal. 
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FÓRUM 7 

O Fórum 7 - Café Filosófico Virtual - visou à criação de um espaço no qual os 

colaboradores registrassem os rumos seguidos após o término da formação, apontando, 

inclusive, se as Tecnologias de Informação e Comunicação estavam sendo utilizadas em suas 

ações e em que sentido isto estava ocorrendo. 

Da organização dos depoimentos registrados neste fórum, emergiram quatro 

categorias: Categoria A – Avanços/Aprendizagens, Categoria B – Desejo de Novas 

Oportunidades de Formação e Categoria C – Desejo de Continuidade do Projeto “GET” em 

PE. A seguir, os discursos construídos para cada uma destas categorias são mencionados.  
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APÊNDICE H.1 
Fórum 7: Café Filosófico Virtual - Categoria A – Avanços/Aprendizagens 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Olá Adriana e Colegas. Realmente, ao terminarmos um curso, nos 
dispersamos e fica a saudade, embora eu tenha acessado o ambiente quase que 

diariamente, aguardando novidades e notícias do grupo. Sempre leio as 
mensagens. Adorei este Fórum, pois será a oportunidade de compartilharmos 
com os colegas um pouco da nossa vivência com a tecnologia no nosso 

cotidiano profissional. Estou muito feliz pela iniciativa que teve Adriana, 
assim, creio que poderemos diminuir a saudade de todos e sentir que estamos 

em atividade no curso o qual, certamente, ajudou a melhorar e mudar 
conceitos dentro de nós. 

 Fico feliz em saber dos novos rumos (tecnológicos) que alguns têm 

tomado: dá a importância que o curso teve para nós e nossos alunos também. 
Eu continuo trabalhando na equipe de gestão da Secretaria de Educação, 
fazendo uso do aprendizado adquirido no curso. Atualmente tenho procurado 

aprimorar o que aprendi no curso, que, diga-se de passagem "escancarou" o 
mundo tecnológico para mim.  

A tecnologia, às vezes, nos trai. Resolve quebrar, falta arquivo, conexão e 
tudo que faz o professor perder a paciência. No entanto, apesar disso tudo, 
ainda mantenho contato com alguns colegas. E as tecnologias de informação 

continuam me auxiliando no dia-a-dia. A comunicação ficou mais fácil e as 
palestras (reuniões)... agora têm sempre apresentação em Power Point, para 

informar e também embelezar. É isso!  
E de repente, não mais que de repente, a tecnologia vai penetrando nas 

nossas veias e transformando os nossos conhecimentos e comportamentos. Hoje 

não vivo sem o computador, CD, pen-drive e a internet, comunico-me com os 
gestores das escolas que acompanho através de e-mail, onde envio formulários 
e recebo dados importantes para o nosso trabalho.  

Eu, particularmente, tenho adentrado pelo mundo tecnológico, rs,rs,rs 
quem diria? Estou fazendo um Curso de Educação à Distância on-line 

(Especialização), estou em fase de conclusão. O curso é muito bom e acho que 
estou me saindo bem.  Fiz também um curso direcionado pelo MEC, MOODLE 
BÁSICO: foi muito bom, pois é um curso técnico onde você aprende como lidar 

com o ambiente, enquanto tutor. Tivemos, dia 09 deste, a aula inaugural do 
Curso de Especialização de Gestores - Escola de Gestores, o qual será ministrado 

pela UFPE. Estamos vendo a possibilidade de sermos Professores Assistentes, 
inicialmente, ministrando o Curso MOODLE para os Gestores.  

Neste momento, tive oportunidade de encontrar algumas colegas, senti 

falta das colegas do interior!   
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APÊNDICE H.2 
Fórum 7: Café Filosófico Virtual - Categoria B - Desejo de Novas Oportunidades 
de Formação 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Oi, Adriana. Não sei por que as informações não têm chegado à nossa 

regional. A informação que nos passaram sobre o curso oferecido pela UFPE é 
que seria destinado aos gestores escolares, excluindo os técnicos das regionais, 
pois continuo na GERE Metro Sul, na Unidade de Gestão de Rede - UGR, isto é, 

na mesma divisão e na função que desempenhava no período do nosso curso. 
Também posso estar sendo injusta. Não sei.  

Em todo caso não gostaria de ter parado, ao contrário, sinto 
necessidade de continuar, de ampliar os conhecimentos tecnológicos para 
realizar o meu trabalho com mais eficiência e eficácia. Sinto, como algumas 

colegas, a falta de oportunidade para estudar e fazer parte de novos cursos, 
mas sem perder de vista o otimismo de que tudo pode se encaixar: acredito que 
seja só questão de tempo. Fico um pouco triste porque os cursos não são 

oferecidos para os técnicos de todas as regionais.  
Sendo assim, muitas vezes nós ficamos de fora dos Projetos. Quem sabe 

um dia seremos SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. Obrigada pelo seu 
carinho e sua atenção. Beijos a todos!   
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APÊNDICE H.3 
Fórum 7: Café Filosófico Virtual - Categoria  C - Desejo de Continuidade do 
Projeto "GET" em PE 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Dentro de minhas possibilidades, tenho tentado apresentar o curso aos 
novos gerentes para que seja visto como uma possibilidade de continuação 

para atingirmos os outros 1920 gestores do nosso Estado. Será mesmo necessário 
que os técnicos se reúnam e mostrem a sua importância ao Secretário de 

Educação.
Falei duas vezes com o responsável pela coordenação da Gestão na 

SEDUC, inclusive falei da vontade da nossa Professora Tutora encontrar com o 

grupo, mas... muita ocupação da SEDUC, não foi agendada nenhuma reunião 
para repassarmos o curso; enfim, ele não sabe onde a Banda toca!  

