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RESUMO 
A presente tese partiu da constatação de que a formação online de educadores é estabelecida em uma dimensão 

flexível de tempo, determinada pela ação do educador que monta e desmonta uma realidade espacial e temporal, 

à medida que se conecta ou se desconecta do ambiente virtual de aprendizagem utilizado, o que ocorre de forma 

concomitante a outras dimensões de tempo que existem paralelamente ao momento de sua formação. 

Essa constatação fez emergir a questão de investigação: Quais são as implicações decorrentes da existência 

simultânea de diferentes dimensões de tempo durante um processo de formação online dos profissionais da 

educação? 

O campo de pesquisa selecionado para o estudo foi uma das turmas do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, 

uma ação formativa realizada pela PUC/SP para as ETEC e FATEC do Centro Paula Souza do estado de São 

Paulo, em ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pela Microsoft, também parceira nesse projeto. Esse 

projeto foi especialmente interessante como campo de pesquisa, porque contava com três modalidades de 

interação, a online, a presencial centralizada e a presencial descentralizada. 

Apesar de contar com uma metodologia qualitativa, por excelência, para o levantamento e interpretação  dos 

dados, a pesquisa contou também com dados quantitativos, necessários para a apuração da forma como o tempo 

era utilizado pelos profissionais em formação. 

A pesquisa comprovou a existência de dimensões diversas de tempo que concorreram com o tempo da formação 

online, fazendo com que cada educador tivesse que investir muito mais de seu tempo pessoal para uma formação 

concebida essencialmente para ser realizada em serviço. Essas dimensões eram tanto cronológicas como 

psicológicas, internas e externas ao projeto e ao sujeito, fazendo com que as dificuldades de tempo anunciadas 

para dedicação à formação tivessem outras origens, para além de uma falta pessoal de competência dos 

participantes para administrar seu próprio tempo. 

O profissional em formação não se encontra ilhado, mesmo quando aparentemente sozinho em um processo de 

formação online, seu tempo é também entrecortado por dimensões institucionais e políticas do tempo, que fazem 

com que a própria instituição a que pertence também não atue sozinha e livre das influências intra e 

extraescolares. 

A existência simultânea dessas diferentes dimensões de tempo tem implicado em sobrecarga de trabalho e 

comprometimento do tempo livre dos profissionais em formação, já que não há limites estanques que favoreçam 

a diferenciação clara entre formação em serviço, continuada e ao longo da vida.  

É certo que esta, a formação ao longo da vida, é uma realidade em tempos de pós-modernidade. No entanto, as 

instituições têm se valido dessa necessidade abstraindo daqueles em formação um tempo pessoal, sem arcar com 

o custo dessa apropriação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação em serviço; Formação continuada de educadores, Educação a distância, 
Tempo. 
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ABSTRACT 

 
The thesis is based on the fact that online educator development is established in a fluid time 
dimension that is determined by the educator’s own action of building and dismantling a 
spatial and temporal reality as s/he connects or disconnects to the virtual environment, which 
takes place simultaneously with other time dimensions that exist in parallel during their 
training.   
 
The question under investigation emerges from this fact: What are the implications of the 
simultaneous existence of different time dimensions on the process of online development of 
education professionals? 
 
The research context selected for this study was one of the groups in the School 
Administration and Technologies Project, a course conducted by PUC/SP for the ETEC and 
FATEC schools of the Paula Souza Center of the State of São Paulo. The course used a virtual 
learning environment developed by Microsoft, also partner in this project. The project 
provided a particularly interesting context for this research question because it included three 
modalities of interaction: online, centralized face-to-face and decentralized face-to-face.   
 
Qualitative methodology was utilized primarily for the collection and interpretation of the 
data, however, quantitative data was also necessary to measure time allocation of the 
professionals in training.  
 
The study shows the existence of various time dimensions that compete with the time of 
online education, causing each educator to invest significant amounts of his/her personal time 
in a course that was conceived essentially as in service. These dimensions were both 
chronological and psychological, internal and external to the project and to the person. 
Therefore, the statements of lack of time to dedicate to the course were shown to originate 
from sources other than an individual incapacity of the participant to administer his/her own 
time.   
 
The professional in training is not isolated, even when apparently alone in the process of 
online development. His/her time is interrupted by institutional and political time dimensions 
that cause the educator’s institution to be incapable of acting freely and independently of the 
internal and external interferences from the school environment.  
 
The simultaneous existences of these various time dimensions result in work overload and 
invasion of the professional’s free time due to the fact that there are no impervious limits to 
clearly differentiate between in service training, continuing education and lifelong learning.  
 
It is true that lifelong learning has become a part of postmodern reality. However, institutions 
have taken advantage of this need by appropriating the free time of professionals in training, 
without assuming the cost of this appropriation.  
 
  
KEYWORDS: In-service training; Continuing education of teachers; Distance education; 
Time 
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O dia é uma medida divina do tempo. Os 
homens puderam inventar calendários e contar 
de modo diferente a divisão dos meses, mas 
jamais tocaram no dia. O dia continua a ser o 
dia: é sagrado. 
 

(Georges Chevrot) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este primeiro capítulo comportará todas as apresentações necessárias ao 

entendimento do presente trabalho, minha trajetória pessoal, os desafios que me 

despertaram, como o objetivo da pesquisa, os questionamentos diante dos 

contextos dos quais emergiram os desafios e provocações que me mobilizam, 

incluindo o curso de formação semipresencial que se configurou como o campo 

de investigação.  

 

1.1 - Trajetória Pessoal 

Efetivei-me, em 1986, como professora de Língua Portuguesa da rede pública estadual. 

Trocava a carreira de gestora em recursos humanos pelo magistério, de forma consciente e 

definitiva.  Em 1991, outra mudança me levou a investir a maior parte de meu tempo na 

formação de professores, junto à Diretoria de Ensino (DE)1 da região a qual pertencia minha 

escola. 

Essa mudança foi importante, em especial porque me obrigou a vivenciar situações possíveis 

somente quando se tem convívio rotineiro dentro de um órgão central. Muitas foram as 

capacidades que precisei desenvolver nesse contexto, principalmente na forma como lidar 

com a hierarquia, entendimento a respeito das limitações de meu poder de atuação e firmeza 

para não me contentar somente com os modelos de interação já instituídos e aprovados pela 

DE nos processos de formação.  

Não menos importante, as novas incumbências desse cargo me fizeram conhecer o enorme 

desafio que representava – e ainda representa – a formação continuada de professores. Foi 

necessária muita reflexão, leitura de livros e de realidades para sair do senso comum que 

imperava em meu contexto de trabalho e que explicava o baixo desempenho de profissionais 

da educação como falta de vontade e profissionalismo, para aprofundar esse entendimento e 

compreender as dificuldades dos profissionais da educação como resultado de um processo 

                                                 
1 Diretoria de Ensino designa cada unidade central da Secretaria de Educação que coordena uma das 91 regiões 
espalhadas pelo estado de São Paulo.   



18 
 

mais amplo, que envolvia as políticas públicas, questões sociais, econômicas e políticas 

dominantes na sociedade da época. 

A realidade me desafiava sobremaneira e me levava a conjugar o trabalho de formação dos 

profissionais da educação com o de professora, em salas de aula do ensino fundamental e 

médio, a fim de não deixar a realidade de lado, o que é bem comum entre os profissionais que 

assumem postos de trabalho em órgãos centrais, e também para poder pôr em prática toda 

teoria que os novos estudos me proporcionavam e ser uma formadora com conhecimento de 

causa, junto aos professores das 51 escolas que faziam parte do grupo com o qual trabalhava 

na época. Essa conduta me favoreceu muito junto ao grupo de professores, porque contribuía 

para estabelecer uma relação de confiança, mesmo quando as reflexões sobre a prática não 

garantiam soluções para muitos dos desafios.  

Em 1993, a tecnologia informatizada para fins educacionais passou a fazer parte de meus 

estudos e a ser vista por mim como uma possibilidade interessante, porque demonstrava 

potencial para estimular professor e aluno na tarefa de ensinar e aprender.  

A partir desse mesmo ano fui convidada para trabalhar junto ao Centro de Informática 

Educacional - CIEd, da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE2, para pensar 

nas possibilidades de utilização do computador nas ações pedagógicas e sugerir metodologias 

para estimular os professores a se apropriarem das Tecnologias de Informação e Comunicação 

- TIC no desenvolvimento do currículo. As escolas ainda não dispunham de computadores, 

mas nos ocupávamos em criar cursos para professores da rede estadual com objetivo de 

apresentar a tecnologia em propostas práticas de ação, nas várias disciplinas do currículo, a 

fim de realizar investigações sobre as dificuldades mais contundentes dos professores frente à 

tecnologia informatizada. 

Os cursos eram muito procurados e, ao final, muito bem avaliados pelos participantes. Dessa 

experiência, ficaram para a equipe do CIEd várias hipóteses de boa utilização do computador 

em educação. A mais importante, a meu ver, dizia respeito ao uso do micro para 

desenvolvimento de projetos coletivos. O envolvimento dos professores era mais evidente 

quando discutiam em grupo os trabalhos a fazer ou resolviam os impasses frente à tecnologia.  

                                                 
2 Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE é a instituição que trabalha exclusivamente para a 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, principalmente na construção e reforma escolar. 
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Essa experiência contribuiu para as ações de formação que se tornaram mais abrangentes e 

sistematizadas, a partir da chegada do computador a um número grande de escolas estaduais, 

a partir de 1997. 

Em parceria com o MEC e o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), a 

Secretaria de Educação montou os Núcleos Regionais de Tecnologia Educacional – NRTE, 

cuja função era acompanhar a chegada dos computadores às escolas e promover a formação 

dos professores visando a apropriação das TIC pelo currículo. Constituíam-se, então, as Salas 

Ambiente de Informática – SAI, em grande parte das escolas da rede pública estadual.  

Muito se investiu na formação dos professores, sem que, no entanto, houvesse ampla 

apropriação plena TIC pelas escolas. Várias causas puderam ser apontadas para explicar tal 

resultado, mas se sobressai a quantidade insuficiente de máquinas, cinco, para escolas com 

muitos alunos. Por mais que houvesse a defesa de trabalhos em grupo para o desenvolvimento 

de projetos coletivos, a falta de uma quantidade razoável de equipamentos para atender 

classes com aproximadamente quarenta e cinco alunos pesou muito para que os resultados 

fossem precários. Juntou-se a isso a falta de uma política eficiente de manutenção de recursos 

para as escolas com SAI.  

O tempo também mostrou que a concepção de formação que fundamentava a maioria dos 

projetos de formação na rede pública era equivocada, porque se baseava em cursos avulsos 

que não colocavam o professor e sua realidade à frente das ações. Muitos desses cursos eram 

apreciados pelos professores, mas não contribuíam muito para que esses educadores 

incorporassem a tecnologia às suas práticas.  

O tempo também mostrava que a maioria das escolas que chegava a ter vinte ou mais 

computadores não conseguia deslanchar na utilização pedagógica das tecnologias. Outras 

iniciativas de formação também não garantiam a abertura das salas de informática para uso 

pelos alunos. As possíveis justificativas se alternavam, tanto quanto se alternavam as 

variáveis em cada escola acompanhada. 

Em função desses desafios, em 2002,voltei à universidade, PUC-SP, com o objetivo de 

realizar uma pesquisa em nível de mestrado que pudesse me auxiliar na busca de resposta para 

os desafios de meu contexto profissional. Afinal, porque uma tecnologia com tantas 

possibilidades de contribuição para educação ficava confinada às salas trancafiadas? Porque o 

desejo dos alunos e da comunidade por essa tecnologia não era suficiente para abrir tais 

portas?  
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Por sugestão da professora orientadora do trabalho, na época, a melhor contribuição de minha 

pesquisa viria do levantamento das condições favoráveis dessa apropriação nas escolas onde 

esse movimento começava a tomar corpo. A pesquisa se desenvolveu em uma escola com tais 

características, e possibilitou observar índices muito interessantes que mostravam o que 

existia naquela realidade que fazia com que o computador contribuísse de forma tão 

proveitosa no desenvolvimento pedagógico das ações.  Também foi possível entender melhor 

como ocorreu um processo positivo de formação docente e de gestão no desenvolvimento de 

projetos apoiados nessa tecnologia. (Kuin, 2005) 

A contínua análise dos dados, mesmo após o término do texto da dissertação, tornou possível 

montar uma figura que representava as várias dimensões que constituíam a tessitura das 

relações favoráveis para a apropriação tecnológica na realidade pesquisada, conforme 

representação na figura 1, em que cada fio da trama representa um dos elementos que se 

apresentou como parte indispensável para que as tecnologias estivessem em processo de 

apropriação. Cada um desses elementos mostrou-se indispensável ao todo. A falta de qualquer 

um deles, socialização de informações e ações, formação dos educadores, socialização da 

tecnologia, divulgação de resultados ou manutenção dos equipamentos, tornaria esgarçado o 

tecido, o que equivaleria a um prejuízo ao processo vivido na escola.  

Faço questão de retomar esta figura aqui, pois quando ela se apresentou clara, o texto da 

dissertação já estava concluído. Essa é uma oportunidade para contemplar o amadurecimento 

das reflexões e registrá-la, para que a representação final do resultado da pesquisa do 

mestrado possa ancorar oficialmente em algum suporte que possa ser retomado futuramente.  

Foi possível observar que elementos interdependentes formavam a tramada realidade escolar 

em que o computador estava sendo apropriado. Aspectos aparentemente menos relevantes no 

contexto escolar contribuíam de forma expressiva, e compunham uma tessitura uniforme, para 

uma realidade aqui representada por um tecido. 



21 
 

 
Figura 1: Tecido e sua trama, que representa a interdependência dos elementos que favoreceram a 
apropriação das TIC na escola pesquisada 
 

As situações que se sobressaiam nas relações da escola pesquisada apontavam para um 

entrelaçamento entre as situações estimuladoras, de forma que questões objetivas, como é o 

caso da manutenção dos micros da escola, estabelecia uma relação direta com a possibilidade 

de formação dos docentes, de socialização das tecnologias e as demais possibilidades.  A 

realidade mostrou-se complexa – complexidade aqui entendida na acepção de Morin (2000), 

“aquilo que é tecido junto” – e a ação gestora – aquela que conta com diretor de escola, vice-

diretor e coordenadores – como grande possibilidade para tecer esses fios, de forma que 

nenhum desses possa ser dispensado, sob pena da tessitura ficar esgarçada.  Pude observar 

que há uma rede formada pelas relações de causas e efeitos nas atitudes e decisões de diversos 

elementos que compõem a comunidade escolar.  

Embora todos os “fios” dessa trama tenham se mostrado imprescindíveis na realidade 

pesquisada, a formação dos professores e as ações desencadeadas por eles, estimuladas pela 

ação gestora, é que impulsionaram as outras categorias a se constituírem em uma tessitura que 

serviu como pano de fundo para a situação presente naquele momento de apropriação das TIC 

pela escola.  

O estabelecimento dessa tessitura, de uma rede, vai além da conduta profissional dos 

educadores, do ato de fazer o que é esperado no contexto escolar; é uma rede cuja trama se 

forma por elementos concretos, sentidos construídos socialmente e o respeito à emancipação 

daquelas pessoas envolvidas.  

A pesquisa também confirmou que para que o gestor pudesse atuar de forma efetiva em um 

processo de apropriação, e que se voltasse para a construção dessa rede, era necessário um 
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olhar constante para os desafios do trabalho diário, com uma interação constante entre os 

indivíduos envolvidos para, através do diálogo, construir as alternativas, procedimentos e 

intervenções para as questões e problemas do dia-a-dia dos projetos.  

Parte dos resultados deste trabalho de pesquisa me aproximou muito da ação gestora em 

ambientes educacionais e isso me qualificou a atuar como professora assistente no Projeto 

Gestão Escolar e Tecnologias - GET (2010) , desenvolvido pela PUC-SP, em parceria com a 

Microsoft, em escolas da rede pública estadual. Uma das versões mais recentes desse projeto, 

inclusive, foi escolhida por mim como campo de pesquisa para essa tese. 

Iniciava-se essa nova vertente em minha vida profissional, voltada agora para a formação de 

profissionais da educação na modalidade Educação a Distância - EAD, pela internet. Outras 

tantas experiências em educação online se sucederam, criando novas oportunidades de 

aprendizagem para mim, assim como novas preocupações. 

Essas preocupações é que me trouxeram novamente à universidade, ainda à PUC, para agora, 

no curso de doutorado, voltar-me para a investigação das questões recentes que desafiam 

minha atuação profissional como formadora de formadores da rede pública. 

Explico. Nos últimos anos está consolidada a posição da Secretaria de Educação, em investir 

sistematicamente em EAD, no fortalecimento de uma rede de recursos humanos e 

tecnológicos para abarcar a grandiosidade do universo de quase seis mil escolas, diminuindo 

distâncias e flexibilizando os tempos nos processos de formação continuada e em serviço de 

seus profissionais.  

Em meio a essa realidade, em 2009, foi constituída a Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

de Professores - EFAP3 (2011), uma coordenadoria junto a qual passo a exercer minhas 

funções, e que já nasce com intuito de priorizar as iniciativas apoiadas em EAD.  

Por todo esse percurso profissional junto às ações de formação de professores, agora de forma 

intensamente apoiada pelas tecnologias e em modalidade a distância, tornou-se importante, a 

meu ver, mirar o futuro com olhos de quem questiona intenções, recursos, peculiaridades, 
                                                 
3Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores – EFAP, nova coordenação dentro da hierarquia da 

Secretaria de Estado de Educação, que passou a ser responsável por todo tipo de formação para os servidores da 

rede pública estadual de ensino, embora em seu nome apareçam somente os professores como público-alvo. Sua 

criação integra as ações do Programa + Qualidade na Escola, lançado pelo governo do Estado de São Paulo e 

instituída pelo Decreto nº 54.297 de 5 de maio de 2009. 
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vivências e metodologias em ambientes virtuais de aprendizagem, como forma de contribuir 

nas atividades formação de professores na rede pública estadual. 

Como já apontei anteriormente, uma das edições do Projeto GET, desenvolvido para 

profissionais do Centro Paula Souza, será o contexto a partir do qual essa pesquisa buscará 

descrever, compreender e refletir a respeito das questões que envolvem as novas relações 

temporais na formação dos profissionais da educação e que, acredito eu, poderão contribuir 

em ações similares a serem desenvolvidas no contexto em que atuo.  