Entreguei o telefone de Adriana para ele entrar em contato com ela, o 
que também não aconteceu. E ,quanto ao curso de Especialização de Gestão 
Escolar que está sendo ministrado pela UFPE, fui excluída do processo!!!  

Por enquanto é isso, não desistam de nada, persistam "Pois tudo é 
possível ao que crer". Muita paz e luz para todos... e contém comigo. Beijos.  
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Discursos: Memoriais Reflexivos

PERGUNTA 1: o que aprendeu durante o desenvolvimento dos módulos a 

distância e momentos presenciais?
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Na sequência, serão apresentadas as perguntas relativas ao instrumento “memorial 

reflexivo” usado para a coleta de dados, bem como suas respectivas categorias e discursos. A 

análise dos principais aspectos evidenciados no discurso de cada categoria está apresentada de 

forma geral no corpo da tese, mais especificamente no Capítulo 4, logo após as análises das 

categorias relacionadas aos fóruns de discussões. Isso está realizado para cada um dos 

sentidos que agrupam as categorias.  

MEMORIAL REFLEXIVO

A Pergunta 1 do Memorial Reflexivo - O que aprendeu durante o desenvolvimento dos 

módulos a distância e momentos presenciais? - tinha como finalidade oportunizar aos formadores a 

expressão de seus aprendizados obtidos durante o desenvolvimento dos módulos a distância e 

presenciais.

Da organização dos depoimentos registrados como respostas a esta pergunta, 

emergiram sete categorias: Categoria A - O Impacto do Projeto em Mudanças Pessoais e 

Profissionais; Categoria B - A Estrutura/Organização do Projeto; Categoria C - A Experiência e o 

Trabalho Colaborativo; Categoria D - As Possibilidades da Educação On-Line; Categoria E - O Papel 

do Professor e Aluno em Contextos Virtuais; Categoria F - As Mudanças de Concepção Quanto ao 

Uso das TIC e Gestão Escolar; Categoria G - Apropriação das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. A seguir, os discursos construídos para cada uma destas categorias são 

mencionados.  
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APÊNDICE I.1 
Memorial Reflexivo

Pergunta 1:  O que aprendeu durante o desenvolvimento dos módulos a 
distância e momentos presenciais? 

Categoria A – O Impacto do Projeto em Mudanças Pessoais e Profissionais 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Sempre tive consciência de que neste mundo globalizado as novas 
tecnologias são as melhores incentivadoras de um bom trabalho, e, este curso 
me inspirou a vontade de ampliar conhecimentos. Durante o curso e com a 

ajuda dos textos, pude adquirir alguns atributos e repassar aos cursistas, tais 
como: adquirir confiança; elevar a auto-estima; criar soluções para algumas 

situações-problema; trabalhar em equipe; ter boa comunicação; elaborar um 
planejamento alternativo no caso de falhas tecnológicas; ser organizado no 
planejamento e no acompanhamento das atividades, das orientações, nos 

cronogramas, etc.  
Durante o desenvolvimento dos módulos, aprendi muito porque precisei 

estudar bastante, o que me deu mais segurança nos momentos presenciais. Isso 
não significa que eu não tenha sentido um pouco de medo que algo desse 
errado. É difícil avaliar, principalmente porque, às vezes, a pessoa aprende 

muito mas ainda não é o suficiente para dar conta de todo o curso. O curso me 
proporcionou a experiência e também o desafio de superar dificuldades e, ao 
mesmo tempo,  desenvolver habilidades na área de tutoria, o que contribuiu 

para meu aperfeiçoamento pessoal e profissional.  
Desenvolvi autoconfiança e confiança no outro, o que possibilitou a 

inovação, a criatividade, o que gerou o desapego à acomodação, a coragem 
de enfrentar a resistência e, principalmente, a perda do medo. É com grande 
satisfação que vejo hoje a transformação que o uso das TIC proporcionou tanto 

na minha vida pessoal como em minha prática educativa. Nesse curso 
vivenciei, desenvolvi e articulei conceitos promissores que levarei comigo, 

somarão com certeza na busca e construção do conhecimento.  
O curso Gestão Escolar e Tecnologias teve um papel importante em minha 

vida profissional. As minhas experiências com a tecnologia e com os cursos 

virtuais eram mínimas: tinha participado de um curso on-line oferecido pelo 
E-ProInfo (Conselhos Escolares) e cursos básicos na área de informática. 
Quando fui convidada pela Secretaria de Educação de PE para iniciar a 

formação do curso, fiquei temerosa e ao mesmo tempo muito feliz pelo desafio 
que enfrentaria. Ter cursado, e depois atuado como professora no curso sobre 

gestão e tecnologia, foi superar limites para mim. Desenvolver habilidades 
ainda não conquistadas e dominadas inteiramente foi crescimento pessoal e 
profissional.  
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APÊNDICE I.2 
Memorial Reflexivo
Pergunta 1:  O que aprendeu durante o desenvolvimento dos módulos a 

distância e momentos presenciais? 
Categoria  B – A Estrutura/Organização do Projeto 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Participar do Curso Gestão Escolar e Tecnologias, ora como aluna, ora 

como professora, foi uma oportunidade singular no cotidiano da minha vida 
profissional. O curso foi apresentado em Campinas (SP) pela equipe da 
Microsoft e PUC/SP, de uma forma coerente com o proposto, material on-line 

muito bem elaborado, profissionais seguros, dinâmicos, desenvoltos, e a 
parceria entre as instituições foi fundamental no curso.  

A etapa presencial possibilitou ao tutor, no curso a distância, ter um 
diagnóstico do perfil do aluno com o qual iria trabalhar, suas expectativas, 
seus limites, seu grau de conhecimento com a ferramenta de trabalho, pois a 

informática, para maioria das escolas, é considerada um recurso novo. E que 
ainda intimida. Alguns professores se sentem ultrapassados simplesmente pela 
falta de conhecimento ou familiaridade com a máquina. A própria escola se 

sente velha, a informatização aparece como um acontecimento a parte para 
algumas escolas. Nesse momento o "presencial" serviu para estabelecer metas, 

criar estratégias de ações para se construir um plano pedagógico 
coletivamente, visando o uso da tecnologia de forma efetiva, adequada às 
necessidades da escola, do aluno e da sociedade.  

Esses procedimentos facilitaram meu desempenho na etapa a distânca 
devido ao conhecimento prévio da realidade das escolas e dos alunos com que 

iria trabalhar, possibilitando uma intervenção efetiva.  
Enfim, os módulos a distância e os momentos presencias foram de 

fundamental importância, pois foi, a partir dos momentos presenciais,  que 

podíamos esclarecer as nossas dúvidas quanto ao curso e módulos, bem como 
coletar sugestões do grupo.

298



Adriana Aparecida de Lima Terçariol  
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line 

APÊNDICE I.3 
Memorial Reflexivo
Pergunta 1:  O que aprendeu durante o desenvolvimento dos módulos a 

distância e momentos presenciais? 
Categoria  C – A Experiência e o Trabalho Colaborativo 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Durante o curso, analisamos as experiências vivenciadas nas escolas e 
discutimos as estratégias de gestão das TIC na escola. O encontro foi muito 

produtivo, pois possibilitou, através da socialização das experiências das 
escolas, ampliar conhecimento e sugestões para utilização das tecnologias nas 

atividades pedagógicas. Adorei fazer os encontros presenciais e ajudar as 
escolas nos momentos a distância. Foi muito bom acompanhar o crescimento 
das escolas, a participação e o empenho dos cursistas. Nos módulos presenciais, 

aprendemos com o outro numa interação fabulosa e crescemos com as 
experiências vivenciadas, melhorando o manuseio das máquinas e 

apropriamo-nos de um novo mundo, da linguagem Tecnológica, como também 
aprendemos a nos organizar quanto ao tempo e ao espaço, sendo capazes de 
manter a nossa motivação e a da turma.  

Houve valorização do trabalho do outro, da pessoa humana em 
crescimento, mesmo sendo um gestor, que aprendeu a aprender, a fazer, a 
conviver e ser, construindo em si possibilidades de os pilares serem vivenciados 

na prática com seus próprios pares, isso foi maravilhoso. Das produções 
realizadas, sentíamo-nos coautoras; dos projetos iniciados nas 

salas/laboratório e depois expandidos na escola, sentíam-nos corresponsáveis, 
ao ponto de lutarmos junto às escolas para a aquisição de computadores e 
laboratórios.

Conforme as ações aconteciam, era sempre evidente que o trabalho 
colaborativo e a articulação entre as experiências dos gestores e as teorias 
educacionais são fundamentais para a realização de um curso que propicie 

contribuições a todos os participantes. Saliento que os cursistas não tinham 
conhecimento básico em informática: mesmo assim, aceitaram esse desafio 

juntos, além de outros, pois eles tinham um objetivo, uma meta a alcançar em 
grupo, lutando contra tudo, apesar de cada um possuir diferentes situações, 
orientados pelos princípios da corresponsabilidade, parceria, colaboração, 

interação, soluções de problemas em comum acordo, diálogo, aproximação de 
todos os interessados e envolvidos nas situações, valorizando e socializando as 

experiências e conhecimentos individuais, dando poder de descentralizar e 
partilhar com todos, sempre com o reconhecimento da existência de diferentes 
papéis e funções.  

Por isso, conseguimos um aprendizado bem significativo durante a 
trajetória do curso. 

299



Adriana Aparecida de Lima Terçariol  
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line 

APÊNDICE I.4 
Memorial Reflexivo
Pergunta 1:  O que aprendeu durante o desenvolvimento dos módulos a 
distância e momentos presenciais? 

Categoria D – As Possibilidades da Educação On-line 
Discurso do Sujeito Coletivo 

O Curso Gestão Escolar e Tecnologias caracterizou-se como um grande 
desafio, pois realizar uma formação a distância com uso da tecnologia 

demanda, inicialmente, a compreensão teórica/prática de um contexto global. 
Considero como aprendizagem durante os módulos a possibilidade de 

interação e discussão em um espaço virtual de situações cotidianas ocorridas 
no ambiente escolar, relacionado às tecnologias existentes, e a reflexão teórica 
que podemos fazer na tentativa de compreender e subsidiar as ações 

projetadas.  
Aprendi que os espaços virtuais apresentam inúmeras possibilidades de 

aprendizagem desde que, do outro lado da tela, estejam pessoas dispostas a 

interagir, a ensinar e a aprender. Atuar como professora no Curso de Gestão 
Escolar e Tecnologias foi realmente um desafio. Um curso semipresencial é um 

desafio para alunos e professores porque no processo de aprendizagem, muitas 
vezes, precisamos estar juntos, em sintonia, o que, às vezes, não ocorre nos 
momentos a distância. Um curso a distância requer do cursista e do professor 

uma disciplina grande para concluir o curso, pois não temos aquela presença 
nos cobrando e aí é só não abrir o curso. O cursista tem que ter um desejo 

muito grande de ampliar seu currículo.  
O Curso proporcionou um modelo novo de produzir saber. O uso da 

comunicação virtual com outros grupos de estudo favoreceu a abertura de um 

novo canal de aproximação via computador. As TIC podem nos oferecer muitas 
vantagens, e uma delas é encurtar a distância entre o aluno e a Universidade.  
Muitas veze, a EaD é a única forma possível para que um indivíduo consiga 

obter uma educação formal, particularmente em um país com as 
características sócio-econômicas e geográficas bem diversificadas como é o 