 

 

1.2 –  Contexto de Desafios e Expectativas 

Há indícios que possibilitam afirmar que as decisões desse princípio de caminhada da rede 

pública estadual, rumo à construção de um trabalho intenso em EAD, apoia-se na crença de 

que essa tecnologia resolverá grandes problemas que o estado enfrenta para desenvolver a 

contento a formação em serviço e continuada de seus profissionais. O que não é de todo 

improvável. 

O investimento feito para formação dos profissionais da educação sempre foi m0uito alto, por 

conta dos números exorbitantes da Secretaria de Educação possui. São aproximadamente 234 

mil educadores que compõem o quadro do magistério e a demanda em potencial para 

formação continuada na rede pública. Levando-se em conta a modalidade presencial para essa 

formação, um contingente enorme gerando despesas com transporte, alimentação e 

hospedagem.  

Além desse investimento, outro mais era necessário como o pagamento de professores 

eventuais para cobrir a ausência daqueles que se encontravam em formação. Sem contar que 

esses professores eventuais nunca estiveram disponíveis em número suficiente na rede 

pública, o que resultava em grande quantidade de alunos sem aula, quando o professor efetivo 

em sala se ausentava para participar de formações, razão de enorme descontentamento da 

comunidade e atraso no desenvolvimento das atividades previstas para o ano letivo. Por conta 

disso, em 09/08/2005, a Resolução SE – 62, em seu artigo 9º, instituiu que nenhum professor 

poderia ser convocado para formação dentro de seu horário de trabalho se isso comprometesse 

a rotina da escola. Como não há garantias dos alunos serem atendidos por professor eventual, 
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há, desde então, restrição absoluta para os eventos de formação dentro do horário de trabalho 

do professor. 

Essa medida fez com que as iniciativas de formação ficassem alocadas dentro da Hora de 

Trabalho Pedagógico Coletivo – HPTC4 ou fora do horário de trabalho do professor. 

Essa formação realizada fora do horário de trabalho do professor, quando homologada e 

reconhecida pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas – CENP, favorece o 

professor no sentido de proporcionar-lhe uma somatória de pontos que lhe dá o direito a um 

acréscimo salarial de aproximadamente 5% em seu salário base, nos intervalos de tempo 

estipulados por lei, conforme o apresentado no quadro 1. 

Quadro 1: Anexo ao Decreto nº 49.394,  de 22 de fevereiro de2005, que especifica os dados necessários 
para que professores requeiram evolução funcional. 

SUBANEXO I 

CLASSES DOCENTES - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICAI E  II 

PESOS POR FATOR NÍVEIS INTERSTÍCIO 
(intervalo de tempo) 

PONTUAÇÃO 

MÍNIMA EXIGIDA 
ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO PRODUÇÃO 

PROFISSIONAL 

I para II 4 anos 35 4 4 2 

II para III 4 anos 40 4 4 2 

III para IV 5 anos 50 3 3 4 

IV para V 5 anos 60 3 3 4 

A coluna níveis representa a hierarquia de faixas a que o professor pode estar enquadrado 

durante sua vida funcional. A coluna interstício representa o prazo que deve ser obedecido 

para pleitear evolução de nível, caso obtenha os pontos necessários para isso, o que está 

especificado na coluna pontuação mínima exigida. Esses pontos são compostos por cursos 

de atualização, aperfeiçoamento ou pela produção profissional. 

Se por um lado as possibilidades de formação do professorado dentro do horário de trabalho 

diminuíram, os recursos tecnológicos avançaram, principalmente aqueles relacionados à web 

2.0, que fizeram com que a educação online ganhasse corpo como possibilidade para que a 

rede estadual encaminhasse melhor a solução de seus problemas, no que diz respeito à 

formação de sua gigantesca rede de seus recursos humanos. 

                                                 
4 Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC: Na rede estadual, designa o período,proporcional ao montante 
de aula atribuído ao professor, geralmente uma média de 2 horas semanais, destinadas ao encontro de 
professores de uma mesma escola para seção de estudos e discussão de medidas que envolvem os alunos e a 
escola. 
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Os estudos em Educação a Distância, minhas próprias experiências pessoais e toda essa 

movimentação nas ações de formação dentro da Secretaria de Estado de Educação fizeram 

com que se acentuasse em mim, profissional de carreira da instituição, a preocupação em 

contribuir para que a EAD se apresentasse cada vez como um recurso produtivo e 

dinamizador das propostas de formação pautadas em ambientes virtuais de aprendizagem.  

Essa pesquisa visa contribuir para que o trabalho de formação online considere os aspectos de 

uma sociedade que está diferente, não só porque as tecnologias atuam diretamente nessa 

mudança, mas que ultrapassem a questão imediata da utilidade e economia, dos aspectos 

priorizados na sociedade neoliberal, da pura modernidade do meio, que vá além da 

possibilidade de construção de uma rede de máquinas, para uma rede humana, que possibilite 

o compartilhar de experiências, reflexões e apoio às mudanças necessárias.   

A EAD, da forma como está sendo implementada na rede estadual de ensino favorece o 

Estado, porque o desonera dos valores vultosos de investimento em formação, mas transfere 

parte disso para o profissional da educação, que passa a financiar esse processo, seja na 

manutenção de computador, acesso à internet, alcance a materiais impressos, quando 

necessário, além de outros custos indiretos. Sem falar no investimento de tempo, que 

deslocado do espaço presencial de formação, recai, na maioria das vezes, sobre o período em 

que normalmente o profissional da educação estaria se dedicando a outras tarefas ou 

utilizando para seu próprio descanso. Parte desta tese terá como preocupação averiguar em 

seu campo de pesquisa, um curso semipresencial, mas com carga maior a distância, qual a 

proporção de investimento de tempo feito pelos profissionais em formação e pela instituição 

em um projeto de formação e como isso coexiste com outros tempos presentes como o da 

prática exigida durante o projeto, o da formação proposta pelo projeto em si, além de outros 

tempos como o institucional e o político e quais as consequências dessas existências 

paralelas para a formação online de educadores. 

 

1.3 –   Provocações e Problema de Pesquisa 

A formação online traz uma série de facilidades para o profissional da educação, pois lhe 

possibilita dispensar as âncoras do tempo e do espaço coincidentes. Instala-se o desencaixe do 

tempo, como diria Guiddens.  
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Por desencaixe me refiro ao “deslocamento” das relações sociais de contextos locais de 
interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço (1991, 
p.29) 

A definição e compreensão de tempo não é tarefa fácil e a complexidade aumenta quando o 

objetivo é olhar para um ambiente virtual de aprendizagem e questioná-lo a respeito desse 

mesmo aspecto, levando em conta as características daquilo que é virtual e sua flexibilidade. 

A rede mundial de computadores é o instrumento dessa memória/presente, porém não é 
senão um meio para uma memória agenciada pelo mundo de experiências do sujeito, a 
quem cabe construir outro lugar territorial, heterodoxo e topomidiático como comunicação 
de um tempo instantâneo. Desse modo, o espaço se manifesta no lugar em que se dá a 
informação, inaugurando uma geografia até então desconhecida. É a nova geografia 
montada pela diferença que se impõe como realidade cultural mundial e inelutável. 
(Ferrara, 2009) 

 

Ferrara explicita muito bem a característica do espaço no contexto do ciberespaço. O espaço 

se compõe e se recompõe, assim como o tempo, na medida em que os contextos virtuais são 

acessados por cada ser em formação. Esse conceito é importantíssimo para a abordagem dos 

aspectos que serão contemplados nessa tese, pois demonstra a flexibilidade que a 

modernidade líquida (Bauman, 2001) traz como contribuição às possibilidades de 

desenvolvimento profissional e as consequências possíveis.  

Há não muito tempo atrás, o profissional poderia complementar sua formação inicial de duas 

maneiras:  

- Em serviço, realizada dentro de seu horário de trabalho, porque a instituição entendia como 

prioritária essa formação, permutando o tempo da produtividade desse profissional da 

educação e sua presença na escola pelo aprimoramento de sua competência para 

desenvolvimento do trabalho na instituição. 

- Formação continuada, normalmente fora de seu horário de trabalho, que obrigava o 

profissional a investir seu tempo em processos formativos, a partir de um interesse 

determinado por opção pessoal, ligada ou não à uma prática profissional.  

Em qualquer uma das formas escolhidas, a ocupação do tempo estava “encaixada” em um 

espaço, no qual os atores do processo, formador e formandos, precisavam sincronizar seus 

momentos de interação. Essa possibilidade de interação sofreu sensível alteração, a partir das 

possibilidades que a formação online apresentou. O profissional em formação tem a 

possibilidade de interagir de forma livre, reconstruindo o contexto de formação a qualquer 
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hora e lugar, bastando para isso dispor de condições técnicas para acessar o ambiente virtual 

de aprendizagem e valer-se de sua vontade ou disponibilidade para interagir.  

No entanto, se no ciberespaço espaço e tempo se recompõem, o mesmo não acontece em 

outras dimensões do contexto real, de forma que, para contribuir nos processos que contarão 

com EAD na formação de profissionais da educação, sinto-me desafiada a pesquisar: Quais 

são as implicações decorrentes da existência simultânea de diferentes dimensões de 

tempo durante um processo de formação online dos profissionais da educação? 

Observar um processo de formação com o foco nessa questão é o desafio deste trabalho de 

pesquisa, na medida em que não há ainda conclusões sobre esses processos, porque as 

condições tecnológicas avançaram em ritmo acelerado, ao passo que a experiência humana 

para se apropriar desses recursos em contextos de formação ainda estão em construção. No 

bojo desses entendimentos e constatações, essas novas considerações sobre o tempo têm se 

apresentando para mim como interrogações que precisam de respostas. 

 

Considerações Importantes 

 

A hipótese que me serviu como ponto de partida é a de que os tempos instituídos nas relações 

de formação online, em muitos aspectos, se colocam sem que se leve em conta, de fato, o 

contexto dos profissionais da educação, de modo que as relações aparentemente inovadoras 

ainda estão pautadas em rotinas arcaicas, de um capitalismo, agora denominado tardio.  

No calor de cada hora e projeto de formação, frente às dificuldades, mas também a cada 

motivação e entusiasmo, sobravam-me dúvidas, desafios e desassossegos. Entretanto, 

questionamentos que envolviam novas relações de tempo, a partir das experiências 

estabelecidas na educação online, repetiam-se com uma insistência desconcertante, exigindo 

investigações. Cintra (1982, apud Severino, 2002) expressa bem esse sentimento, resultado do 

que chama de uma das características fundamentais que deve mover um trabalho de pesquisa, 

que é o sentido do trabalho pessoal.  

Trabalho pessoal no sentido em que qualquer pesquisa, em qualquer nível, exige do 
pesquisador um envolvimento tal que seu objetivo de investigação passa a fazer parte de 
sua vida, a temática dever ser realmente uma problemática vivenciada pelo pesquisador, 
ela deve lhe dizer respeito. Não obviamente, num nível da avaliação da relevância e da 
significação dos problemas abordados para o próprio pesquisador, em vista de sua relação 
com o universo que o envolve. A escolha de um tema de pesquisa, bem como a sua 
realização, necessariamente é um ato político. Também, neste âmbito, não existe 
neutralidade. (p.145) 
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As primeiras conjeturas esboçaram-se, de um lado, a partir da queixa frequente de 

educadores, em vários cursos, sobre a falta de tempo para a realização das atividades e, de 

outro, por formadores, sobre a procrastinação na entrega de atividades, em alguns momentos, 

enquanto isso não acontecia em outros momentos e em outros cursos. 

Percebi que além desses dois tipos de causas estarem relacionados ao tempo, o primeiro 

apontava causas frequentemente externas ao curso, presentes nos contextos em que estavam 

ancorados os cursos e os profissionais, em suas instituições. O outro tipo de situação voltava-

se para a possibilidade de tempo que se estabelecia internamente entre os profissionais em 

formação, professores formadores e objeto da aprendizagem. 

Embora várias pesquisas e produções acadêmicas já tenham se debruçado sobre essas 

questões da alegação da falta de tempo pelo cursista online, em vários momentos e situações 

que vivi, essas explicações teóricas me pareciam carecer de complementação. A intuição me 

apontava essa necessidade de investigação para contribuir com as pesquisas que já haviam 

levantado justificativas importantes, como em Rangel (2009), em que a falta de tempo alegada 

por educadores em um curso a distância revelava, de fato, a existência de uma arritmia entre a 

mediação, a aprendizagem e os letramentos necessários para atuar em contexto da tecnologia 

digital.  Por outro lado, Pesce (2008), investigou a questão do tempo na educação online e 

constatou a prioridade do Cronos5, aquele que quantifica, sobre o Kairos, aquele que qualifica 

o tempo.  

Já os estudos de Jesus (2007), dedicaram-se a buscar em um curso os índices que revelassem 

um processo de reculturação, reestruturação e reorganização temporal de professores no 

ambiente digital. Tardelli (2006), aproxima-se de aspectos relevantes que se interseccionam 

com o que se pretende nesta tese, principalmente quando sistematiza as mudanças em relação 

ao trabalho como atividade humana, e será retomada aqui em momento apropriado, embora 

seu foco de análise tenha se voltado para as interações síncronas realizadas em chats ou bate-

papos.   

Os estudos desenvolvidos aqui visam contribuir com a temática que envolve tempo e 

formação online, com vistas a ampliar as possibilidades de reflexão e intervenção para 

aqueles que, como eu, podem contribuir para que Kairos esteja cada vez mais presente na 

formação de profissionais da educação, mas questiona não só como Cronos ainda impera nas 

                                                 
5 Cronos: Em mitologia grega, Cronos é pai de Kairos. O primeiro representa o tempo cronológico, humano; 
enquanto o segundo representa aquele tempo subjetivo, com sentido de eternidade, por conta da importância das 
ações, sentimentos ou sentidos que abrigou.  
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relações estabelecidas, por conta de interesses que são mantidos e conservados numa relação 

em que apenas um segmento é atendido plenamente. 

 

1.4 –   Campo de Pesquisa 

O universo pesquisado, como já anunciado anteriormente, está situado em uma das turmas do 

Projeto GET, promovido em 2009 pela PUC/SP, de forma semipresencial, para atender a uma 

demanda do Centro Paula Souza (2011), suas Escolas Técnicas para o nível médio (ETEC) e 

Faculdades de Tecnologia (FATEC). Não optei por nenhum processo de formação que 

envolvesse diretamente a rede estadual de ensino, para manter um distanciamento que 

favorecesse um olhar menos parcial sobre a realidade, com menos inferências, já que não é 

possível a um pesquisador manter-se totalmente imparcial.  

Não há, portanto, possibilidade de se estabelecer uma separação nítida e asséptica entre o 
pesquisador e o que ele estuda e também os resultados do que ele estuda. Ele não se 
abriga, como se queria anteriormente, em uma posição de neutralidade científica, pois 
está implicado necessariamente nos fenômenos que conhece e nas consequências desse 
conhecimento que ajudou a estabelecer. (Lüdke; André, 1986, p. 5) 

Um dos objetivos desta pesquisa, portanto, é fazer observações e comprovações a partir do 

projeto escolhido, com intenções de construir, de fato, um olhar mais apurado para as 

experiências da rede pública estadual.  

Voltando ao universo da pesquisa, ao todo, 118 unidades de ensino e 405 profissionais 

participaram da formação pelo Centro Paula Souza. Priorizou-se constituir os grupos de 

formandos de cada unidade de ensino buscando as lideranças formais ou informais, com 

vistas a viabilizar a concretização da apropriação das TIC, conforme era esperado. 

A presença dessas lideranças na formação é fundamental para que possam ressignificar o 
uso das mídias e tecnologias nas atividades educativas e criar condições para a gestão das 
tecnologias de modo a viabilizar o seu uso para fortalecer a interação e a criação de redes 
internas e externas à unidade de ensino. (Almeida; Prado, 2011, p.2) 

A turma selecionada para pesquisa, turma 12, com 40 participantes, foi composta por dez 

unidades de ensino ETEC, distribuídas pelo estado de São Paulo, sendo quatro unidades do 

interior do estado e seis da capital e grande São Paulo.  

Essa turma foi considerada uma daquelas com melhor aproveitamento no projeto. Não 

apresentou nenhuma desistência e teve presença superior, se comparada às demais, seja pela 

participação nas interações ou entrega de atividades combinadas. Selecioná-la como fonte de 

pesquisa teve como princípio dirigir o olhar para uma realidade bem sucedida, de modo a 



30 
 

elucidar os aspectos positivos nas relações existentes, olhando para o que deu certo e que 

pudesse contribuir não só para o entendimento de outras realidades semelhantes, como 

também servir de exemplo para futuras iniciativas na área.  

Cada ETEC ou FATEC apresentava seu grupo de profissionais para a formação. Nessa turma 

pesquisada, o grupo era composto por um diretor da unidade, um coordenador, um professor e 

um assistente técnico administrativo. Essa composição teve algumas variações. Algumas 

turmas não contavam com a figura do assistente técnico administrativo, sempre substituído 

por mais um professor na formação do quarteto representativo daquela unidade de ensino. 

O Projeto GET recebeu adaptações para atender ao Centro Paula Souza, porque foi 

originalmente concebido para a rede pública estadual de São Paulo, diante da necessidade de 

formar não só professores, mas também as lideranças das instituições, com vistas a propiciar o 

uso da tecnologia na gestão, assim como a gestão da tecnologia nos processos de ensino e 

aprendizagem. Apesar dessas adaptações, o projeto manteve seus princípios e propostas de 

encaminhamento de atividades, cuja duração foi de 152 h, distribuídas em 8 meses, sendo 62 

h presenciais e 90 horas a distância.  

O desenho curricular desse projeto apresentou-se com um diferencial muito interessante. 