Brasil.
A grandeza da Educação a Distância encontra-se no intenso campo da 

cooperação. É um espaço para a aprendizagem cooperativa os chats, fóruns e e-

mails. A internet permite novas formas de trabalho, possibilitando a criação de 
novos ambientes de aprendizagem, a interação entre alunos x professores. 

Compreendi, sobretudo, o valor da Educação a Distância, tão importante na 
nossa sociedade atual. Foram momentos em que percebi a importância da 
pesquisa, o valor da comunicação, do trabalho em equipe, mesmo de forma 

virtual.
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APÊNDICE I.5 
Memorial Reflexivo
Pergunta 1:  O que aprendeu durante o desenvolvimento dos módulos a 
distância e momentos presenciais? 

Categoria E – O Papel do Professor e do Aluno em Contextos Virtuais 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Ao longo do Curso, tive grandes progressos. Na primeira fase, pensei ser 
impossível dar conta de uma turma. Mas com as atividades, logo me adaptei a 

trabalhar com as ferramentas do ambiente e a analisar as produções dos 
colegas de forma crítica sem, contudo, perder a ética e o respeito pelo trabalho 

dos demais. Aprendi muito com os cursistas, devo salientar o companheirismo, 
a cooperação, o compartilhamento e, acima de tudo, a sabedoria e a 
consciência de ser sempre aprendiz.

Por ter uma dinâmica pedagógica diferenciada, nos módulos a 
distância aprendemos a controlar um pouco a ansiedade, pois os limites e o 
tempo dos nossos alunos não são iguais e, por isso, tivemos que criar estratégias 

de trabalho para acompanhá-los e avaliá-los. Já nos módulos presenciais, 
aprendemos e crescemos com as experiências vivenciadas, melhoramos o uso e 

manuseio das máquinas e nos apropriamos da linguagem da informática, 
como também aprendemos a otimizar o tempo e manter a turma motivada, 
valorizando as produções e sentindo-se coautores dos projetos iniciados nas 

salas/laboratório.
Enquanto tutora, tive que aprender a administrar e a entender as 

tensões, sendo uma mediadora, pois todos merecem consideração. Dialogar, 
explicitar as dificuldades, clarificá-las, é um dos principais papéis do tutor e, 
além de oferecer possibilidades, alternativas, incentivar e motivar, precisamos 

conviver com as diferenças, respeitar o limite de cada um. Deve-se oferecer 
trabalhos cooperativos e interativos que permitam a atualização dos 
conhecimentos, a socialização de experiências onde  todos são protagonistas 

do processo de aprendizagem.  
Trabalhar com Educação a Distância requer a quebra de paradigmas, 

exigindo do professor uma nova postura, pois o ambiente e a ferramenta de 
trabalho são totalmente diferenciados do tradicional; faz-se necessário que o 
mesmo conheça as potencialidades de seus alunos, suas experiências 

anteriores, aplicando uma abordagem construcionista, criando assim, um 
ambiente desafiador, motivador, que leve o aluno à reflexão, à depuração de 

ideias e à descoberta. Esse contexto possibilita ao professor rever, 
constantemente, sua prática e a necessidade de ampliar seus conhecimentos. 

301



Adriana Aparecida de Lima Terçariol  
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line 

APÊNDICE I.6 
Pergunta 1:  O que aprendeu durante o desenvolvimento dos módulos a 
distância e momentos presenciais? 
Categoria F - As Mudanças de Concepção Quanto ao Uso das TIC e Gestão 

Escolar
Discurso do Sujeito Coletivo 

Em um dos seus livros a profª. Elizabeth Almeida (2004) diz "A Escola 
Aprende", eu concordo e acrescentaria que GERE e SECRETARIAS de EDUCAÇÃO 

também aprendem com as tecnologias, tirando proveito para melhor 
qualificar seu pessoal e aos atores que estão fazendo história nas escolas, seus 
gestores e equipe. O mundo está passando por mudanças muito rápidas, 

exigindo que nós nos transformemos, modernizando-nos, isto é, obrigando-nos 
a usar as TIC. Essa área da tecnologia chegou para ficar e nós que fazemos a 

educação não podemos ficar de fora desse processo. É na escola que 
trabalhamos a informação e tudo isso é facilitado pelos meios de comunicação 
aos quais temos acesso. A introdução das TIC só veio facilitar todo esse 

aprendizado, todo acesso a mais informações.  
Sabemos também que essa tecnologia chega a algumas escolas a passos 

lentos, mas precisamos, apesar de tudo, recebê-la de braços abertos e dar 
oportunidade a todos para que tenham acesso a essa ferramenta. Acredito que, 
hoje, eles têm a mesma sensação que tenho neste momento, de como é 

fascinante utilizar as tecnologias em prol de uma Gestão Escolar mais 
democrática, voltada para a comunidade escolar e local.  Diria então, que a 
Gestão Escolar através das Tecnologias da Informação e Comunicação é uma 

nova forma de gerir a escola com vistas à inclusão de "todos" no Mundo 
Digital, com o objetivo da preparação do aluno para o Mundo do Trabalho, 

tornando-o um cidadão mais crítico para viver na Era da Globalização.  
As tecnologias da informação estão cada vez mais tendo relevância no 

cenário cotidiano do homem do século XXI e, com grande destaque, no cenário 

educacional. Sua utilização como instrumento de aprendizagem e sua ação 
no meio social vem aumentando consideravelmente.  

É louvável destacar, ainda, as descobertas feitas pelos gestores quanto ao 

uso das tecnologias enquanto componentes significativos e presentes na escola 
que, muitas vezes, não eram utilizadas por absoluta falta de entendimento e 

incentivo. A empolgação e interesse de todos na troca de experiências 
demonstra que houve mudanças de visão de grande número de gestores em 
relação às TIC. Isso também foi demonstrado nos memoriais. Tomamos 

consciência que é possível acompanhar a modernização introduzindo novos 
recursos, promovendo a inclusão digital e social, oferecendo formação 

adequada às novas necessidades da vida moderna. Revi meus conceitos e 
ampliei conhecimentos na área de Gestão Escolar.  
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APÊNDICE I.7 
Memorial Reflexivo
Pergunta 1:  O que aprendeu durante o desenvolvimento dos módulos a 
distância e momentos presenciais? 

Categoria G - Apropriação das Tecnologias de Informação e Comunicação  
Discurso do Sujeito Coletivo 

É relevante, antes de tudo, citar a importância deste curso para mim, 
profissional e pessoalmente, no que diz respeito à minha autonomia digital: os 

receios e dificuldades básicas com a máquina no momento de elaborar 
relatórios, documentos, capacitações e apresentações ficaram para trás. E mais 

ainda: impulsionou-me a enfrentar novos desafios neste mundo tecnológico: 
participando de novos cursos a distância, como na Plataforma MOODLE, por 
exemplo. Além de que, na prática, exercitei as ferramentas do ambiente e pude 

melhor interagir com as necessidades das escolas. O uso das diversas mídias na 
Educação - como internet, videoconferência, audioconferência - são algumas 
das mais modernas usadas atualmente e têm facilitado muito o processo 

ensino-aprendizagem.  
Este curso veio para sensibilizar a importância do uso das TIC nas 

escolas, inserindo o aluno no mundo digital e nas diversas tecnologias, 
contribuindo para a sua formação integral e o pleno desenvolvimento para a 
cidadania. Foi bom participar como tutora do Curso Gestão Escolar e 

Tecnologia. Aprendi muito, foi neste momento em que comecei, de fato, a me 
familiarizar com a máquina, conseguindo afastar todas as minhas 

inseguranças.
É importante salientar que o curso ofereceu possibilidades de como fazer 

uso desse recurso tecnológico para poder utilizá-lo como instrumento 

pedagógico e administrativo. Segundo a minha própria experiência ao 
concluir este curso, sinto-me mais segura para o uso das tecnologias na minha 
vida pessoal e profissional, bem como para desenvolver um trabalho presencial 

e a distância.  
Não basta a informação, é preciso a formação, e este curso veio como um 

instrumento facilitador entre a escola e a tecnologia. 
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PERGUNTA 2: que dificuldades enfrentou durante sua

atuação na FASE 2? 
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MEMORIAL REFLEXIVO 

A Pergunta 2 - que dificuldades enfrentou durante sua atuação na FASE 2? - tinha como 

propósito favorecer aos formadores a expressão das dificuldades encontradas ao longo de sua atuação 

na Fase 2. 

A partir da organização dos depoimentos registrados como respostas a esta 

pergunta, emergiram duas categorias: Categoria A - Dificuldade de Âmbito: 

Pedagógico/Tecnológico e Categoria B - Dificuldade de Âmbito: Técnico/Administrativo. A seguir, 

os discursos construídos para cada uma destas categorias são mencionados.  

305



Adriana Aparecida de Lima Terçariol  
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line 

APÊNDICE J.1 
Memorial Reflexivo
Pergunta 2: Que Dificuldades Enfrentou Durante sua Atuação na Fase 2? 
Categoria A – Dificuldade de Âmbito: Pedagógico/Tecnológico 

Discurso do Sujeito Coletivo 

Como em tudo que fazemos e vivemos encontramos dificuldades, nesse 
curso não foi diferente. Dificuldades existiram e foram enfrentadas com muita 
seriedade. As dificuldades foram surgindo no decorrer do curso, as dúvidas, as 

incertezas, as angústias também. As dificuldades se repetiram em diversos 
momentos do curso: insegurança, tempo escasso. Os diretores não conseguiram 

se desprender de seus afazeres e o número de participantes da oficina de 
nivelamento foi relativamente pequeno, o que contribuiu para as dificuldades 
posteriores dos próprios cursistas. Foi marcante o desconhecimento do uso da 

máquina (aplicativos essenciais) e, especialmente, o uso da Internet. Ao 
perceber a ausência de muitos alunos no ambiente do curso ou o reduzido 
número de acesso, acreditei ser proveniente não só da "falta de tempo 

disponível" dos cursistas, mas, sobretudo, das dificuldades provocadas por falta 
de conhecimento básico de Informática e de Internet.  