Existiram três contextos de aprendizagem: o contexto presencial centralizado, utilizado para 

os encontros presenciais entre formadores e profissionais em formação, que aconteceu em 

uma das escolas da instituição, o contexto centralizado nas unidades de ensino em que 

atuavam os grupos em formação no desenvolvimento de suas práticas coletivas, e o contexto 

online de aprendizagem, ponto de encontro para as ações a distância do projeto, conforme 

indicado na figura 2, que expressa o design educacional6 do curso 

                                                 
6 Design Educacional pode ser entendido como um sistema em que são organizadas atividades, metodologias e 
propostas de avaliações, pautadas em objetivos educacionais e teorias de aprendizagem, estruturadas para um 
público determinado. Constitui-se em uma solução para uma determinada situação que se quer trabalhar, para a 
qual se estabelecem relações que envolvam ensino e aprendizagem. Normalmente esse design leva em conta 
princípios socioculturais dos envolvidos e exigências do contexto a que se refere, e também as habilidades 
daqueles que passarão pelo processo.   
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Figura 2 – Desing Educacional do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias (Almeida; Prado, 2007) 

A figura 2 representa graficamente como se relacionavam os contextos em que se 

desenvolveria o projeto, a saber, presencial, virtual e aquele que envolveria a prática em que 

estariam atuando os evolvidos em suas unidades de ensino. As setas pontilhadas e com 

direção dupla existentes na figura estabelecem uma relação dialética entre esses contextos, um 

movimento de ir e vir, o que representou, de fato, a inter-relação entre esses contextos. 

Nenhum deles existiu isoladamente. Ao mesmo tempo em que um desses contextos 

influenciava o outro, também era influenciado por ele. Isso significa afirmar que não houve 

uma preponderância de uma modalidade sobre outra, embora o número de horas maior tenha 

sido destinado ao contexto online. As três tiveram um objetivo para se configurar da forma 

pensada e foram indispensáveis para que as intenções existentes pudessem se concretizar, o 

que envolvia a interação entre os profissionais em formação, a prática localizada na realidade 

de cada unidade de trabalho e a reflexão, a partir do contato com o embasamento teórico e 

olhar constante de cada um sobre seu próprio percurso de entendimento e aprendizagem ou 

em relação aos outros, parceiros presenciais ou virtuais.  

Por conta de o projeto conter essa característica trimodal, tornou-se o campo de pesquisa ideal 

para o trabalho ora proposto, porque as atividades exigiam movimentos individuais e 

coletivos, em espaços e tempos diferenciados, e isso tornaria possível verificar como se 

organizariam os profissionais em formação e a própria instituição financiadora. Aliado a esses 

pontos, o projeto primava por uma formação voltada para ação no momento presente dos 
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participantes (Almeida; Prado, 2011), ou seja, envolvia sua prática, complementado esse 

movimento de formação com a reflexão constante em relação aos processos instituídos.  

A estruturação do projeto se deu por momentos e módulos. Os módulos são grandes áreas, 

dentro das quais estão dispostos os módulos, que contêm os conteúdos, atividades e propostas 

de interação, conforme segue: 

MOMENTO 1: Área destinada a instrumentação dos profissionais em formação para 

estabelecerem o primeiro contato com programas de computador que seriam utilizados dentro 

da proposta pedagógica do projeto, como mostra o quadro 2. 

 
Quadro 2: Estruturação do momento 1 

OFICINA APRENDER EM PARCERIA 
 

Duração 16 h presenciais e 16h a distância 

Conteúdo 
Tecnologias e programas aplicativos para o contexto da unidade de 
ensino. 

Trabalhos deste momento 

Construção em grupo de uma peça multimídia sobre a unidade de 
ensino de cada um, mostrando suas principais características. 
Trabalho iniciado no encontro presencial e socializado no 
Momento 2, Módulo 1. 
 

NOMES DAS ATIVIDADES MODALIDADE 
TIPO DE 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL OU  

COLETIVO 
Atividade 1 – Oficina tecnológica presencial centralizada prática coletivo 

Atividade 2 – Produção multimídia 
 

Presencial 
descentralizada nas 
unidade de trabalho 

apresentação 
multimídia 

coletivo 
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MOMENTO 2: Área destinada ao desenvolvimento do projeto propriamente dito, o que 

incluía estudos, construção de ações práticas e reflexões individuais e coletivas, conforme 

descrição encontrada nos quadros 3 e 4. 

Quadro 3: Estruturação de uma das partes do momento 2, o módulo 1 
MÓDULO 1 

Destinado às apresentações necessárias: profissionais em formação, unidades de ensino, instituições 
envolvidas e o próprio projeto; elaboração do primeiro plano de ação e reflexão acerca do que e como foi 
o processo de aprendizagem do módulo para cada um. A partir deste momento, os quatro envolvidos de 
cada unidade de ensino participavam. 
Duração 24 h presenciais 

Conteúdo 
Tecnologias e programas aplicativos para o contexto da unidade de 
ensino. 

Trabalhos deste módulo 

Texto para portfólio individual sobre a trajetória pessoal de cada 
um; texto preliminar para portfólio coletivo com a proposta de ação 
para aprimoramento e desenvolvimento nas unidades de ensino e 
texto, com publicação em portfólio individual, contendo o 
memorial reflexivo 1. 

NOMES DAS ATIVIDADES MODALIDADE 
TIPO DE 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL OU  

COLETIVO 
Atividade 1 - Minha trajetória presencial texto individual 
Atividade 2 - Apresentando a 

Unidade de Ensino 
 

presencial fórum individual 

Atividade 3 - Esboço de uma 
proposta de ação 

presencial texto coletivo 

Atividade 4 - Memorial Reflexivo 1 presencial texto individual 

 
Quadro 4: Estruturação de uma das partes do momento 2, o módulo 2A 

MÓDULO 2 
De volta à unidade de ensino, cada grupo se articula com seus pares para por em prática o plano 
elaborado durante o módulo 1. Contudo, aliado à essa prática, há momentos de estudo e de reflexão. Este 
módulo divide-se em 2 partes. 

Duração 
30 horas (7 semanas) a distância. 
 

Conteúdo módulo 2 A 
Ação de Gestão de Tecnologias na unidade de trabalho: 
planejamento e realização; conceitos de gestão, educação e 
tecnologias: prática e teoria. 

Trabalhos desta parte do módulo 

Texto publicado no portfólio individual sobre a própria 
aprendizagem; fórum para socialização de aprendizagens sobre uso 
da internet; fórum para compartilhamento do andamento das ações 
planejadas e fórum para comentar e debater ideias e conceitos a 
partir das leituras feitas. 

NOMES DAS ATIVIDADES MODALIDADE 
TIPO DE 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL OU  

COLETIVO 
Atividade 1 - Refletindo sobre a 

própria aprendizagem 
a distância texto individual 

Atividade 2– Socializando 
informação da internet 

a distância fórum individual 

Atividade 3 - Organizando o 
processo da AÇÃO 

Presencial 
descentralizada nas 
unidade de trabalho 

texto coletivo 

Atividade 3 (complemento) 
Compartilhando o andamento das 

ações 

a distância fórum individual 
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Atividade 4 - Leituras comentadas a distância fórum individual 

 
 
 

Quadro 5: Estruturação de uma das partes do momento 2, o módulo 2B 
Conteúdo módulo 2 B 

Embasamento teórico com análise sobre cenários que retratam 
situações possíveis em uma unidade escolar. 

Trabalhos desta parte do módulo 

Fórum para comentar e debater ideias e conceitos a partir das leituras 
feitas; artigo publicado no portfólio coletivo sobre o uso das tecnologias 
na gestão educacional e pôster elaborado com a síntese dos resultados da 
ação desenvolvida, para socialização em próximo encontro presencial.  

NOMES DAS ATIVIDADES MODALIDADE 
TIPO DE 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL OU  

COLETIVO 
Atividade 4 - Leituras comentadas 
(continuação) 

a distância fórum individual 

Atividade 5 - Produção no coletivo 
Presencial 

descentralizada nas 
unidade de trabalho 

texto coletivo 

Atividade 6 - Elaboração de Pôster 
Presencial 

descentralizada nas 
unidade de trabalho 

pôster coletivo coletivo 

 
 
 Quadro 6: Estruturação de uma das partes do momento 2, o módulo 3 

MÓDULO 3 
Novamente em encontro presencial, os profissionais em formação apresentam o pôster criado para socializar o 
desenvolvimento e os resultados das ações planejadas e realizadas em suas unidades de ensino. A partir disso, 
questionam e fazem sugestões entre grupos, no sentido de contribuir para reflexão e/ou melhoria da proposta de ação 
dos grupos parceiros. Faz-se também, ainda sobre as mesmas ações, o reconhecimento das contribuições das TIC e 
dos indícios de gestão das tecnologias. Esse exercício é o ponto de partida para a recuperação do artigo produzido no 
módulo 2B, que sofre acréscimos e é socializado com a turma. Diante dos movimentos, da prática e da reflexão com 
embasamento teórico, inicia-se a produção de um projeto coletivo, a ser homologado democraticamente em cada 
unidade de ensino. Ao final, há nova pausa para a elaboração do memorial reflexivo 2, com vistas a resgatar o trajeto 
particular de cada um e as reflexões possíveis até o momento.   
 

Duração 8 horas (1 dia) presencial 

Conteúdo deste módulo 
Socialização (apresentação de pôster) sobre a ação realizada e 
analisada na turma; produção de artigo; sistematização do 
conhecimento construído na prática.  

Trabalhos deste módulo 

Pergunta ou sugestão para os grupos, a respeito das ações socializadas; 
planilha, com publicação em portfólio, com levantamento das 
contribuições das TIC e dos indícios de gestão das tecnologias verificados 
nas ações socializadas; apresentação multimídia, com publicação em 
portfólio, para socializar as ideias contidas no artigo produzido no módulo 
2B; documento, com publicação em portfólio, sobre as ações futuras na 
escola para produção coletiva de projeto apoiado nas TIC e texto, com 
publicação em portfólio individual, contendo o memorial reflexivo 2.  

NOMES DAS ATIVIDADES MODALIDADE 
TIPO DE 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL OU  

COLETIVO 
Atividade 1 - Apresentação dos 
Pôsteres 

presencial exposição coletivo 

Atividade 2 - Roda Coletiva de 
Reflexão  

presencial diálogo coletivo 

Atividade 3 - Gestão de tecnologias e 
gestão com tecnologias  

presencial pôster coletivo coletivo 

Atividade 4 - Análise e Orientação do 
Artigo  

presencial diálogo coletivo 

Atividade 5 - Estratégias para 
Construção de Projeto Coletivo 

presencial texto coletivo 
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Atividade 6 - Memorial Reflexivo 2 presencial texto individual 
 
 
 Quadro 7: Estruturação de uma das partes do momento 2, o módulo 4 

MÓDULO 4 
Espaço destinado à construção coletiva do Projeto de Gestão das Tecnologias com identificação do 
potencial do trabalho com projetos, parcerias e redes colaborativas nas unidades de ensino. Tudo isso 
acompanhado de análise do processo de construção do projeto, integrado com as concepções trabalhadas 
até então. 
 

Duração 20 horas (2 semanas), a distância. 

Conteúdo 
Construção coletiva do Projeto de Gestão de Uso das Tecnologias 
na unidade de ensino, análise das condições para a criação de 
comunidades colaborativas com o uso das tecnologias. 

Trabalhos deste módulo 

Texto, com publicação em portfólio coletivo, do Projeto Gestão 
Escolar e as Tecnologias; fórum para discussão a respeito de 
projetos e parcerias e apresentação multimídia, com publicação em 
portfólio coletivo, sobre o projeto elaborado. 

NOMES DAS ATIVIDADES MODALIDADE 
TIPO DE 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL OU  

COLETIVO 
Atividade 1 - Elaboração do 
Projeto Gestão Escolar e as 
Tecnologias 

Presencial 
descentralizada nas 
unidade de trabalho 

documento coletivo 

Atividade 2 – Projetos e parcerias  a distância fórum individual 
Atividade 3 - Elaboração de 
apresentação do Projeto de Gestão 
das Tecnologias 

Presencial 
descentralizada nas 
unidade de trabalho 

documento coletivo 

 
 
 Quadro 8: Estruturação de uma das partes do momento 2, o módulo 5 

MÓDULO 5 
Encontro destinado à realização de seminários de socialização dos Projetos construídos, seguidos de 
orientação para a sua implantação. Também destinado a um momento de reflexão individual para 
elaboração de uma síntese dos memoriais produzidos. 
 

Duração 8 horas (1 dia), presencial. 

Conteúdo Seminário de socialização; orientação para implantação de projeto.

Trabalhos deste módulo 
Texto, com publicação em portfólio individual, com síntese dos 
memoriais reflexivos. 

NOMES DAS ATIVIDADES MODALIDADE 
TIPO DE 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL OU  

COLETIVO 
Atividade 1 - Apresentação dos 
Projetos de Gestão das Tecnologias

presencial apresentação coletivo 

Atividade 2 - A elaboração da 
síntese dos memoriais reflexivos 

presencial documento individual 
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MOMENTO 3: Área destinada às ações de acompanhamento das ações e projetos 
construídos pela equipe de cada unidade de ensino, conforme aparece no quadro 9. 
 
 Quadro 9: Estruturação do momento 3 

ACOMPANHAMENTO 
Espaço destinado ao acompanhamento dos Projetos elaborados e postos em prática nas 
unidades escolares. 

Duração 
32 horas a distância, em ambiente próprio do projeto e por 
videoconferência e 8 h presenciais. 

Conteúdo 
Orientação para realização do Projeto na unidade de trabalho;
seminário de encerramento do Projeto. 

Trabalhos deste momento 

Quatro fóruns para discussão dos temas abordados nas palestras 
realizadas por especialistas em encontro presencial, a respeito dos 
temas: Gestão Escolar: Novos Desafios, Currículo e Tecnologia de 
Informação e Comunicação: Reflexões sobre a Gestão Pedagógica 
da Inserção Digital na Educação; Gestão de Tecnologias na 
Unidade de Ensino e O uso das tecnologias no contexto da escola: 
refletindo sobre algumas implicações. 

NOMES DAS ATIVIDADES MODALIDADE 
TIPO DE 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL OU  

COLETIVO 
Palestras dos especialistas presencial apresentação coletivo 
Gestão Escolar: Novos desafios: 
fórum sobre palestra Profa. Myrtes 
Alonso 

a distância fórum individual 

Currículo e Tecnologia de 
Informação e Comunicação: 
Reflexões sobre a Gestão 
Pedagógica da Inserção Digital na 
Educação: fórum sobre palestra da 
Profa. Maria Aparecida José Basso

a distância fórum individual 

Gestão de Tecnologias na Unidade 
de Ensino: fórum sobre apalestra 
do Profº. José Manoel Moran 

a distância fórum individual 

O uso das tecnologias no contexto 
da escola: refletindo sobre algumas 
implicações: fórum sobre a 
palestra da Profa. Maria Elizabeth 
B. de Almeida. 

a distância fórum individual 

 
 

Além dessas atividades relacionadas para cada módulo, os profissionais em formação também 

eram convidados a tecer comentários a respeito das participações dos colegas e a se 

comunicarem por correio interno no ambiente virtual de aprendizagem.  

O projeto apoiou-se em princípios como interação, reflexão, produção de conhecimento, 

articulação teoria-prática e colaboração.  A proposta visava contemplar a experiência dos 

participantes, as tecnologias disponíveis em suas unidades de trabalho, mas, sobretudo, a 

construção de experiências colaborativas a partir de necessidades identificadas no local de 

trabalho de cada grupo.  
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Esse aspecto colaborativo estava previsto para acontecer de três modos. Entre o quarteto em 

formação e seus pares na unidade de trabalho, entre formadores e profissionais em formação 

nos encontros presenciais e também entre todos eles no ambiente virtual de aprendizagem. 

Nesse ambiente ocorriam as discussões sobre o andamento das atividades, o registro das 

reflexões realizadas individualmente ou em grupo, os estudos e debates a respeito do 

embasamento teórico que respaldava a proposta de formação e o acompanhamento geral aos 

profissionais em formação em seus estudos e práticas. Enfim, tratava-se de um processo de 

formação na ação: 

Assim, já que o profissional em formação não se afasta de seu espaço de trabalho, ocorre 
a simultaneidade entre formação e atuação do profissional, o que lhe oportuniza atuar no 
seu lócus profissional e, ao mesmo tempo, interagir com pessoas situadas em outros 
contextos, com as quais compartilha saberes e experiências. (Almeida, 2009, p.190) 

O ambiente virtual de aprendizagem que abrigou o projeto foi desenvolvido e mantido pela 

Microsoft. Também ocorreram videoconferências, que utilizaram a infraestrutura da Rede do 

Saber, que compunha a rede tecnológica da Secretaria de Educação de São Paulo. 

Esse ambiente virtual contava com telas de conteúdos, construídas de forma hipertextual, 

intercaladas com atividades. As ferramentas disponíveis eram:  

 

Agenda 

Informa aos cursistas as atividades do dia ou mostra novidades existentes. 

 

Correio 

Viabiliza a comunicação entre os cursistas. 

 

E-Professor 

Viabiliza a comunicação com o professor tutor ou professor assistente. 

 

Fórum 

Espaço para discussões coletivas. 
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Portfólio 

Local para depósito de atividades individuais ou coletivas e troca de 

impressões entre cursistas e professores formadores. 

 

Biblioteca 

Local onde são encontrados os documentos, arquivos e textos para utilização 

no curso. 

 

Bate-papo 

Ferramenta para comunicação síncrona 

 

Perguntas mais frequentes 

Lista de perguntas e respostas mais frequentes no curso. 

Figura 3: Ferramentas disponíveis no ambiente virtual do projeto. Material extraído do ambiente virtual 
do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 
 

A turma 12 do curso, assim como todas as outras, era acompanhada por um professor 

formador e um professor assistente. O primeiro era o docente principal nos encontros 

presenciais e no ambiente a distância e avaliava as propostas práticas desenvolvidas pelos 

grupos de cada unidade de ensino da instituição. O segundo, via de regra também participava 

dos encontros presenciais, auxiliava o formador na mediação a distância, respondia às 

mensagens enviadas pelos profissionais em formação e também contribuía na consolidação da 

avaliação ao final de cada período estabelecido para esse fim.  

O desafio principal do projeto era contribuir para que o quarteto em formação construísse um 

projeto envolvendo as tecnologias, cujo objetivo central seria atender a uma ou mais 

necessidades presentes na unidade escolar. A orientação para construção e implementação 

desse projeto passava por movimentos coletivos, trabalhados com a comunidade da escola, 

numa visão interdisciplinar.  

A presente pesquisa buscou em cada visita apurar os resultados decorrentes dos projetos 

implementados, o que será alvo de comentários mais adiante. No próximo capítulo serão 

apresentados os objetivos e a metodologia da presente tese. 
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2. Objetivos e abordagem metodológica 

 

Feitas as apresentações necessárias para entender o contexto de onde emergiu o 

problema da pesquisa, o que inclui minha própria trajetória, e o universo que 

servirá de campo de investigação, já é possível apresentar a abordagem 

metodológica utilizada, explicitando antes, os objetivos gerais e específicos 

desse trabalho, em um esforço para tornar mais didática essa apresentação e 

favorecer o entendimento da presente abordagem. 

 

2.1 Objetivos Gerais: 

 Reconhecer, a partir da realidade pesquisada, quais as implicações decorrentes da 

existência simultânea de diferentes dimensões de tempo durante um processo de 

formação online de profissionais da educação. 

 A partir das conclusões observáveis na pesquisa desenvolvida, levantar possíveis 

contribuições a serem agregadas às propostas de formação online na rede pública do 

Estado de São Paulo. 

2.2 - Objetivos Específicos 

 Apurar em que tempo houve mais dedicação dos profissionais da educação no que diz 

respeito às atividades no contexto presencial centralizado, no contexto da prática em 

cada unidade de ensino e no contexto virtual do projeto com vistas a delimitar o tipo 

de investimento de tempo feito pelo profissional em formação e pela instituição 

proponente;    

 Montar um panorama dos índices temporais perceptíveis: 

o Na formação oferecida; 

o No contexto institucional das unidades de ensino pesquisadas e 

o No contexto político. 
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 Confrontar esses tempos apurados e analisar como influenciam o processo de formação 

continuada e em serviço.  

 Apurar a relação e possível levantamento de categorias que revelem quais temas, 

metodologia ou ferramenta contribuem para a construção do tempo com sentido pleno 

para os profissionais da educação em formação. 

 Propor sugestões que contribuam para a formulação de processos de formação levando em 

conta as dimensões de tempo normalmente existentes, assim como o estabelecimento de 

relações adequadas à formação em serviço ou continuada. 

Diante de tais objetivos, a pesquisa tomou como índices de análise tanto os dados qualitativos 

quanto os quantitativos, em um esforço para apurar os elementos que pudessem evidenciar 

como se deu a utilização do tempo cronológico no ambiente online, mas também como se 

configuraram os outros tempos concomitantes a esse, as experiências que ocorreram, os 

sentidos que lhe foram atribuídos e o que isso representa para os processos de formação 

continuada e em serviço.  

 

2.3 Metodologia para coleta de dados e informações 

 
À princípio, pareceu-me suficiente os dados e informações presentes no ambiente virtual de 

aprendizagem utilizado durante o desenvolvimento do projeto e a coleta de informações 

individuais por formulário eletrônico no Google Docs, conforme especificado no Apêndice 1. 

O final da formação trouxe também a possibilidade de acesso a documentos de finalização do 

projeto, relatórios e avaliações elaborados como produto final do projeto pelos profissionais 

em formação, organizados pela instituição formadora, a PUC/SP, aos quais também tive 

acesso.  

Entretanto, à medida que a revisão bibliográfica avançava, percebia que necessitava dissipar 

dúvidas e inconsistências em relação ao tempo de dedicação dos profissionais em formação 

no projeto, se dentro ou fora do horário de trabalho na instituição financiadora, o que exigiu 

novos e persistentes contatos com os grupos pesquisados, para coleta minuciosa dos horários 

de trabalho durante 2009, conforme pode ser visto no conteúdo dos Apêndices 2 a 4.  

Após a qualificação, outras necessidades surgiram, exigindo novos contatos com os 

participantes do projeto, a coordenação da instituição financiadora e da instituição formadora 
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também, para buscar dados que pudessem explicitar os outros tempos presentes e 

concomitantes àqueles apurados durante a formação online e traços da instituição acerca da 

formação continuada e em serviço de seus colaboradores. Esses novos contatos foram 

realizados de diversas formas, o que inclui entrevistas por telefone, e-mail e presenciais. Vide 

Apêndices 5 a 7. A coordenação da instituição formadora também cedeu outros relatórios de 

avaliação do Projeto, aos quais eu ainda não havia tido acesso. 

Para tornar mais didática a apresentação das iniciativas para coleta de dados, apresento o 

Quadro 10.  

Quadro sinótico sobre a coleta dos dados e informações 

Quadro 10: Quadro da sistematização da coleta de dados 

Período da 

coleta 

Tipo de instrumento 

e forma de coleta 

Público e 

abordagem 

realizada 

Objetivos da coleta 

Nº Total a 

pesquisar/Percen

tual atingido 

Durante o 
projeto 

Questionário 
eletrônico disponível 
no Google Docs. 

Todos os 
profissionais em 
formação, 
individualmente, com 
questões objetivas e 
discursivas. 

Informações sobre experiência em formação online, 
dificuldades e facilidades encontradas quanto ao 
uso das ferramentas do ambiente virtual de 
aprendizagem e hábito de frequência nesse 
ambiente. 

40 profissionais 
em formação  

40% 
 
 

Conteúdos produzidos 
pelos profissionais em 
formação no ambiente 
virtual de 
aprendizagem, 
disponibilizados pela 
instituição formadora. 

Todos os 
profissionais em 
formações, 
contemplados pelos 
conteúdos individuais 
e coletivos 
produzidos, além de 
todo conteúdo 
programático durante 
o projeto. 

 Verificar a dedicação de tempo de cada 
profissional em formação, se dentro ou fora 
do horário de trabalho, nas atividades 
individuais e coletivas. 

 Verificar o desenvolvimento das experiências 
significativas durante a formação, pela análise 
dos conteúdos produzidos e das interações 
realizadas nos vários espaços virtuais e nas 
ferramentas disponíveis; fóruns, troca de 
mensagens, memoriais reflexivos e 
comentários. 

40profissionais 
em 

formação100% 

 

 

Ao final do 
projeto 

Planilha com os 
projetos elaborados 
pelas unidades de 
ensino, 
disponibilizados pela 
instituição formadora. 

Todos os 10 grupos, 
contemplados pela 
descrição dos 
projetos propostos 
produzidos para suas 
unidades de ensino 

Identificar os projetos propostos e posterior 
conhecimento sobre sua sintonia com as 
necessidades das unidades de ensino propositoras. 

1 projeto por 

unidade de ensino, 

total de 10 

projetos    100% 

Quadro de horário de 
trabalho de 2009 dos 
profissionais em 
formação. Informação 
solicitada por e-mail e 
telefone. 

Individualmente a 
cada profissional em 
formação ou via 
gestor da unidade.  

Cotejar os horários de acesso de cada profissional 
em formação ao ambiente virtual de aprendizagem 
com seu horário de trabalho, para saber se as 
atividades eram realizadas dentro ou fora do 
horário dedicado à instituição financiadora. 

40 profissionais 
em formação 95% 

Questionário 
individual estruturado, 
com questões 
discursivas 

Individualmente a 
cada professor com 
hora-aula atribuída 
nas unidades de 
ensino 

Verificar a estratégia empregada para a realização 
das atividades coletivas propostas no projeto, já que 
os professores não dispunham, em tese, do mesmo 
tempo disponível que os diretores, coordenadores 
ou funcionários administrativos para o 
desenvolvimento das atividades em grupo. 

13professores80% 
dos professores 
com hora-aula 

atribuída 

Posterior à 
conclusão do 

projeto 

Entrevistas 
parcialmente 
estruturadas 

Realizadas 
individual,  
presencialmente ou 

 Identificar questões políticas e administrativas 
que pudessem compor o tempo político 
presente durante a realização do Projeto GET. 6 repres. Centro 

Paula Souza100% 
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por e-mail e telefone 
com representantes 
da coordenação do 
Centro Paula Souza e 
liderança responsável 
pela contratação do 
Projeto GET. 

 Entender a concepção de formação 
continuada e em serviço presente na 
instituição e as consequências para a carreira 
do profissional. 

 Apurar como foram concebidas as 
participações em cada etapa do projeto: 
presencial centralizada, presencial nas 
unidades de ensino e a distância pelo 
ambiente virtual de aprendizagem do projeto. 

Entrevistas 
estruturadas 

Realizadas 
individualmente e por 
e-mail com 
representantes da 
coordenação da 
instituição formadora 

 Identificar combinados realizados quando da 
contratação do Projeto GET no que diz 
respeito à dedicação dos profissionais em 
formação, se dentro ou fora do horário de 
trabalho junto à instituição financiadora. 
Identificar índices que ajudassem a compor 
entendimento sobre o tempo previsto na 
formação. 

 Apurar como foram concebidas as 
participações em cada etapa do projeto: 
presencial centralizada, presencial nas 
unidades de ensino e a distância pelo 
ambiente virtual de aprendizagem do projeto. 

4 
repres.coordenação 

projeto pela 
PUC/SP 

100% 

Relatórios e 
documento de 

avaliação do Projeto 
GET 

Documentos digitais 
cedidos pela 
coordenação da 
instituição formadora 

Conhecer aspectos apurados após a conclusão do 
Projeto GET, a fim de juntar dados que pudessem 
revelar aspectos temporais presentes nas várias 
dimensões que envolviam tal projeto. Também 
eram buscados aspectos que revelassem os pontos 
mais importantes para atribuição de sentido ao 
percurso feito pelos profissionais em formação. 

3documentos100
% 

 

 

 

 

 

Entrevistas 
semiestruturadas7 com 
questões discursivas 

Individualmente a 
cada diretor de cada 
unidade de ensino, 
realizada de forma 
presencial, por 
telefone e por e-mail 

 Levantar aspectos de tempos concomitantes 
ao desenvolvimento do Projeto GET e suas 
consequências. 

 Confirmar aspectos de política de formação 
continuada presentes na instituição, assim 
como checar sua a receptividade e construção 
da carreira profissional da instituição. 

10 diretores 

60% presencial 

10% por telefone 

20% por e-mail 

 

Entrevistas estruturas 
e/ou semiestruturadas 

com questões 
discursivas 

Com o grupo de cada 
unidade de ensino 
envolvida. O grupo 
focal aconteceu de 
forma presencial. 
Quando não, as 
questões foram 
enviadas por e-mail, 
com solicitação para 
devolutiva de 
resposta que 
envolvesse o grupo 
todo.8 

 Confirmar com o grupo as estratégias já 
apontadas individualmente pelos professores 
para realização das atividades coletivas e 
ampliar o entendimento do desenvolvimento 
dessas tarefas, principalmente em relação à 
organização temporal. 

 Apurar como foram ocorreram (dentro ou fora 
do horário de serviço)as participações em 
cada etapa do projeto: presencial centralizada, 
presencial nas unidades de ensino e a 
distância pelo ambiente virtual de 
aprendizagem do projeto.  

10 grupos 

60% presencial 

30% por e-mail 

 

Sobre as entrevistas, cabe ressaltar, que havia um roteiro de questões estruturado para realizá-

la, mas, à medida que a interação se tornava mais fácil com cada grupo ou representante da 

instituição, outras questões eram introduzidas e também pedidos de complementação, quando 

essa conduta se apresentava com perspectivas de se chegar mais próximo ao dados almejados.  

                                                 
7 Entrevista parcialmente estruturada: Entrevistas cujos temas são particularizados e as questões (abertas) 
preparadas antecipadamente. Mas com plena liberdade quanto à retirada eventual de algumas perguntas, à ordem 
em que essas perguntas estão colocadas e ao acréscimo de perguntas improvisadas (Laville; Dione, 1999, p.188) 
8 Cada profissional em formação foi contatado por telefone para ser notificado da necessidade de mais um 
levantamento e da forma como deveria se juntar a seu grupo para elaborar as respostas, pois precisavam de um 
parecer conjunto. As questões foram enviadas somente ao diretor ou coordenador, que também foi avisado da 
estratégia para coleta desses dados. Aqui cabe especial agradecimento à Coordenação do Centro Paula Souza 
pelo apoio, o que garantiu a devolutiva da maioria dos documentos preenchidos. 
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...o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de pesquisa que se faz atualmente 
em educação aproxima-se mais dos esquemas mais livres, menos estruturados. As 
informações que se quer obter, e os informantes que se quer contatar, em geral 
professores, diretores, orientadores, alunos e pais, são mais convenientemente abordáveis 
através de um instrumento mais flexível. (Lucke; André, 1986, p.34) 

Pode-se perceber, durante essas entrevistas, que existiam informações que se repetiram em 

100% dos depoimentos, o que me deixou tranquila para a realização das análises que 

mentalmente já se construíam, por conta da fidedignidade das informações apuradas. Também 

se estabelecia a certeza de que alguns itens da pesquisa sequer necessitariam ser investigados 

em todos os grupos, mas que outras questões deveriam constar nas futuras entrevistas, a partir 

das experiências até então vivenciadas.  

Outros índices importantes se repetiam com menor frequência, mas tornava possível perceber 

que estavam ancorados na realidade daquele grupo, daquela unidade de ensino e que, 

portanto, mereceriam o mesmo crédito. 

Essa preocupação com a veracidade das informações se acentuava em relação às entrevistas 

realizadas em grupo, porque os pontos possivelmente problemáticos geravam troca de olhares 

e certo desconforto. Essas observações eram possíveis, porque eu gravava os depoimentos, o 

que me possibilitava prestar atenção aos índices não verbais presentes no grupo, como o 

semblante, a postura, os movimentos e troca de olhares. Nesses momentos, normalmente o 

diretor ou coordenador assumia a fala, como se coubesse a ele o retorno oficial da situação 

questionada durante a entrevista. Longe de representar uma leitura subjetiva de minha parte a 

respeito desse tipo de situação, o que poderia acarretar um “achismo” desprovido da seriedade 

do cunho científico que uma pesquisa deve ter, esses momentos é que me moviam a elaborar 

rapidamente questões alternativas, não estruturadas a priori, mas sim desenvolvidas dentro 

daquele contexto específico, de forma que eu conseguisse ratificar, retificar ou complementar 

as informações presentes na fala dos gestores.  

Há toda uma gama de gestos, expressões, entonações sinais não verbais, hesitações 
alterações de ritmo, enfim toda uma comunicação não verbal cuja adaptação é muito 
importante para a compreensão e a validação do que foi efetivamente dito. Não é possível 
aceitar plena e simplesmente o discurso verbalizado como expressão da verdade ou 
mesmo do que pensa ou sente o entrevistado. É preciso analisar e interpretar esse discurso 
à luz de toda aquela linguagem mais geral e depois confrontá-la com outras informações 
da pesquisa e dados sobre o informante. (Lüdke; André, 1986, p.36) 

Dados e informações coletados, o próximo passo seria a organização deles. 

Os fatos e os números nunca falam espontaneamente, e a tarefa do pesquisador acha-se 
longe de ser finalizada. Falta-lhe muito a fazer antes que possa fechar o círculo que liga o 
que emergirá de sua investigação ao problema que a lançou. [...]Os dados que o 
pesquisador tem em mão são, de momento, apenas materiais brutos: respostas assinaladas 
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em um formulário, frases registradas no gravador, notas trazidas por uma observação 
participativa, [...] Esses dados precisam ser preparados para se tornarem utilizáveis na 
construção dos saberes. (Laville; Dionne, 1999, p. 197) 

O próximo item descreverá como se deu a organização desses dados, já que não eles não 
falam espontaneamente. 

 

2.4 -   Organização dos dados 

Toda pesquisa tem início à luz de hipóteses levantadas pelo pesquisador, diante de um 

problema que lhe chama a atenção, que são retificadas ou ratificadas pelo encaminhamento da 

pesquisa.  Nesta, a hipótese inicial firmava-se na crença de que a educação online carecia de 

certa reflexão, porque se tornava cada vez mais evidente que o tempo pessoal de cada ser 

estava sendo invadido, sem que disso se apercebessem os envolvidos, estabelecendo uma 

nova relação de apropriação do trabalho, nas experiências de formação em serviço. Pensava 

eu que a EAD estava estabelecendo uma relação inovadora de mais valia, mas com raízes 

muito conhecidas no sistema de exploração capitalista. Poder interagir sem amarras do tempo 

sincronizado ao espaço criou um equivocado entendimento de ampliação das condições para 

participação em cursos online. 

Quando do acompanhamento do Projeto GET, desenhou-se outra hipótese bem peculiar a esse 

projeto, que apontava condições diferentes de acesso às atividades para cada profissional, 

dependendo de seu cargo ou função na instituição. Sobre os professores, com amarras em 

horários de hora-aula recairiam o maior ônus, pois só teriam mesmo condições de participar a 

distância das atividades do projeto, exclusivamente fora de seu horário de trabalho. 

Entretanto, cada profissional em formação, com proporção diferenciada, enfrentaria o mesmo 

descompasso frente aos outros tempos presentes durante o processo de formação, além 

daquele vivenciado no contexto virtual do projeto, a saber: tempo nos contextos presenciais 

centralizados, nos contextos descentralizados em cada unidade de ensino, tempo da 

formação, estipulado pelo andamento das ações internas do projeto, em contraposição ao 

tempo individual e subjetivo de aprendizagem de cada um, tempo dentro do próprio 

contexto institucional e também o tempo político que está sempre presente, mesmo que não 

se tenha clareza de sua existência. 

Essas hipóteses, frente ao problema de pesquisa claramente construído, sobre as implicações 

decorrentes da existência simultânea de diferentes dimensões de tempo durante um 

processo de formação online de profissionais da educação, encaminham a pesquisa para 
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uma abordagem qualitativa, mesmo que dados quantitativos sobre a utilização do tempo em 

formação online necessitem de apuração e que, a partir deles, sejam criados outros, também 

de natureza quantitativa. 

Os dados criados supõem uma intervenção sobre o real, tendo em vista verificar a 
existência de uma relação de causa e feito. O pesquisador atua sobre a variável dita 
independente associada à causa, para avaliar, habitualmente de modo quantitativo, os 
efeitos produzidos sobre a variável dependente ligada ao efeito. Consideramos diversos 
esquemas de experimentação possíveis. Com essas estratégias, o pesquisador visa a isolar 
o melhor possível essa coisa e seu efeito, levando em conta, o mais estritamente que 
possa, imposições da realidade e sabendo que nenhuma abordagem, por mais sofisticada 
que pareça, assegura certeza absoluta em matéria de relação causal. (Laville; Dionne, 
1999, p. X) 
 

Para levantamento do tempo de uso e investimento do tempo pessoal na formação online, a 

partir do quadro de horário de cada profissional em formação, foram montadas planilhas, cujo 

objetivo era cotejar o acesso ao ambiente para as atividades essencialmente individuais e 

online e o horário de trabalho de cada profissional em formação. Tal procedimento tornou 

possível verificar que percentual dessas atividades foi realizada dentro e fora do horário de 

serviço do profissional. Tal levantamento tem em Cronos a sua inspiração. 