As dificuldades que se manifestaram estiveram intimamente ligadas à 
disciplina no cumprimento de prazos, apesar de alegação das dificuldades de 
acesso virtual. As dificuldades enfrentadas também dizem respeito à disciplina 

dos cursistas em se reunirem para estudo. O Módulo 4 foi difícil uma vez que os 
cursistas, além de elaborar o Projeto de Gestão Escolar e as TIC,  teriam de 

resolver todas as pendências para garantirem a conclusão do Curso.   
Enquanto tutora, tive dificuldade em avaliar os alunos, pois exigiu um 

constante acompanhamento e conhecimento do ambiente. Garantir a 

avaliação dos cursistas com imparcialidade, coerência e respeito às diferenças, 
mantendo critérios pré-estabelecidos, para mim foi uma grande dificuldade.  

Apesar de meu trabalho ser voltado quase que exclusivamente para 

Gestão Escolar, nunca imaginei em usar as TIC como ferramenta de apoio (até 
porque não sou muito boa nelas... nunca sequer fiz Curso de Informática 

Básica, e aprendi o pouco que sei, como costumo dizer, na "marreta. 
As dificuldades foram muitas, como já mencionei. Devo dizer que, das 

maiores, merecem destaque algumas: aversão dos gestores pela tecnologia e 

acúmulo de atividades dos gestores. Enquanto professora do curso, tive muitas 
dificuldades pelo fato de não ter, em casa, acesso à internet e, apenas no 

horário de trabalho, teria que dar conta dos afazeres do cotidiano e ainda do 
curso e, algumas vezes, tive que trabalhar fora do meu horário e, inclusive, aos 
sábados.  Enquanto cursista, tive os mesmos problemas, mas foi menos difícil.  
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APÊNDICE J.2 
Memorial Reflexivo
Pergunta 2: Que Dificuldades Enfrentou Durante sua Atuação na Fase 2? 
Categoria B – Dificuldade de Âmbito: Técnico/Administrativo 

Discurso do Sujeito Coletivo 

Concluído o Plano de Ação, a nossa grande batalha seria ministrar o 
curso para as equipes gestoras das Escolas, haja vista as condições precárias em 
que se encontravam os nossos laboratórios e o quantitativo de escolas que 

teríamos de acompanhar para atender ao número de alunos previstos pela 
equipe central. Realizamos visita a 100% dos LIE para fazer um cuidadoso 

levantamento situacional das condições físicas, de instalações e de 
manutenção das máquinas. Muitas das nossas escolas não estão aparelhadas 
com computadores conectados à rede; há laboratórios e/ou escolas com 

aparelhos obsoletos e Internet discada e/ou sem funcionamento. Não 
conseguimos atender às escolas nessas dificuldades uma vez que não temos 
governabilidade sobre assistência técnica e manutenção dos laboratórios.  

Assim, no início do Curso, a turma teve de ser subdividida, visto que o 
número de máquinas dos laboratórios era insuficiente para se trabalhar com 

40 alunos. A maior dificuldade encontrada foi o número de máquinas muito 
pequeno em relação à quantidade de cursistas, pois tivemos que disponibilizar 
apenas um computador para os cinco membros da escola, além da falta de 

computadores na vida pessoal dos cursistas.  
Enfim, como principais dificuldades destaco: laboratórios de 

informática precários, apresentando alguns problemas, como: apenas 8 (oito) 
computadores por laboratório, problemas de vírus, de rede elétrica, de 
descompatibilização de programas. Esses problemas eram encadeados, gerando 

um desconforto e uma desmotivação a alguns, levando-os à desistência, à 
falta de interesse. Os encontros presenciais com a orientadora foram 
insuficientes para garantir toda a funcionalidade do curso, principalmente 

nas etapas de trabalhar com o Banco de Dados (eadconsultoria.com.br).  
Os problemas técnicos que não foram poucos, problemas inerentes a 

Educação a Distância, precisam ser administrados, resolvidos com muita 
sensibilidade, pois, esses problemas acarretam a "desistência" que é um dos 
maiores entraves dessa modalidade.  
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APÊNDICE L 
Discursos: Memoriais Reflexivos

PERGUNTA 3: que estratégias adotou para superar as dificuldades 

encontradas na Fase 2?
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MEMORIAL REFLEXIVO 

A Pergunta 3 - que estratégias adotou para superar as dificuldades encontradas na Fase 

2? - tinha como propósito instigar os formadores a relatarem quais estratégias adotaram para superar 

as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento de sua atuação na Fase 2.  

Da organização dos depoimentos registrados como respostas a esta pergunta, 

emergiram duas categorias: Categoria A - Estratégias Metodológicas e Categoria B - Infraestrutura 

de Apoio. A seguir, os discursos construídos para cada uma destas categorias são descritos.
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APÊNDICE L.1 
Memorial Reflexivo
Pergunta 3 – Que Estratégias Adotou para Superar as Dificuldades 

Encontradas na Fase 2? 
Categoria A – Estratégias Metodológicas 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Tivemos alternativas que nos fizeram superar as dificuldades 
encontradas, como, por exemplo: o uso do material off-line, o uso do DVD, 

estudos em grupos, ajuda em rede com os colegas o tempo todo. Criamos 
estratégias de trabalho diferenciadas para acompanhar e avaliar nossos 

cursistas, sem deixar de sermos imparciais, coerentes e éticas. Promovemos 
seminários de encerramento com especialistas da Universidade, 
confraternização, selando a interação e a amizade. Na verdade, ajudaram-

me a superar as dificuldades a assistência da professora, o compromisso do 
grupo, o entusiasmo dos gestores e o desafio pessoal. Recebi importantes 

contribuições de minhas colegas da Regional, o que contribuiu enormemente 
ao meu desempenho no Curso.  