Para se chegar a esse dado, foi necessário utilizar o quadro de horário de 2009 de cada 

profissional da turma. O Quadro 11 que segue é um exemplo desse formulário preenchido, 

que foi solicitado por mim a cada profissional que participou do projeto ou ao gestor de sua 

unidade. 



47 
 

 
Quadro 11: Exemplo de quadro de horário de profissional que fez parte do projeto. 

 

 

A partir desse quadro de horário, é construída uma planilha em que estão relacionadas as 

atividades propostas individualmente e com realização exclusivamente online, conforme 

demonstra o Quadro 12. 
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Quadro 12: Exemplo de planilha com apuração de quantidades e horários de acesso ao ambiente virtual 
do projeto 

 

 

Essa planilha montada para levantamento dos dados cronológicos não computa o tempo 

investido pelos profissionais em formação nas atividades online, pois o ambiente virtual de 

aprendizagem não cronometra esses montantes, mas possibilita o levantamento do número de 

conexões feitas por atividade e os horários em que as interações aconteceram, se dentro ou 

Área 
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fora do horário de trabalho na instituição financiadora do projeto. A intenção é levantar o 

investimento de tempo pessoal de cada profissional em formação e o que isso pode 

representar para a formação em serviço ou continuada que se dá pela modalidade a distância. 

Esta planilha é individual e está construída de forma que todas as atividades essencialmente 

online, estarão alinhadas na primeira coluna, enquanto nas outras colunas estão discriminados 

todos dias da semana, divididos com os turnos possíveis, manhã (M), tarde (T) e noite (N),  

com o devido registro dos períodos de trabalho do profissional em formação na instituição. 

Para tornar mais claro o entendimento dessa planilha e sua utilização, retomo a área A, em 

destaque no quadro 11, indicado na Figura 4. 

A indicação 19h – 23h foi o horário de trabalho indicado pela 

profissional em formação neste dia e período. O número 1 indica que 

acessou o ambiente e realizou tarefa dentro de seu horário de 

trabalho. Caso ela tivesse acessado à noite, mas fora do horário que 

estivesse à disposição da instituição para a qual trabalhava, a 

marcação ocorreria no parêntese abaixo, intitulado “outros”, o que 

quer dizer, outro(s) horário(s), ou seja, em seu tempo livre.  

O levantamento se deu, cotejando quantidade, dias e horários das postagens no ambiente 

virtual, com o período em que cada profissional em formação forneceu como sendo seu 

horário de trabalho na instituição, naquele ano de 2009. Ao final, foi apurada, em percentuais, 

a quantidade de interações efetivadas dentro e fora do horário de serviço de cada um.  

Para se chegar a esses percentuais de tempo investido pelo profissional em formação, foram 

consultados todos os fóruns cujas participações fossem individuais, datas e horários das 

trocas de mensagens pelo correio interno do projeto e dos comentários apurados nas telas do 

ambiente virtual do projeto. Esse ambiente mantém os registros de data e hora de cada 

postagem do aluno, o que pode ser verificado nas ilustrações que seguem, retiradas do próprio 

ambiente do Projeto GET. 

A figura 5 é uma amostra da tela encontrada no ambiente E-professor, espaço para troca de 

mensagens entre formadores e profissionais em formação.  

Figura 4: Recorte da figura 5 
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Figura 5: Tela inicial do gerenciador interno de e-mail. Material extraído do ambiente: Atenção 
aos registros com data e horário de postagem. Material extraído do site Gestão Escolar e 
Tecnologias (2010) 
 

Como a maioria dos gerenciadores de mensagens eletrônicas, o E-professor possui pastas 

específicas para mensagens que chegaram, as que foram enviadas, excluídas, além da 

possibilidade de se criar pastas novas. Vide área denominada A, na figura 5. 

Na área B, existem recursos para emissão de nova mensagem, ver a lista de todos os alunos da 

turma e também a opção que permite ao profissional em formação receber fora do ambiente, 

em seu e-mail pessoal, cópia das mensagens postadas no correio do projeto. Essa opção, 

quando acionada, permite somente que o profissional em formação leia as mensagens 

recebidas, porque para respondê-las ou postar novas, precisa necessariamente estar dentro do 

ambiente.  

Na área C, destacada ainda na figura 5, encontra-se a relação das mensagens existentes na 

caixa de entrada. Cada linha corresponde a uma mensagem recebida, em que conta o nome de 

quem a enviou, assunto e o que é especialmente importante nessa coleta de dados, dia e 

horário dessa postagem. É deste local que serão extraídos os dados de tempo cronológico de 

frequência online no projeto durante a troca de mensagens. 

 
B  

 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C 
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Na figura 6, há um exemplo da tela do fórum, assim como aparece no ambiente virtual do 

projeto. 

 
Figura 6: Tela de um dos fóruns do projeto. Material extraído do ambiente. Atenção para registro 
de data e horário de postagem. Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 
 

Na área A, em destaque, são feitas as apresentações do fórum, como a consigna que 

alavancará as discussões, a ferramenta Ordenar porque indexa as mensagens por data, autor 

ou segmento de discussão. Também está presente a ferramenta Nova Discussão neste Fórum, 

que possibilita abrir novo tópico e não responder a um já existente. Também estão presentes 

as ferramentas que possibilitam mostrar as fotos dos participantes no fórum e outra, 

responsável por mostrar apenas o título das mensagens. Na parte inferior central desta área, há 

a indicação do número de páginas existentes neste fórum, assim como a indicação da página 

aberta, representada pelo número em destaque, o que, nesta ilustração é a página 2. Na área B, 

em destaque, da esquerda para a direita, aparecem o teor da mensagem, o nome de seu autor e 

a data e hora da postagem. É desta área que serão colhidas as informações temporais de uso 

do fórum, por parte de cada profissional em formação. 

 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
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Já a figura 7 e as posteriores, 7.1, 7.2. e 7.3, demonstram o caminho para se chegar às 

postagens individuais de comentários nos portfólios, o que acontece exatamente na figura 7.3, 

embora o horário apareça na figura 7.2. 

 
Figura 7: Tela inicial do Portfólio da turma com a link para entrada nos portfólios individuais. 
Material extraído do ambiente: Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 

Embora estejam presentes datas e horários de postagem na figura 7, esses não interessam à 

pesquisa, porque as atividades que usaram essa ferramenta exigiram uma dedicação em grupo, 

ou careciam de tempo para preparação, o que não é possível garantir que tenha acontecido 

online, ou mesmo ocorreram em encontros presenciais, o que também não importa a esse 

estudo. 

A área destacada em vermelho, na figura 7, representa o local que recebeu um clique do 

mouse, porque continha o link que originou a abertura de nossa janela, a que demonstra as 

postagens feitas pelo aluno AL em seu portfólio. Essa nova janela é a 7.1. 
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Figura 7.1: Tela com relação de documentos do portfólio individual do profissional em formação. 
Destaque para a visualização dos comentários realizados por cada um a respeito dos trabalhos 
postados. Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 

 

Na área A, na figura 7.1, está destacado o nome do profissional em formação, a quem 

pertence este portfólio. Na área B, a atividade que possui o hipertexto que fará surgir a 

atividade a ser observada, o que aparece na figura 7.2. 

 

A 

 B 
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Figura 7.2: Tela de descrição do documento postado no portfólio do profissional em formação. 
Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 
 

 

Na área A, da figura 7.2, encontra-se o título do documento postado no portfólio, que contém 

o hipertexto para abertura do documento. Já na área B, encontram-se os comentários feitos 

pelos professores formadores ou colegas de turma do aluno AL, com as respectivas datas e 

horários de postagem. Estes dados comporão a pesquisa cronológica também, aquela voltada 

para Cronos como princípio. 

A figura 7.3 aparece quando o primeiro comentário, feito pelo aluno CFB, recebe um click do 

mouse, porque contém hipertexto. O conteúdo do comentário será objeto de análise, mas na 

parte da pesquisa que buscará não mais os dados cronológicos, mas aqueles outros, capazes de 

expressar uma experiência significativa pelo profissional em formação, neste caso, voltada 

para Kairos como princípio. 

 
 

A 

B 
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Figura 7.3: Tela com exemplo de comentário feito por aluno, referente as idéias veiculadas em 
trabalho postado por outro aluno. Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 
 

Entretanto, essa descrição cronológica de utilização do tempo no ambiente online para 

formação é uma das dimensões apenas a ser considerada, já que essa experiência não existiu 

sozinha para cada profissional em formação. Por conta da característica trimodal do projeto e 

da própria rotina da instituição foi necessário o levantamento das outras dimensões temporais 

também presentes, como a da prática requerida no processo de formação, o tempo da própria 

formação, o tempo da instituição e o tempo político. 

Cabe aqui ressaltar, que essas dimensões de tempo e as consequências dessa coexistência 

durante o desenvolvimento do Projeto GET não apareceram de imediato, com clareza e 

objetividade. Entretanto, todas as entrevistas com os profissional em formação e coordenações 

das instituições financiadora e formadora já foram estruturadas com vistas a levantar 

elementos que pudessem compor a forma e ritmo como os tempos se apresentavam nos 

contextos identificados. 
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Essa característica fez com a organização dos dados, a partir das entrevistas, acontecessem da 

seguinte maneira: 

 Audições repetidas das entrevistas presenciais gravadas; 

 Leituras repetidas das entrevistas obtidas por escrito e das informações presentes 

nas postagens no ambiente virtual de aprendizagem. 

 A partir desses movimentos de retomada do conteúdo das entrevistas, foi possível 

selecionar e classificar os índices e fragmentos que representavam elementos importantes 

a serem levados em consideração. Dessa mesma forma ocorreu o levantamento das ações 

formativas, temas e uso de ferramentas que indicavam a construção de um tempo com 

experiência, como concebido por Benjamin (1983). 

Antes de prosseguir, cabe explicar como ocorreu a atribuição de legenda a cada participante 

dessa pesquisa, por conta de se manter o sigilo a respeito da identidade desses participantes. 

Cada um desses profissionais será identificado com um código composto por um primeiro 

seguimento que o identifica pela unidade a que pertencia, se na grande São Paulo ou interior, 

e um segundo seguimento, que o classificava dentro de seu grupo, por número de 1 a 4, como 

exemplificado na Figura 8. 

ETEC GSP01 * 
C1 

ETEC GSP01 
C2 

ETEC GSP01 
C3 

 
 
 
 
 

ETEC GSP01 

ETEC GSP01 
C4 

 

Figura 8: Legenda a cada unidade de ensino e participante. 

 

Dessa forma, as legendas referentes aos profissionais em formação, seus cargos ou funções e 

seus locais de trabalho ficaram da seguinte forma, como indicado no Quadro 13. 

 

 

 

 

ETEC GSP: Escola 
Técnica da grande 

São Paulo. 
01: Escola número 

1, das dez existentes 
nesta turma 
analisada. 

C1: cursista 1. 
Designa o número do 
cursista dentro do 
quarteto de sua 
unidade de ensino. O 
asterisco registra que 
o profissional é o 
represente de seu 
grupo, responsável 
pela postagem das 
atividades coletivas. 



57 
 

 

Quadro 13: Listagem de códigos das unidades de ensino, profissionais em 
formação e seus cargos ou função 

UNIDADE ETEC CURSISTA CARGO/FUNÇÃO 

ETEC GSP01 � 
C1 

Diretor 

ETEC GSP01 
C2 

Professora 

ETEC GSP01 
C3 

Assistente Técnico 
Administrativo 

Grande São Paulo  
ETEC GSP01 

ETEC GSP01 
C4 

Professora 

ETEC GSP02 
C1 

Professor/Coordenador 

ETEC GSP02 � 
C2 

Professora 

ETEC GSP02 
C3 

Diretora 

Grande São Paulo  
ETEC GSP02 

ETEC GSP02 
C4 

Assistente Técnico 

ETEC GSP03 
C1 

Diretor 

ETEC GSP03 
C2 

Professor/Coord 

ETEC GSP03 � 
C3 

Professora 

Grande São Paulo  
ETEC GSP03 

ETEC GSP03 
C4 

Professor 

ETEC GSP04 � 
C1 

Diretora 

ETEC GSP04 
C2 

Diretora acadêmica 

ETEC GSP04 
C3 

Professora 

Grande São Paulo  
ETEC GSP04 

ETEC GSP04 
C4 

Assistente Técnico 
Administrativo 

ETEC GSP05 
C1 

Diretor 

ETEC GSP05 
C2 

Coordenador 

ETEC GSP05 � 
C3 

Assistente Técnico 
Administrativo  

Grande São Paulo  
ETEC SP05 

ETEC GSP05 
C4 

Coordenador 

ETEC GSP06 
C1 

Diretor 

ETEC GSP06 
C2 

Professor 

Grande São Paulo 
ETEC GSP06 

ETEC GSP06 � 
C3 

Coordenadora 
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No Quadro 13, na primeira coluna, estão relacionadas as abreviações que identificam as 

unidades de ensino, sendo GSP para ETEC da região metropolitana e grande São Paulo e I, 

para ETEC do interior. Na segunda coluna, as abreviações dos profissionais em formação e na 

terceira coluna, os cargos os funções ocupados pelos mesmos na época em que participaram 

do projeto. 

Os participantes da pesquisa que fizeram parte da coordenação da instituição formadora 

receberam a seguinte rubrica, como indicado na Figura 9. 

 

 

 

 

ETEC GSP06 
C4 

Professora 

ETEC I07 � 
C1 

Diretor 

ETEC I07 
C2 

Coordenador 

ETEC I07 
C4 

Assistente Técnico 
Administrativo 

Interior 
ETEC I07 

ETEC I07 
C3 

Professor 

ETEC I08 
C1 

Diretor 

ETEC I08� 
C2 

Professor 

ETEC I08 
C3 

Professor/Coord 

Interior 
ETEC I08 

ETEC I08 
C4 

Professora 

ETEC I09 
C1 

Diretor 

ETEC I09 
C2 

Professora 

ETEC I09 � 
C3 

Professor 

Interior 
ETEC I09 

ETEC I09 
C4 

Professora 

ETEC I10 
C1 

Professora 

ETEC I10 
C2 

Coordenador 

ETEC I10 
C3 

Chefe Seção 

Interior 
ETEC I10 

ETEC I10 � 
C4 

Professor/Coord 
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     CPUC01 

 

 

Figura 9: Explicação da atribuição de legenda para os representantes da instituição formadora. 

 

Aqueles que representaram a Coordenação do Centro Paula Souza foram assim designados, 

como indicado na Figura 10.  

 

CCPS01 

 

Figura 10: Explicação da atribuição de legenda para representantes da instituição financiadora. 
 

Voltando para as observações sobre a manipulação dos dados, cabe lembrar que em muitos 

momentos, a organização deles já traz em si um início de análise. Esses dois movimentos 

tornam-se indissociáveis. 

A análise de conteúdos é uma dentre as diferentes formas de interpretar o conteúdo de um 
texto que se desenvolveu, adotando normas sistemáticas de extrair os significados 
temáticos ou significantes lexicais, por meio dos elementos mais simples de um texto. 
Consiste em relacionar a frequência da citação de alguns temas, palavras ou ideias em um 
texto para medir o peso relativo atribuído a um determinado assunto pelo seu autor. É um 
tipo da análise da comunicação que pretende garantir a imparcialidade objetiva, 
socorrendo-se da quantificação das unidades do texto claramente definidas, para geral 
resultados quantificáveis ou estabelecer a frequência estatística das unidades de 
significado (Chizzotti, 2006, p.114) 

Desta forma, pode-se afirmar que a presente tese partirá da análise de dados tanto 

quantitativos quanto qualitativos para delinear de que forma ocorre o investimento de tempo 

do profissional em formação e das instituições e como o tempo subjetivo, pautado em Kairos, 

deu sentido à formação neste projeto. 

Do ponto de vista metodológico, não há contradição, assim como não há continuidade, 
entre investigação quantitativa e qualitativa. Ambas são de natureza diferente. A 
investigação quantitativa atua em níveis de realidade e tem como objetivo trazer à luz 
dados, indicadores e tendências observáveis. A investigação qualitativa, ao contrário, 
trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. (Serapioni, 
2000) 
 

Por esse procedimento também passarão todos os documentos angariados junto à coordenação 

da instituição formadora.  

CPUC: 
Coordenação 
Pontifícia 
Universidade 
Católica. 

01: primeiro 
representante da 
coordenação, dos 
quatro ouvidos 
nesta pesquisa. 

CCPS: 
Coordenação 
Centro Paula Souza 

01: primeiro 
representante da 
coordenação, dos 
seis ouvidos nesta 
pesquisa. 
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2.5 -  Interpretação dos dados 

Cada volume de dados exigiu uma organização mais apropriada para revelar índices que 

respondessem à pergunta fundamental dessa pesquisa: Quais são as implicações decorrentes 

da existência simultânea de diferentes dimensões de tempo durante um processo de formação 

online dos profissionais da educação? 

Para se chegar a analisar as implicações decorrentes das dimensões concomitantes de tempo 

existentes foi necessário montar um perfil de cada uma dessas dimensões. Isso requereu 

interpretar cada tipo de dado e abstrair de cada um as categorias que contribuíam para montar 

o perfil dos contextos envolvidos e dos índices que traduzissem os tempos presentes no 

contexto online, na prática exigida no projeto, na formação proposta, na instituição e na 

política, universo mais amplo que ancorava a instituição. 

Esse encaminhamento, porém, é um elemento importante para se chegar às possíveis 

respostas ao problema gerador da pesquisa. 

A categorização, por sim mesma, não esgota a análise. É preciso que o pesquisador vá 
além, ultrapasse a mera descrição, buscando realmente acrescentar algo à discussão já 
existente sobre o assunto focalizado. Para isso ele terá que fazer um esforço de abstração, 
ultrapassando os dados, tentando estabelecer conexões e relações que possibilitem a 
proposição de novas explicações e interpretações. É preciso dar o “salto”, como se diz 
vulgarmente, acrescentar algo ao já conhecido. Esse acréscimo pode significar desde um 
conjunto de proposições bem concatenadas e relacionadas que configuram uma nova 
perspectiva teórica até o simples levantamento de novas questões e questionamentos que 
precisarão ser mais sistematicamente explorados em estudos futuros. (Lüdke; André, 
1986, p.49). 
 

Para ir além da categorização, esta pesquisa inspirou-se na estratégia de emparelhamento, que 

realiza um confronto entre os dados e os conceitos teóricos selecionados para embasar a 

pesquisa. 

Essa estratégia supõe a presença de uma teoria sobre a qual o pesquisador apoia-se para 
imaginar um modelo do fenômeno ou da situação em estudo. (Laville; Dionne, 1999, p. 
227). 

Também é objetivo da presente tese apontar sugestões para que os processos de formação 

levem em conta essas dimensões simultâneas de tempo e, para isso, a metodologia utilizada 

foi observar as ocorrências com resultados positivos no universo da pesquisa e relacioná-las, 

buscando entender as causas desse êxito. Essa estratégia não tem pretensão de defender a 

existência de receitas de sucesso, mas apontar possibilidades que contribuam para que as 

formações em serviço e continuada levem em conta elementos que favoreçam a aprendizagem 

respeitando condições básicas que o profissional precisa para isso. 



61 
 

Com isso, faz-se necessário deixar clara a fundamentação teórica na qual se apoiarão as 

análises feitas na presente tese. O próximo capítulo tem esse objetivo e se iniciará com um 

aspecto histórico que tornará compreensível esse estranhamento sobre as mudanças nas 

relações de tempo, para depois se aproximar mais de autores que inspirarão o olhar crítico 

para o contexto mais imediato das realidades educacionais e dos tempos construídos nas 

várias formas em que a formação pode ocorrer. 
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3.   Fundamentação teórica 

 

Quando iniciei a revisão bibliográfica que poderia me auxiliar na busca de 

entendimento para os desafios dessa tese, fixei-me em leituras que buscavam 

explicar essa nova percepção de tempo. Um dos primeiros livros lidos foi 

Temporalidades na Formação Docente, Pineau (2003). 

Durante essa leitura, ficou claro que estudar as questões relacionadas ao tempo 

seria um grande desafio. O primeiro seria entender os processos que funcionam 

como causa e efeito da modernidade mais recente. Neste momento entraram os 

sociólogos, historiadores, economistas, ambientalistas, educadores etc. Essas 

leituras apontavam-me que o entendimento buscado sobre o conceito e a 

mudança das percepções de tempo exigiria regredir mais no tempo para resgatar 

a história do desenvolvimento de alguns aspectos da sociedade e suas 

conquistas.  

O recorte suficiente se apresentou por volta do século XV, fim da idade média e 

começo da modernidade e dos primórdios do que seria chamado mais 

recentemente de globalização. Era necessário, por exigência da forma de como 

aprendo e atribuo sentido às coisas, fazer esse resgate, pontuando aspectos 

importantes desse processo evolutivo, como o desenvolvimento das tecnologias 

e dos processos de comunicação.  

Nesse resgate histórico também foi possível pontuar como a educação se valeu 

das conquistas recentes dessas tecnologias e novas possibilidades de 

comunicação, chegando até a Educação a Distância, modalidade de educação 

que move minhas preocupações e representa meu “trabalho pessoal”, como 

define Cintra (1992, Apud, Severino, 2002), já citado quando da explicitação do 

objetivo dessa tese.  
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A exposição que se segue contemplará cada uma das vertentes que fundamentou 

essa pesquisa, apresentando conceitos e autores importantes, ora privilegiando 

uma exposição de forma cronológica, ora reforçando mais os aspectos de relação 

entre autores e obras, optando por um ou outro encaminhamento, levando em 

conta a forma mais apropriada para a fundamentação do presente trabalho. A 

cada tópico, Modernidade, Globalização e Evolução dos Processos de 

Comunicação, Tempo, Tempo e Espaço em Contexto Virtual, por aproximações 

sucessivas, o campo teórico ficará mais definido.     

Iniciar com a abordagem pelo contexto histórico tem por objetivo explicitar o 

cenário que contribuirá para a estruturação do repertório necessário para 

entender principalmente as mudanças em relação ao entendimento sobre as 

questões de tempo, objeto principal das relações que se quer estudar. 

Mais ao final virão ideias e autores que criarão condições para fundamentar as 

dimensões de tempo presentes no contexto escolar, que também envolverão as 

questões ligadas à formação e aos encaminhamentos institucional e político. 

3.1 –   Modernidade 

Há classificações histórico-antropológicas que dividem os períodos históricos em Pré-história, 

Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea, tomando como base as mudanças 

naturais, sociais ou políticas importantes. No entanto, esta não é uma classificação universal. 

No que se refere à Modernidade, por exemplo, um dos entendimentos teve início em meados 

do século XV e que perdura até hoje. Esse grande percurso estaria assim determinado, 

tomando como base a nova forma de compreender o mundo, amparado pela razão e pela 

subjetividade. Tais características abalaram os pilares que sustentavam a sociedade até então, 

como a religião, força política, organização da propriedade em feudos e a produção agrícola 

como suporte da sociedade. 

As concepções pré-modernas mantiveram por séculos o homem sob julgo de uma visão 

teocêntrica de mundo e da igreja, que influenciava econômica e moralmente os indivíduos e 

representava autoridade máxima, com papel coercitivo sobre o entendimento dos indivíduos e 

das sociedades. 
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Um bom exemplo disso envolve a questão da produção do conhecimento, que não era 

reconhecido como produção humana, porque o verdadeiro produtor só poderia ser uma razão 

superior. Era possível comercializar os suportes de texto que continham as ideias concebidas, 

mas não o que chamamos hoje de propriedade intelectual, já que o homem não detinha tal 

capacidade.  

Voltando à questão da dificuldade de nomenclatura, vale lembrar que os anos mais recentes 

contribuíram também para isso, porque fizeram surgir novas denominações, por conta das 

intensas modificações que ocorreram em todos os setores da sociedade. Pós-modernidade, 

Modernidade Líquida, Sociedade Pós-Capitalista, Capitalismo Tardio ou Hipermodernidade 

tentam rotular esses últimos anos, segundo o ponto de vista de estudiosos de diversas áreas. 

Para fundamentar a presente pesquisa, a opção foi levar em conta as teorias de Zygmunt 

Bauman, que distinguem a modernidade em sólida, aquela que compreende seu período 

inicial, e líquida, que designa a parte mais recente. Dividir o entendimento da modernidade 

em sólida e líquida contribui para entender como o cotidiano foi sofrendo alterações e como 

essas favoreceram a construção diferenciada de novas percepções do tempo. 

No entanto, o mais importante não é a nomenclatura ou determinação de datas, mas os 

significados e os sentidos das construções humanas que marcaram esse período. 

Segundo Bauman (1999), a modernidade sólida buscava novos paradigmas e entendia o 

controle racional do mundo como possibilidade para buscar a eliminação das ambivalências, 

daquilo que se apresentava como confuso ou pouco definido. Esse papel, também conhecido 

por projeto moderno, seria exercido pelos Estados-Nações, que primavam pelo ordenamento 

racional e técnico dos processos em sociedade. Isso conferiu ao período a supremacia do 

controle e dominação do mundo pela razão.  

O estado moderno nasceu com uma força missionária, proselitista de cruzada, empenhado 
em submeter as populações dominadas a um exame completo de modo a transformá-la 
numa sociedade ordeira, afinada com os preceitos da razão. A sociedade racionalmente 
planejada era a causa finalis declarada pelo Estado Moderno. O Estado moderno era um 
Estado jardineiro. Sua postura era a do jardineiro. Ele deslegitimou a condição presente 
(selvagem, inculta) da população e desmantelou os mecanismos existentes de reprodução 
e auto-equilíbrio. Colocou em seu lugar mecanismos construídos com a finalidade de 
apontar a mudança na direção do projeto racional. O projeto supostamente ditado pela 
suprema e inquestionável autoridade da Razão, fornecia os critérios para avaliar a 
realidade do dia presente. Esses critérios dividiam a população em plantas úteis a serem 
estimuladas e cuidadosamente cultivadas e ervas daninhas a serem removidas ou 
arrancadas. Satisfaziam as necessidades das plantas úteis (segundo o projeto do 
jardineiro) e não proviam as daquelas consideradas ervas daninhas. Consideravam as duas 
categorias como objetos de ação e negavam a ambas os direitos de agentes com 
autodeterminação. (Bauman, 1999, p. 29) 
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Essa concepção, mais tarde, mostrar-se-ia violenta e geraria vários equívocos, como por 

exemplo, abrir portas para a exterminação de minorias e dos diferentes, já que o que era bom 

e certo deveria estar em sintonia com o modelo instituído. 

A ciência contribuiu sobremaneira para que o projeto da modernidade parecesse perfeito para 

organizar e entender melhor o mundo. Neste período, cresceu a crença na tecnologia e nas 

grandes teorias. Parecia adequado o controle racional e compartimentado sobre tudo. 

A ciência moderna nasceu da esmagadora ambição de conquistar a Natureza e subordiná-
la às necessidades humanas. A louvada curiosidade científica que teria levado os 
cientistas “aonde nenhum homem ousou ir ainda” nunca foi isenta de estimulante visão de 
controle e administração, de fazer as coisas melhores do que são (isto é, mais flexíveis, 
obedientes, desejosas de servir). Com efeito, Natureza acabou por significar algo que 
deve ser subordinado à vontade e razão humana – um objeto passivo da ação com um 
propósito, um objeto em si mesmo, desprovido de propósito e portanto à espera de 
absorver o propósito injetado pelos senhores humanos. (Bauman, 1999, p. 48) 

Do ponto de vista da organização do espaço, a sociedade moderna mudou seu foco 

extremamente localizado geograficamente e socialmente para uma convivência em centros 

mais populosos e urbanos.  

O enriquecimento proporcionado pelo absolutismo9 e mercantilismo10fez com que a 

metrópole se tornasse rica, favorecendo o surgimento da burguesia, que detinha os meios de 

produção e passasse a questionar o poder da monarquia. As revoluções Francesa e Inglesa 

garantiram o triunfo dessa nova classe e, a partir da segunda metade do século XVIII, a 

Revolução Industrial instituiu, de fato, o processo de produção coletiva em massa, geração de 

lucro e acúmulo de capital. Há o definitivo rompimento com a tradição de poder e riqueza a 

partir do privilégio do nascimento para a construção do poder pelo capital. O sistema político-

econômico liberalista11 passou a conceituar os valores representativos dessa fase, diminuindo 

o poder do estado e defendendo a liberdade de cada um, no que diz respeito à economia, 

religião, política e sociedade em geral.  

A produção exclusivamente agrária deu lugar àquela implantada pelas indústrias, com seus 

novos meios de produção, não mais artesanais. Os meios de transporte também evoluíram 

                                                 
9 Absolutismo: Teoria política que preza por regime centralizador dos soberanos, normalmente reis, sobre os 
outros homens, conferindo-lhes poderes absolutos. 
10 Mercantilismo: Ideias e práticas econômicas desenvolvidas na Europa entre o século XV e XVIII, com 
objetivo de fortalecer o Estado e a burguesia, a partir da ampliação da economia para obter e preservar riqueza. 
11 Liberalista: Em filosofia política, é a forma de organização social na qual prevalece o ponto de vista da 
maioria, quando as questões são as públicas, levando-se em conta, ao mesmo tempo, a racionalidade e a intuição, 
mas deixando de lado os fundamentos filosóficos ou religiosos. O homem nasce livre e pode enriquecer tendo a 
propriedade dos bens, que consegue por mérito ou por economia. 
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para dar vazão às crescentes produções. Os meios de comunicação e as tecnologias 

emergentes vão construindo um mundo mais globalizado. 

Para alguns autores, é a partir da revolução industrial que se instala o capitalismo, sistema 

econômico que prevê o aspecto auto-organizador das economias, sem intervenção do governo. 

Os meios de produção são de propriedade privada e a forma como os bens são distribuídos e 

comercializados, assim como é o lucro e o domínio das decisões sobre o pagamento de 

salários à mão de obra e o gerenciamento das relações trabalhistas. Essa mão de obra, por sua 

vez, detinha como poder de troca seu potencial de produção e o seu tempo para produzir. 

A modernidade sólida, imbuída do espírito iluminista12, sustentava o ideal de igualdade e de 

liberdade entre os homens, embora cada Estado esperasse dos seus uma conivência de 

identidade. A nova vertente da modernidade, a líquida, que vai se instalando, dispensaria essa 

homogeneidade nacional para entender e estimular nas pessoas o sentido de pertencimento 

universal e individualidade absoluta. 

A modernidade líquida emergiu acentuada pelo movimento de globalização implementando 

noções diferentes sobre o sentido de coletividade, embora houvesse crescimento acentuado do 

individualismo. A partir daí, as relações passaram a ter um caráter efêmero. Pertencer ao 

mundo e não a um coletivo próximo deteriora laços e dá ao homem um sentido de não 

pertencimento. 

A palavra que melhor define esse período é a “rapidez”, e isso graças ao desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação que contribuíram para tornam as fronteiras políticas 

e econômicas não mais identificáveis. Aqui já se acentua sobremaneira uma noção diferente 

de tempo. Por conta disso, as relações sociais também foram profundamente alteradas, fluídas 

e virtuais. 

Na verdade, todas as relações são tocadas pela efemeridade, assim como os valores sociais, 

culturais, morais e espirituais. Tudo parece estar sujeito a se tornar mercadoria e, como tal, 

perecível e descartável. Como consequência, o consumo é a fonte de desejos dos homens da 

contemporaneidade. Nesse contexto, o ter assume papel primordial, em detrimento do ser, 

embora a satisfação dure apenas o tempo da conquista. Retomando Bauman (1998): O mundo 

                                                 
12 Iluminista caracteriza o pensamento do homem europeu a partir do século XVIII, que primava por enxergar os 
vários segmentos da vida pela razão e recolocava o homem no centro do mundo, ao invés de Deus. A ciência tem 
papel fundamental neste período.  Surgiu como movimento contra o pensamento predominante na Idade Média, 
pautado na tirania dos reis, superstição e religião. 
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construído de objetos duráveis foi substituído pelo de produtos disponíveis projetados para 

imediata obsolescência. (p.112) 

Na modernidade sólida, os trabalhadores primavam por melhorar seu desempenho e construir 

carreiras, agora, veem-se em contextos em que as profissões que sempre exerceram deixam de 

existir ou se transformaram tanto, que as capacidades até então suficientes não atendem mais 

às exigências do mercado de trabalho. Há também uma mudança de valores neste campo. 

Antes, quanto mais o profissional ficasse em uma mesma empresa, maior seria seu mérito; 

hoje, a mobilidade entre empresas é que é valorizada, porque é entendida como coragem para 

enfrentar desafios sem temer o novo.  

Com pode alguém investir em uma realização de vida inteira, se hoje os valores são 
obrigados a se desvalorizar e, amanhã, a se dilatar? Como pode alguém se preparar para a 
vocação da vida, se habilidades laboriosamente adquiridas se tornam dívidas um dia 
depois de se tornarem bens? Quando profissões e empregos desaparecem sem deixar 
notícia e as especialidades de ontem são os antolhos de hoje? (Bauman, 1998, p.112) 

A importância atribuída às fontes de energia, carvão, vapor, hidrelétricas etc., que eram a 

principal preocupação, já que delas dependiam o funcionamento das indústrias e das cidades, 

nos anos mais recentes, recai sobre a informação. Instala-se o conceito de sociedade da 

informação. O que move o mundo, fonte de poder, é o acesso à informação e as vantagens que 

isso acarreta, já que as tecnologias colocam em circulação tudo o que acontece no mundo, 

quase que instantaneamente ao momento em que o fato se deu. Àqueles que têm acesso à 

informação e sabem lidar com ela levam vantagem sobre os demais. 

Bauman, referindo-se às diferenças do estado de espírito no antes e no depois do advento da 

modernidade líquida, diz: 

A cada feito se podia acrescer outro, seguir a estrada passo a passo, cada um destes 
levando a outro, graças à estrada; podia-se construir a realização de uma pessoa da base 
para cima, desde os alicerces ao telhado. Era esse o mundo da peregrinação por toda a 
vida, da vocação, ou – como a Coruja de Minerva devia proclamar mais tarde pela boca 
de Jean-Paul Sartre – do “projeto de vida”. [...] E assim eles souberam desde o início 
onde procurar o sucesso e souberam, em seguida, se fracassaram. Nossas lutas pela vida, 
ao contrário, se dissolvem naquela insustentável leveza do ser... Nunca sabemos, ao certo, 
quando rir e quando chorar. E mal há um momento, na vida, para se dizer sem escuras 
premonições: “Tive êxito”. (Bauman, 1998, p. 111) 

No campo político, o liberalismo sofre transformações e passa a ser conhecido por 

neoliberalismo, para acomodar a forma como o contexto se vê obrigado a remodelar os 

pressupostos anteriormente instituídos e representar melhor o estado da arte e dos interesses 

do panorama contemporâneo, absolutamente globalizado. Seus preceitos reforçam ainda mais 

a não intromissão do estado na economia e respeito à lei da oferta e da procura como forma 
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reguladora dos preços. Privatizar estatais e abrir espaço para entrada de multinacionais, 

inclusive para formação da base econômica de um país, também se apresentam como 

características neoliberais.  

Embora se possa afirmar que a modernidade tenha vivido sempre entre a ordem e o caos, 

muitos foram os fatos agregadores que conferiram grande avanço de desenvolvimento, 

principalmente no que se refere ao setor tecnológico.  

Definido, mesmo que de forma breve, os vários séculos que compreendem a modernidade, 

fica descrito o cenário sobre o qual serão feitas várias explanações rumo a entender melhor 

como o tempo vai se reconfigurando e alterando a percepção e o cotidiano das pessoas. O 

próximo passo é olhar para a evolução dos processos de comunicação em paralelo ao avanço 

da globalização. 

3.2 -    Globalização e Evolução dos Processos de 
Comunicação 

 
A globalização é um processo de integração e interdependência econômica que, ao contrário 

do que pensa a maioria, teve início há pelo menos 500 anos, quando das explorações 

marítimas em busca de novas terras e possibilidades de expansões comerciais (Wallerstein, 

1984). Quanto a essa definição, vale lembrar Hobsbawm, quando afirma: 

Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma 
economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. 
Precisamos olhar para além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da 
eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Ela resulta da abolição 
da distância e do tempo. Por exemplo, teria sido impossível considerar o mundo como 
uma unidade antes de ele ter sido circunavegado no início do século XVI. (2000, p. 70) 

Em sua primeira fase, datada de 1450 a 1850, a globalização caracterizava-se pelo 

expansionismo mercantilista. 