Passadas as primeiras dificuldades para usar as tecnologias, continuei 

estudando e experimentando as ferramentas para que estivesse apta a 
trabalhar com os cursistas "meus alunos", dando-lhes o suporte necessário para 
concluírem o curso com proveito, pois, para mim, o ideal não é concluir e, sim, 

fazer uso das ferramentas adequadamente.  
Precisei interagir constantemente com os alunos, visando estimulá-los e 

orientá-los, por não se tratar apenas de um curso de Gestão, mais com a 
interface presencial e a distância, o que se tornava mais difícil para eles e 
para mim como tutora. Conquistamos a confiança dos gestores, no sentido de 

mobilizá-los e conscientizá-los da necessidade de utilizar o ambiente virtual 
no cotidiano da escola. Organizamos, junto à equipe gestora, horário para 
estudo, disponibilizando um espaço para o curso como prioridade para o 

momento.
Um instrumento valioso que era bastante lembrado por Adriana 

Terçariol era o roteiro com orientações para o Feedback do Professor, como 
também era a planilha que estava na biblioteca da turma O preenchimento 
desta planilha possibilitava a visualização do andamento das ações de cada 

um dos alunos: preenchê-la e estar com a mesma atualizada era vital. Ler as 
orientações nas telas e participar das atividades propostas, socializando com 

os colegas, monitores e professores suas reflexões e questionamentos sobre os 
debates propostos foi a chave para o alcance do sucesso.  

Sempre foram seguidas as orientações da atividade para, assim, 

organizar melhor cada etapa dos módulos (quatro módulos). Tínhamos que 
manter sempre o contato por telefone com as escolas. A postura solidária das 
colegas evitou que minha turma tivesse qualquer tipo de atraso no curso. 
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Entretanto, precisei correr muito e dormir demasiadamente tarde para tentar 
acompanhá-los no ambiente do curso. Fizeram-se necessárias algumas 
intervenções didáticas - presenciais e a distância - para algumas equipes. 

Utilizei-me das estratégias de recuperação sugeridas pela profª Adriana 
Terçariol, coloquei a minha sala à disposição para garantir o apoio necessário 
e, ainda assim, não consegui obter êxito total.  Telefone, correio eletrônico, 

conversa informal, recados por terceiros foram estratégias utilizadas para 
garantir a conclusão do Curso. Mesmo assim, não consegui atingir a meta: 

100% de aprovação.
Imprimi todos os textos articuladores do Módulo 2 e alguns da 

Biblioteca. Assim, pude garantir a fundamentação teórica mesmo quando 

estava sem acesso à Internet. Participei de todas as atividades individuais e 
coletivas e utilizei as ferramentas do curso, exceto o "Bate-Papo" e "Perguntas 
mais Frequentes". A primeira porque não consegui conciliar os horários 

agendados e a segunda porque não tive perguntas relevantes a fazer.  
Nos finais de semana, eu acessava o curso, verificava o cumprimento ou 

não das atividades de cada um, anotava as pendências e, ao chegar na GERE, 
ligava para cada um deles. Quando o assunto era urgente, eu ligava do meu 
celular, da minha residência.  

Mas, se não fossem tantas as dificuldades, reconheço que poderíamos ter 
um desempenho e resultados muito mais satisfatórios.  
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APÊNDICE L.2 
Memorial Reflexivo
Pergunta 3 – Que Estratégias Adotou para Superar as Dificuldades 
Encontradas na Fase 2? 

Categoria B – Infraestrutura de Apoio 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Eu já tinha conhecimento básico de informática, dominando alguns 
programas como Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, entre outros. 

Inclusive, tenho um computador com internet em minha residência. Era meu 
apoio aos finais de semana, o que muito me ajudou a cumprir com o 

desenrolar do curso.
Para solucionar algumas dificuldades, resolvi, junto às colegas de 

equipe, realizar um presencial no decorrer do Módulo 2. Nesse momento, deu-se 

uma navegada no ambiente do curso e nas suas ferramentas, tirando dúvidas 
e dando dicas quanto à leitura e reflexão dos cenários, textos e atividades 
propostas. Aproveitamos para orientar a construção coletiva do artigo e a 

síntese da ação realizada em forma de pôster.  
Além dos encontros presencias, formamos POLOS nas escolas que tinham 

laboratório. Também foi feita a utilização de LAN HOUSE das cidades para 
obtenção do material ou a utilização do CD, para posterior postagem nos 
POLOS. Empreendi esforços levando a Jatobá os Cursistas a uma loja virtual, em 

duas Oficinas de 04 horas de duração num período de quinze dias, orientando 
a resolução de tarefas, fortalecendo os laços de convivência das equipes e 

desenvolvendo familiaridade com o ambiente virtual do Curso.  
Quanto a Carnaubeira da Penha, a Diretora Adjunta reside em Floresta;  

convidamos o tempo todo para que eles resolvessem as atividades no 

computador da escola e viessem com o material armazenado em disco 
removível, utilizar a Internet da NTE da GERE para finalização e 
disponibilização das atividades nos PORTFÓLIOS, como também conviver com 

o uso do bate papo, fórum e o próprio acesso virtual ao ambiente.  
Porém, com a determinação de todos, conseguimos minimizar os 

entraves, promovendo aulas extras, disponibilizando máquinas na GERE para 
os cursistas mais lentos, com o nosso desejo de incrementar o trabalho das 
equipes gestoras, no uso das TIC e, com o desejo de construir novos 

conhecimentos, conseguimos vencer as dificuldades e concluímos o curso com 
sucesso.  
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Discursos: Memoriais Reflexivos

PERGUNTA 4: outros comentários ou sugestões
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MEMORIAL REFLEXIVO 

A Pergunta 4 - outros comentários ou sugestões -  apresentava como finalidade incentivar 

os formadores a registrarem comentários ou sugestões relacionadas ao Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias.