Nesse tempo, o relato das descobertas se fazia por correspondência e exigia um esforço 

considerável para chegar ao destinatário. A carta de Pero Vaz de Caminha relatando o 

descobrimento do Brasil, por exemplo, exigiu que uma das caravelas da expedição retornasse 

a Portugal, em viagem de um mês e meio aproximadamente, até chegar às mãos de Dom 

Manuel I. 

Os transportes e os meios de comunicação careciam de mais agilidade nessa época,mas já se 

iniciava a disseminação de ideias pela impressão de livros.  
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No início da Idade Média, o problema havia sido a falta de livros, a escassez. No século 
XVI, foi o oposto. Um escritor italiano queixou-se em 1550 de que havia “tantos livros 
que não temos nem tempo de ler os títulos”. Os volumes eram uma floresta em que os 
leitores podem se perder, de acordo com o reformador João Calvino (1509-64). Era um 
oceano no qual os leitores tinham de navegar, ou uma enchente de material impresso em 
que era difícil não se afogar. (Briggs; Burke, 2004, p.29) 

O uso da prensa gráfica, de certa forma, estimulou a comunicação porque garantia a disseminação de 

informações mantendo a proximidade da autoria, mesmo quando o espaço era diverso. Havia surgido 

um concorrente para a comunicação oral, até então instituída como forma preponderante de 

transmissão de informações. 

A segunda fase da globalização, de 1850 a 1950, foi marcada pela ascensão industrial, o 

imperialismo e o colonialismo. A transição para essa fase se intensificou no campo da técnica 

e da política. Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha e Itália se industrializam no século XVIII, 

e a burguesia industrial e bancária desbancaram os antigos impérios dinásticos. No entanto, 

após a 2ª guerra mundial, só restaram duas grandes potências, os Estados Unidos da América 

e a União Soviética. 

A força de trabalho, que no primeiro período da globalização era principalmente a escrava, 

muda para as mãos e braços dos trabalhadores assalariados. Mudança justificada por conta da 

indignação que essa condição causava, mas principalmente porque esse modelo de exploração 

impedia o progresso do consumo. 

Era a força do capitalismo abrindo caminhos, não para favorecer os injustiçados, mas para se 

fortalecer, porque essa nova estruturação criava não só levas de consumidores, mas também a 

mão-de-obra barata, porque empenhava muito de seu tempo para ganhar salários parcos. 

Mudanças acentuadas não se limitaram somente no que dizia respeito aos meios de produção, 

comércio e política, mas também às formas de comunicação e divulgação das informações. 

Nos séculos XVIII e XIX, os líderes políticos descobriram o poder dos jornais para 

influenciar a população, embora seu surgimento date do século XVII. As notícias já não 

demoravam tanto para chegar a quem se interessava por elas. Também no século XIX, os 

empresários se conscientizaram do poder comercial do jornalismo como negócio lucrativo e 

também aparecem as agências especializadas em colher informações e vendê-las a jornais. 

Por outro lado, uma verdadeira revolução se iniciava, por conta de transformações nos meios 

de transporte e comunicação: 

... O tempo (e distância) foi redefinido sob a influência, primeiro de ferrovia e do 
primeiro barco a vapor; e depois de uma conjunto de novos meios de comunicação 
– telégrafo, rádio, fotografia e cinema. (Briggs; Burke, 2004, p.111)  
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James Watt é considerado o inventor da máquina a vapor, que revolucionou as possibilidades 

de transporte, locomotivas e embarcações, mas principalmente os meios de produção das 

fábricas, o que já era um princípio para a revolução industrial, fortalecida pelas novas 

possibilidades da energia elétrica também.  

Outro invento da época, o telégrafo, concebido por Samuel Morse, em 1843, fez verdadeira 

revolução com a possibilidade de transmitir informações a regiões distantes. Em 1903, como 

desdobramento das invenções telegráficas sem fio, Marconi também aproxima continentes 

com a primeira transmissão por rádio.  O telefone, patenteado por Alexander Graham Bell em 

1876, inova tremendamente os meios de comunicação e foi responsável por um 

estranhamento, já que se podia estar dentro de uma casa e comungar do contato com outra 

pessoa, de forma tão direta, como nunca antes se havia feito. Rapidamente essa tecnologia 

tornava-se indispensável, encurtando mais as distâncias entre as pessoas.    

À rapidez em vencer essas distâncias junta-se à possibilidade de multiplicar rapidamente as 

informações, com o aprimoramento das técnicas de impressão e máquinas que 

confeccionavam 10 mil páginas por hora. Em 1880, essas impressões passam a contar com 

fotografias como forma de ilustração.  

Da fotografia chega-se à animação nas telas do cinema que ganha público por conta dos 

filmes mudos para se chegar depois aos sonorizados.  As duas primeiras décadas do século 

XX foram marcadas pela presença do cinema que, guardadas as devidas proporções, teve 

papel similar ao dos livros de romance quando puderam ser impressos em quantidade para 

fazer circular suas histórias. 

Essa possibilidade da imagem também se une aos textos orais e radiofônicos e em 1930 

acontece a primeira transmissão por televisão, nos Estados Unidos. 

Esses últimos avanços tecnológicos mexeram novamente com a percepção do tempo e do 

espaço, fazendo com que todos se sentissem mais próximos e comungando de tempos mais 

próximos à sincronização dos fatos.  

O terceiro período da globalização é introduzido por mudanças políticas protagonizadas 

principalmente pelos Estados Unidos e União Soviética. As duas grandes potências, aliadas 

durante a segunda guerra mundial, logo depois se rivalizam em uma guerra ideológica, a 

guerra fria, estabelecendo uma competição por armamentos e tecnologias, que alarmou o 

mundo durante anos.  
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A disputa entre os dois países fez com que houvesse um crescimento vertiginoso de recursos 

tecnológicos mais sofisticados, principalmente no que refere à comunicação.   

Em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o Sputinik e deu início à 

corrida espacial. Os Estados Unidos lançariam o Explorer 1, logo depois. No entanto, foi em 

1963 que o primeiro satélite geoestacionário, o Syncom, foi lançado com objetivo de 

favorecer as comunicações. Esse é um novo marco que contribui para a mudança da 

percepção de tempo e espaço, porque não só agiliza a transferência de dados, como também 

atinge lugares como navios e aviões, cuja comunicação ficaria prejudicada por outros meios 

de transmissão. 

Os Estados Unidos acabam por estabelecer a primazia sobre a União Soviética e a 

globalização passa a se configurar como americanização.  

Os países ou estados-nação perdem força individualmente para ceder lugar às instituições 

supranacionais. O poder é localizado por blocos de países, por combinações, segundo 

interesses do grupo. 

A instituição supranacional mais antiga é a União Europeia, que teve sua formação mais 

remota em 1950 e congrega, hoje, 2012, cerca de 27 países. Em 1975, por conta da crise 

econômica mundial do petróleo, seis países de juntam, Estados Unidos, França, Alemanha, 

Reino Unido, Itália e Japão, para discutir as formas de superação da crise. Estava criado o G6 

que, em 1976, se torna G7, com a entrada do Canadá no grupo. Em 1989, tem início as 

atividades do APEC – Ásia, Pacific Economic Cooperation, uma junção de economias 

asiáticas, americanas e Oceania. Já em 1990, países da América do Sul compõem o Mercosul, 

buscando a defesa de interesses nas dimensões econômica, política e social. 

Como se pode constatar, a guerra fria contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento de 

tecnologias, principalmente as de comunicação. A própria internet foi resultado dessa 

competição. Quando a União Soviética lançou o primeiro foguete ao espaço, os Estados 

Unidos da América, temendo pela fragilidade diante dos avanços tecnológicos do inimigo, 

criam a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, que inventa o embrião do que seria a rede 

mundial de computadores.  

O poderio norte americano se firmou também por conta do avanço das indústrias químicas e 

eletrônicas, campo em que a União Soviética encontrava-se altamente defasada. 
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De acordo com todas as análises e indicadores disponíveis, a União Soviética passou ao 
largo da revolução da tecnologia da informação que varreu o mundo em meados dos anos 
70. (Castells, 2003, p.27) 

Após a guerra fria, o experimento que evoluiria até chegar ao que é hoje, 2012, a internet foi 

cedido a universidades que o aprimoraram, de forma que quando foi desenvolvida a 

possibilidade gráfica e mais interativa do recurso a Word Wide Web - WWW, em 1990, o 

caminho estava aberto para que a internet se propagasse mundialmente em velocidade 

vertiginosa, possibilitando que instituições, empresas e até o mais simples dos usuários, em 

tese, conseguissem se mostrar ao mundo e disponibilizar os mais diversos conteúdos em 

linguagens variadas e de forma hipertextual. 

A cibercultura instaura uma estrutura midiática ímpar (estrutura “pós-massiva”) na 
história da humanidade, na qual, pela primeira vez, qualquer indivíduo pode produzir e 
publicar informação em tempo real, sob diversos formatos e modulações, adicionar e 
colaborar em rede com outros, reconfigurando a indústria culturas (“massiva”). (Lemos, 
2009) 

Desde 1970 já se sabia do potencial da nova tecnologia que viria para agregar as diversas 

linguagens e desenvolver ainda mais os processos de comunicação. 

Como expressa Briggs e Burke, convergência passa a ser uma palavra importante. 

Convergência é uma palavra útil [...]. Desde a década de 1990 ela é aplicada ao 
desenvolvimento tecnológico digital, à integração de texto, números, imagens, sons e a 
diversos elementos na mídia [...]. No entanto, em 1970, a palavra era usada com uma 
abrangência mais ampla, em particular no que Alan Stone chamou de “um casamento 
perfeito” entre os computadores – parceiros também de outros casamentos – e as 
telecomunicações.  (2004, p.270) 

Por volta de 2004, é criado o termo web 2.0 para representar um avanço na internet, 

caracterizado pela possibilidade de construção colaborativa de conteúdos e idéias, tendo a 

web como base. A internet não só faz circular conteúdos, mas viabiliza que a interação sem 

fronteiras ocorra entre pessoas conectadas em lugares e situações diversas. 

Vale ressaltar aqui, que a TV, como meio de comunicação de massa, já colocava em um 

mesmo patamar de divulgação a notícia, a arte, economia, lazer, ciência, selecionando ou 

criando intencionalmente recortes de realidade para o telespectador. A internet ampliou essa 

condição, de modo que o internauta pudesse selecionar o que ver e como intervir, dentro de 

um cardápio infinitamente mais variado, disponível nas páginas digitais que podem ser 

acessadas ou construídas.  

As mudanças na vivência entre pessoas se acentuam no ciberespaço pois, em tese, o 

internauta comum tem tanto poder quanto qualquer instituição ou pessoa ilustre e reconhecida 
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para fazer veicular dados e informações. Isso deve ser comemorado, mas também 

questionado, já que o acesso à tecnologia não é uma realidade para a maioria das pessoas do 

planeta. Todos sentem os reflexos das mudanças geradas, mas nem todos têm condições de 

serem agentes ativos nesse contexto. A esse respeito, quando analisa o final do século XX, 

Castells afirma: 

O emergir do informacionalismo neste final de milênio está entrelaçado com crescente 
desigualdade e exclusão social em todo o mundo. [...]O processo de reestruturação do 
capitalismo, com a sua lógica cada vez mais rigorosa de competitividade econômica, é 
responsável por uma grande parte desse sofrimento. Contudo as novas condições 
tecnológicas e organizacionais da Era da Informação, [...]provocam uma grande 
reviravolta no velho modelo da procura do lucro como substituto da procura da alma ou 
do divino. (2003, p.81) 

Essa grande capacidade de comunicação propiciada pelas tecnologias tem condições de trazer 

tudo para mais perto de cada ser, mas há consequências nessa conquista. Uma delas, mas não 

a mais importante, é a vulgarização das experiências, principalmente as desastrosas, que são 

exibidas em quantidade e de forma tão instantânea pelas telas dos computadores e televisores, 

que não se consegue absorver o que representam e nem formar uma opinião refletida a 

respeito do que esses fenômenos representam. Têm-se prontamente o longe e o perto e, para a 

maioria, o mundo fica desprovido de particularidade e de um sentido de pertencimento. 

A excessiva proximidade do acontecimento e de sua difusão em tempo real a 
indemonstrabilidade, a virtualidade do acontecimento que lhe retira a dimensão histórica 
e o subtrai à memória. (Baudrillard, 1999, p.146) 

A consequência mais importante, como dito anteriormente, e que está relacionada à primeira, 

é que essa sensação de não pertencimento se expande para além de uma experiência 

individual, chegando às instituições que durante muito tempo puderam representar a visão e a 

vontade de indivíduos e grupos. Quando alia as tecnologias de comunicação atuais à 

globalização, Canclini observa: 

Quando escutamos as diversas vozes que falam da globalização, surgem “paradoxos”. Ao 
mesmo tempo em que é concebida como expansão dos mercados e, portanto, da 
potencialidade econômica das sociedades, a globalização reduz a capacidade de ação dos 
Estados nacionais, dos partidos, dos sindicatos e dos atores políticos clássicos em geral. 
Produz maior intercâmbio transnacional e deixa cambaleante a segurança que dava o fato 
de pertencer a uma nação. (2007, p. 19) 

Pode-se afirmar, a partir dessas considerações, que globalização e avanços tecnológicos 

mantêm uma inter-relação de causa e efeito. Os benefícios que os avanços tecnológicos 

trazem como contribuição à sociedade pós-moderna possui, assim como uma moeda, dois 

lados. 
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Castells complementa a análise desse panorama afirmando que o que temos é a expressão 

atualizada do capitalismo, que denomina de capitalismo informacional, cuja atuação alimenta 

a desigualdade, polarização social, pobreza e miséria na maior parte do mundo. 

O informacionalismo origina um profundo fosso entre pessoas e locais considerados 
valiosos e não-valiosos. A globalização atua de forma seletiva, incluindo e excluindo 
segmentos de economias e sociedades das redes de informação, riqueza e poder que 
caracterizam o novo sistema dominante. A individualização do trabalho deixa os 
trabalhadores entregues à sua própria sorte, obrigados a negociar o seu destino em função 
de formas de mercado em mudança constante. (Castells, 2003, p.202). 

Essa pequena retrospectiva teve por objetivo resgatar o processo que demonstra a forma como 

o espaço e principalmente o tempo, objeto de estudo deste trabalho, foram se alterando e 

sendo ressignificados no decorrer da história, fazendo com que o ser humano interagisse de 

forma diversa com a idéia de ser e estar no mundo, a partir das novas relações estabelecidas, 

frente a si mesmo e a cada situação imposta pela evolução das relações econômicas, políticas 

e sociais.  

Santos (1997), lembrando Jacques Attali, afirma que essa aceleração no tempo, por conta da 

rapidez com que conseguimos realizar ações e propagá-las, torna possível concluir que: 

... vivemos plenamente a época dos signos, após havermos vivido o tempo dos deuses, o 
tempo do corpo e o tempo das máquinas. Os símbolos baralham, porque tomam o lugar 
das coisas verdadeiras. (p.15) 

Ainda sob a ótica de Santos, a vontade de construir um mundo globalizado, ou seja, um 

mundo único, sempre nos levará a conflitos, porque, na prática, o que acontece é a unificação 

e não a união.  

Neste trabalho, esses aspectos críticos serão importantes na discussão do poder da 

comunicação, principalmente aquela apoiada na internet, no contexto em que se insere, ou 

seja, nesse mundo globalizado. O desejo aqui é levar em conta os aspectos positivos e 

negativos que esse meio de comunicação exerce sobre as relações humanas, principalmente 

aquelas provenientes dos espaços de formação de educadores e profissionais da educação.  

 

3.3 –   Tempo  

Essa exposição, até o momento, veio acrescentando elementos do contexto histórico e da 

evolução tecnológica para criar um repertório favorável à compreensão de como o conceito de 

tempo vai se alterando. Pois bem, continuarei nesse movimento, como já dito anteriormente, 

para que sucessivas aproximações favoreçam a construção dos referenciais necessários.  
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Durante a Idade Média, o tempo e o espaço apresentavam-se indissociáveis, aquele que emitia 

e aquele que recebia a mensagem encontravam-se no mesmo lugar e momento, nas palavras 

de Giddens (1991), em perfeito encaixe.  

Nas sociedades pré-modernas, espaço e tempo coincidem amplamente, na medida em que 
as dimensões espaciais da vida social são, para a maioria da população, e para quase 
todos os efeitos, dominadas pela “presença” -por atividades localizadas. O advento da 
modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo fomentando relações entre 
outros “ausentes”, localmente distantes de qualquer situação dada ou interação face a 
face. Em condições de modernidade, o lugar se torna cada vez mais fastasmagórico: isto 
é, os locais são completamente penetrados e moldados em termos de influências sociais 
bem distantes deles. O que estrutura o local não é simplesmente o que está presente na 
cena; a “forma visível” do local oculta as relações distanciadas que determinam sua 
natureza. (p.27) 

O tempo era pontuado pelos ciclos da natureza e havia uma dependência total do campo, dos 

ciclos da natureza e seus fenômenos. Os espaços delimitados aos reinos, que tinham 

dinâmicas próprias e que dependiam da agricultura, eram herdados. Nesses reinos, 

perpetuava-se também a forma como os trabalhos eram executados, seu ritmo e as técnicas 

utilizadas. 

Essa rotina não sofria quase nenhum questionamento e o que poderia alterar essa ordem era 

constantemente repudiado, já que no imaginário e, na vivência de fato, o mundo se reduzia ao 

pequeno grupo, ao local. Expandir horizontes como fez as navegações, foi inevitável, como 

foi também a certeza de que para isso seria necessário enfrentar monstros e seres malignos 

que habitavam o desconhecido, tal era o medo de romper com a ordem estabelecida. 

Na velha ordem feudal, cabe aquilatar, o tempo estava sacralizado, ordenado mediante 
um calendário povoado por santos, procissões, peregrinações, cultos e festividades 
religiosas dos mais diferentes matizes. O transcorrer do dia era normatizado pelos ofícios 
religiosos, por preces obrigatórias que todos acudiam em cumprir. O tempo não possuía 
aquele valor que mais tarde se tornaria a sua característica inseparável. (Waldman, 1995) 

Como também já dito anteriormente, as grandes navegações no século XVI iniciam um 

período de expansão do espaço conhecido até então como único. O desenvolvimento dos 

meios de transporte, comunicação e artefatos mecânicos foram os maiores responsáveis para 

que as relações humanas fossem tocadas cada vez mais pela flexibilização do espaço e cada 

vez menos pelos elementos até então obrigatórios, como a presença simultânea de pessoas em 

uma mesma situação de comunicação. As relações sociais, com o adentrar da modernidade, 

têm a possibilidade de se estabelecer em escala planetária. 