Da organização dos depoimentos registrados como respostas a esta pergunta, 

emergiram duas categorias: Categoria A – Sugestões e Categoria B – Comentários. A seguir, os 

discursos construídos para cada uma destas categorias são mencionados.  

314



Adriana Aparecida de Lima Terçariol  
Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line 

APÊNDICE M.1 
Memorial Reflexivo
Pergunta 4 – Outros Comentários e Sugestões 

Categoria A – Sugestões 
Discurso do Sujeito Coletivo 

O que eu posso sugerir ao novo Governo é que, de fato, efetive a 
implantação dos laboratórios em todas as nossas escolas e que os nossos gestores 
tornem-se mais amigos dessa ferramenta, incentivando os seus professores a 

utilizar esse ambiente como formador.  
Sugiro que nos próximos cursos, seja colocada uma cláusula no contrato 

de que as escolas estejam com o laboratório de informática funcionando em 
perfeito estado e que as Regionais disponham de suporte técnico para o apoio 
necessário, além de melhor instrumentalização e manutenção mais freqüente 

por parte da Secretaria do Estado.
O número de alunos deve ser, no máximo, de 25 alunos por turma, e 

implantação de cursos on-line em outras áreas do conhecimento para 

diferente clientela da escola.  
Acho que seria mais rico se elaborássemos um parecer descritivo a partir 

da análise dos instrumentos que o ambiente oferece e das nossas observações, 
ao invés de fechar a avaliação dos gestores numa "nota", mesmo porque a 
apropriação e a incorporação do uso das TIC demandam tempo.  

Mais ainda, fazer seminários mobilizadores dos gestores que 
terminaram o curso, mobilizando-os para o uso didático pedagógico das TIC 

em suas escolas. Que haja troca de experiências entre as turmas locais, 
regionais e até entre outros Estados.  

Ah! Não posso deixar de registrar um aspecto que considerei "negativo" 

não necessariamente no curso, mas a ele relacionado: a exagerada 
quantidade de perguntas do questionário de saída, encaminhado para os 
cursistas responderem. Eu mesma comecei e desisti por várias vezes. Sugiro que 

seja mais condensado.  
Deve haver aumento de carga horária nos presenciais e que sejam em 

maior número.
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APÊNDICE M.2 
Memorial Reflexivo
Pergunta 4 – Outros Comentários e Sugestões 

Categoria B – Comentários 
Discurso do Sujeito Coletivo 

Quando falamos em tecnologias, costumamos pensar imediatamente em 
computadores, vídeos, softwares e internet. Sem dúvida são as mais visíveis e 
que influenciam profundamente os rumos da educação. O conceito de 

tecnologia é muito mais abrangente. Tecnologias são os meios, apoios, as 
ferramentas que utilizamos para que os alunos aprendam. A forma como os 

organizamos em grupos, em salas, em outros espaços, isso também é tecnologia. 
É necessária a garantia do acesso às tecnologias nas escolas. A tecnologia 
interage com o administrativo e pedagógico e quando essa união é perfeita, 

diminue a circulação de papéis, formulários, ofícios, tão comuns nas escolas 
públicas, e convertem todas as informações em arquivos digitados que vão 

sendo catalogados, organizados em pastas eletrônicas por assunto, onde a 
inscrição e a matrícula dos alunos podem ser atualizadas a qualquer 
momento.

Com as ferramentas disponíveis no sistema, todos puderam compartilhar 
seus relatos sobre as ações realizadas nas escolas e suas reflexões suscitadas a 
partir das análises dos textos no Fórum "Leituras Comentadas". O curso 

proporcionou a todos os que tiveram o privilégio de participar o acesso a vários 
textos que, brilhantemente, ficaram à disposição dos cursistas na ferramenta 

BIBLIOTECA. Saliento que o acervo da Biblioteca é valioso.  Os textos e cenários 
são didáticos e de fácil compreensão. O ambiente, salvo alguns problemas 
técnicos que apresentou, é muito bem montado. Agora convenhamos! Há um 

volume de atividades, digo tarefas a cumprir pelo professor, que é desesperador 
para quem está acumulando funções ou tarefas no ambiente de trabalho.  

Destaco o trabalho de Adriana enquanto orientadora, sempre presente, 

deixando claro que a tutoria é relevante para o sucesso do trabalho. A 
interação e intervenção da Professora Adriana Terçariol foi fundamental para 

o curso. Constituiu-se em grande elemento motivador e ao mesmo tempo 
estruturador da fase 2, sendo extremamente favorável  para mim e, creio, para 
as demais professores especialistas.  

Valeu e acredito que nos próximos cursos teremos mais facilidade em 
executá-los e com mais competência, pois desejo aprender mais. O Curso Gestão 

Escolar e Tecnologias foi de fundamental importância para a minha atuação 
como profissional em Educação, como também foi a implantação da 
modalidade do curso on-line para os nossos gestores, que foram marinheiros 

de primeira viagem. 
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