O relógio é apontado como o objeto mais importante para representar a transição da sociedade 

pré-moderna para a moderna. Ele introduz uma forma diferente de contar o tempo, agora 
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desagregado do espaço, o que significou a criação de um tempo social e artificial. Vários 

lugares do mundo passam a calibrar igualmente o tempo, o que produz um efeito de 

diminuição e impressão de que o mundo estava encolhendo.  

A invenção do relógio mecânico e sua difusão entre virtualmente todos os membros da 
população (um fenômeno que data em seus primórdios do final do século XVIII) foram 
de significação-chave na separação entre o tempo e o espaço. O relógio expressava uma 
dimensão uniforme de tempo “vazio” quantificado de uma maneira que permitisse a 
designação precisa de “zonas” do dia (a “jornada de trabalho”, por exemplo). (Guiddens, 
1991, p. 26) 

A princípio os relógios postavam-se nas torres de prédios nas cidades, o que exigia a presença 

no local daqueles que quisessem dar conta do tempo. Posteriormente, com o relógio de pulso, 

o tempo passou a estar com o homem e a obrigá-lo a uma sintonia temporal, não importando o 

local ou o que estivesse fazendo.     

Giddens trabalha um conceito importante para definir essa separação entre tempo e espaço na 

modernidade, denominando-o de desencaixe: 

Que me seja permitido agora considerar o desencaixe dos sistemas sociais. Por 
desencaixe me refiro ao “deslocamento” das relações sociais de contextos locais de 
interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço. (1991, 
p.29) 

O sociólogo inglês aponta ainda dois tipos de instrumento de desencaixe, as fichas 

simbólicas, caracterizadas principalmente pelo dinheiro, e os sistemas peritos, representados 

por todos os processos que envolvem o aumento do conhecimento técnico e da 

especialização, o que torna possível também generalizar processos e procedimentos mundo 

afora. Esses dois instrumentos de desencaixe, segundo o autor, são responsáveis por essa 

crescente sensação de diminuição do espaço e encurtamento do tempo.  Muitos dos processos 

que eram particulares a pessoas e lugares vão se difundindo e ampliando a sensação de 

uniformidade e semelhança entre aqueles que sempre se sentiram diferenciados, singulares. O 

dinheiro, por exemplo, descaracteriza um valor particular de um objeto para venda, como 

acontecia antigamente quando a base era de troca, porque o preço não é mais atribuído como 

se o objeto fosse único e seu preço singular é atrelado ao entendimento de quem o produziu. 

Um bom exemplo para representar os sistemas peritos que é dado pelo autor quando compara 

o que seria uma viagem na Idade Média, em que o viajante teria que dominar todos os 

processos e encaminhamentos necessários para realizar uma viagem a longa distância, 

enquanto um viajante atualmente embarca em um avião, com vaga idéia de onde é o local 

para o qual quer se dirigir, e todo processo exige dele apenas algumas providências 

burocráticas, porque o sistema perito em questão já filtrou o que um leigo deveria ou não 
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saber. Tanto para existência das fichas simbólicas quanto para os sistemas peritos, passa a 

existir uma relação de confiança. Confia-se que o valor do dinheiro será o que está 

determinado e que o sistema perito a ser usado já foi depurado ao máximo para garantir 

sucesso à empreitada para a qual foi criada.  

Sendo assim, ainda para Guiddens, esses instrumentos de desencaixe transformam as relações 

e estabelecem socialmente novos sistemas de riscos e de confiança, conforme sistematiza no 

quadro 14, extraído da obra desse autor (1991, p.104): 

 

Quadro 14: Ambientes de confiança e risco nas culturas Pré-Modernas e Modernas. (Guiddens, 1991, p. 
104) 

PRÉ-MODERNAS MODERNAS 

Contexto geral: importância excessiva 
na confiança localizada 

Contexto geral: relações de confiança em 
sistemas abstratos desencaixados 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 
DE 

CONFIANÇA 

1. Relações de parentesco: como um 
dispositivo de organização para estabilizar 
laços sociais através do tempo-espaço. 

2. A comunidade local como um lugar, 
fornecendo um meio familiar. 

3. Cosmologias religiosas como modos de 
crenças e práticas rituais fornecendo uma 
interpretação providencial da vida e humana 
e da natureza. 

4. Tradição como um meio de conectar 
presente e futuro; orientada para o passado 
em tempo reversível. 

1. Relações pessoais de amizade ou 
intimidade sexual como meios de estabilizar 
laços sociais. 

2. Sistemas abstratos como meios de 
estabilizar relações através de extensões 
indefinidas de tempo-espaço. 

3. Pensamento contrafatual orientado para o 
futuro como um modo de conectar passado e 
presente. 

 

 

 

 

AMBIENTE 
DE  

RISCO 

1. Ameaças e perigos emanados da natureza, 
como a prevalência de doenças infecciosas, 
insegurança climática, inundações ou outros 
desastres naturais. 

2. A ameaça de violência humana por parte 
de exércitos pilhadores, senhores de guerras 
locais, bandidos ou salteadores. 

3. Risco de uma perda da graça religiosa ou 
de influência mágica maligna. 

1. Ameaças e perigos emanados da 
reflexividade da modernidade13. 

  

2. A ameaça de violência humana a partir da 
industrialização da guerra. 

  

3. A ameaça de falta de sentido pessoal 
derivada da reflexividade da modernidade 
enquanto aplicada ao eu. 

                                                 
13 Reflexibilidade da modernidade: É um conceito trabalhado por Guiddens, para designar a possibilidade de 
mudança que a modernidade carrega, questionando a visão fatalista de que só existe a forma de ser apregoada 
pela sociedade industrial.  
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O dinamismo que o sistema de desencaixe implanta, faz com que a tradição, concebida até 

então como uma âncora necessária para manutenção dos valores e conquistas da humanidade 

caia por terra.  

A modernidade, pode-se dizer, rompe o referencial protetor da pequena comunidade e da 
tradição, substituindo-as por organizações muito maiores e impessoais. O indivíduo se 
sente privado e só num mundo em que lhe falta o apoio psicológico e o sentido de 
segurança oferecidos em ambientes mais tradicionais. (Giddens, 2002 p. 38) 

Considerações sobre a tradição também vão aparecer nas idéias de Walter Benjamin (1986) e 

são muito importantes para esta tese. O homem, segundo ele, usufrui dos aparatos da 

modernidade, mas perde a condição de experimentar.  

Benjamin, judeu alemão, era eclético em seu perfil de atuação. Foi ensaísta, crítico literário, 

filósofo e sociólogo. Os conceitos que desenvolveu tiveram como base quase sempre a 

literatura e, a partir dela, construiu contribuições importantíssimas para a ciência. Segundo 

ele, a modernidade trouxe a perda da capacidade da narração, já que as particularidades da 

vida de cada um cedeu lugar a uma ocorrência sem âncoras em fatos singulares. O importante 

não era mais o situado, mas o global. Dessa forma, defende Benjamin, o contexto passou a 

estimular mais o romance e a notícia. O romance traria ao homem uma forma de viver um 

simulacro de uma vida com sentido, diferente daquela vivida de fato.  

... o romance não tem significado porque representa, talvez de maneira instrutiva, um 
destino estranho, mas porque esse destino estranho, graças à chama pela qual é devorado, 
nos transmite um calor que nunca podemos obter do nosso. O que arrasta o leitor para o 
romance é a esperança de aquecer sua vida enregelado numa morte que ele vivencia 
através da leitura. (Benjamin, 1983, p. 69) 

A respeito da notícia, considera que a informação encontrou solo fértil no capitalismo 

avançado porque tem aspecto reducionista, precisa ser comprovada e se reduz ao instante de 

sua ocorrência. Em pouco tempo pode mostrar aspectos de obsolescência (Benjamin, 1983, p. 

61-62). Isso confere à notícia um aspecto de mercadoria que precisa ser consumida de forma 

instantânea.  

A tradição, a seu ver, pode ser definida como uma união entre costumes, hábitos e saberes que 

se moldam em valores, jeitos de ser e fazer de um grupo que pertencem a mesmo registro real 

e imaginário. Nas palavras de Pereira, a respeito dos conceitos tradição e experiência em 

Benjamin: 

A experiência é, por sua vez, “matéria da tradição, tanto na vida privada quando na 
coletiva”, ela se sustenta na tradição ritual, liturgia, na magia. Ela é o espaço-tempo de um 
tipo peculiar de saber que está para além do racional, envolve os conteúdos da religião. A 
tradição contextualiza uma natureza, um mundo de vida, ela contempla um conjunto de 
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representações significativas que condicionam o fazer e o saber de determinadas 
comunidades, enquadramento de ações que não só ditam o modo do fazer, mas também o 
modo de estar, o modo dos indivíduos se relacionarem uns com os outros e com o mundo. 
Ela remete, por conta disso, a uma espécie de redimensionamento do espaço e, por 
conseguinte do tempo nele inscrito. No vocabulário benjaminiano, a tradição corresponde 
a uma forma de temporalização histórica, geralmente passada. (Pereira, 2010, p.21) 

O grande problema é que o conceito de tradição, na modernidade, passou a ser entendido 

como sinônimo daquilo que é arcaico, atrasado. Em seu ensaio Experiência e Pobreza, 

Benjamin (1983) chamou atenção para essa questão, alertando para a pobreza da experiência 

em temos modernos.  

Em um apanhado, em vídeo, Matos (2009) retoma vários sinais da modernidade para 

explicitar esse tempo sem experiência conceituado nas ideias de Benjamin.  

Nesse mal estar na contemporaneidade não dá tempo pra nada. Nesse tempo vazio, como 
não é mais ligado no passado como tradição, é incapaz de criar ou reconhecer valores e 
critérios de reconhecimento do belo e do feio, do bem e do mal. É o tempo de 
relativização do mal. 

O escândalo sempre foi aquilo que desafiava as tradições. Como hoje não hã o 
reconhecimento desses valores, o valor é o poder de troca, da mercadoria. Hoje, temos o 
sensacionalismo, que são ocorrências breves e não escândalos. O valor da convivência 
não existe mais. 

O tédio está presente na modernidade e representa uma diminuição da vida e do mundo. 
Ainda um contato de cada um consigo mesmo. 

A monotonia é sinal do tempo vazio e sem sentido. É matar o tempo. O tempo que não 
passa, é tempo patológico. Agimos intensamente e preenchemos o tempo com coisas 
vazias. Perdemos a deliberação do tempo. Heteronomia, o tempo é que nos determina. 
Esse tempo vazio não possibilita a construção de experiências. O tempo é ocupado, da 
maneira como é, sem que preenchamos com sentido todas as coisas que fazemos. (Matos, 
2009) 

Esse conceito de experiência significativa no tempo será levado em conta na análise dos 

dados do projeto que serve como campo de pesquisa nessa tese. Buscar-se-á também em Josso 

a complementação desse sentido das experiências como contexto do processo de 

aprendizagem. Segundo essa autora: 

A experiência, as experiências de vida de um indivíduo são formadoras na medida em 
que, a priori ou posteriori, é possível explicar o que foi aprendido (iniciar, integrar, 
subordinar), em termos de capacidades, de saber-fazer, de saber pensar e de saber situar-
se. (2004, p.235) 

Esse universo dos estudos de Josso  complementa as ideias de Benjamim e até exemplificam como se 

pode em um processo de formação, denominado por Josso de pesquisa-formação, trazer de volta a 

narrativa e o sentido maior aos processos que envolvem a relação com o aprender. Eggert e Peres 

(2008), após entrevistar essa pesquisadora suíça e interagir com suas principais concepções, 

sintetizam: 
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...levar em conta pesquisa-formação tem efeitos terapêuticos, ou seja, pesquisa dessa 
forma exige constantemente um pensar a si mesmo em processo individual e coletivo. A 
cadência de ouvir o outro, escrever de si, ler o outro, interpretar a si e ao outro conduz 
para uma responsabilidade processual que inaugura pensar a pedagogia em seu mais 
profundo compromisso de produzir conhecimento. A história de vida, a narrativa, vai 
aparecendo não somente como uma descrição, mas como uma análise. E o pensamento 
analítico no campo pedagógico (2008, p.24) 

Os dados apurados durante as entrevistas e também no ambiente virtual de aprendizagem serão 

analisados sob esse prisma, a fim de se levantar a partir das experiências construídas no processo de 

formação, as possibilidades exitosas de aproveitamento do tempo, que resulta em aprendizagem e 

valorização das ações profissionais. 

 

3.4 –   Tempo e Espaço na cibercultura 

Definir cibercultura e abordar aspectos de espaço e tempo relacionados a esse contexto já foi 

um exercício apresentado por vários estudiosos, mas mesmo assim ainda é importante retomar 

essa questão. Levy, em seu livro cibercultura, logo de início, descreve a cibercultura como 

espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias 

dos computadores (Levy, 1001, p. 92). Ferrara (2009) complementa essa definição afirmando 

que: 

...o ciberespaço encontra sua escritura no modo de se situar no tempo e no espaço: um 
modo desencontrado e divergente, disperso e hetero, diferente daquilo que se viveu e 
poderá ser vivido, porque o tempo não é real, pois não existe o irreal, e o espaço não é 
perto ou distante, porque sem se deslocar, simplesmente é.  

Lemos, por sua vez, define cibercultura como território recombinante (2009). Entretanto, 

chama atenção para o fato de que qualquer cultura tem essa capacidade de copiar, apropriar, 

mesclar elementos, enfim se recombinar com as diferenças durante o trato com outras 

culturas, só que no caso da cibercultura essa recombinação difere quanto ao alcance e a 

velocidade global com que isso acontece. 

Verdade seja dita, definição e compreensão de tempo não é tarefa fácil e a complexidade 

aumenta quando o objetivo é olhar para um ambiente virtual de aprendizagem e questioná-lo a 

respeito desse aspecto temporal, levando-se em conta as características daquilo que é virtual e 

sua flexibilidade. Cabe aqui resgatar novamente Ferrara quando afirma que: 

A rede mundial de computadores é o instrumento dessa memória/presente, porém não é 
senão um meio para uma memória agenciada pelo mundo de experiências do sujeito, a 
quem cabe construir outro lugar territorial, heterodoxo e topomidiático como comunicação 
de um tempo instantâneo. Desse modo, o espaço se manifesta no lugar em que se dá a 
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informação, inaugurando uma geografia até então desconhecida. É a nova geografia 
montada pela diferença que se impõe como realidade cultural mundial e inelutável. (2009) 

A autora explicita muito bem a característica do espaço no contexto do ciberespaço. O espaço 

se compõe e se recompõe, assim como o tempo, à medida que os contextos virtuais são 

acessados. Esse conceito é importantíssimo para a abordagem dos aspectos de formação que 

serão contemplados nessa tese, pois demonstra a flexibilidade que a modernidade líquida traz 

como contribuição às possibilidades de desenvolvimento profissional e as consequências 

possíveis. A mobilidade é levada às últimas consequências.   

Buscar-se-á compreender como as características da EAD pela internet podem congregar os 

dois pontos antagônicos do contexto em que se insere e representa: a possibilidade de colocar 

a formação à disposição dos profissionais da educação, mas também a possibilidade de se 

configurar como algo episódico e desprovido de sentido, quando os aspectos pedagógicos não 

estão em sintonia com esse meio e podem dificultar a construção do ambiente formador, nos 

tempos e espaços individuais de quem busca o aprender nesse contexto. Como fugir desses 

possíveis contratempos já que o próprio contexto da modernidade líquida favorece que assim 

ocorram as relações?  

Embora a abordagem das tecnologias e da cibercultura busquem apoio em autores críticos, 

como os apresentados até o momento, cabe aqui deixar registrado que os questionamentos 

estão sempre presentes nas relações apoiadas em contextos cibernéticos, mas que não há em 

relação a isso um sentido de demonizar e ver com pessimismo tal realidade. Muito pelo 

contrário. As indagações buscam descortinar as boas possibilidades de pensar e realizar 

movimentos de formação no contexto educacional. Cabe retomar Levy quando se refere às 

críticas ao desenvolvimento do ciberespaço: 

A idéia segundo a qual o desenvolvimento do ciberespaço ameaça a civilização e os 
valores humanistas apóia-se em grande parte na confusão entre universalidade e 
totalidade. Ficamos desconfiados daquilo que se apresenta como universal porque, quase 
sempre o universalismo foi difundido por impérios conquistadores, pretendentes ao 
domínio, fosse esse domínio temporal ou espiritual. Ora, o ciberespaço, ao menos até o 
momento, é mais acolhedor do que dominador. Não é um instrumento de difusão a parte 
de centros (como a imprensa, o rádio e a televisão), mas sim um dispositivo de 
comunicação interativa de coletivos humanos com eles mesmos e de colocação em 
contato de comunidades heterogêneas.(2001, p.230) 

No intuito de descortinar as particularidades da reconstrução do espaço virtual nos ambientes 

de formação e do tempo com sentido produtivo para a aprendizagem, será também levado em 

conta o conceito de “estar junto virtual”, na acepção de Valente, que direciona seu foco para 
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as relações que passam a existir nesses contextos, quando há interação entre aqueles que 

formam e os que são formados. 

O “estar junto virtual” envolve múltiplas interações no sentido de acompanhar e 
assessorar constantemente o aprendiz para poder entender o que ele faz e, assim, propor 
desafios que o auxiliem a atribuir significado ao que está desenvolvendo. Essas interações 
criam meios para o aprendiz aplicar, transformar e buscar outras informações e, assim, 
construir novos conhecimentos. (Valente, 2003, p.31) 

 

L  
Figura11 – Ciclo que se estabelece na interação docente-professores no “estar junto” via 
internet (Valente, 2003, p. 32) 

Na Figura 11, ficam evidentes setas e as ações referidas a cada uma, um processo de constante 

troca entre o formador e os professores em formação, que envolve diálogo, reflexão e ação em 

processo constante. O “estar junto virtual” pode ser complementado pelo sentido da presença, 

assim como concebido por Silva (2006), que apresenta distinções entre os termos presença e 

frequência, normalmente tomados como sinônimos. Segundo esse autor, ser frequente não 

significa obrigatoriamente estar presente. Essa distinção também contribui para identificar o 

tempo como se quer nessa tese, aquele que aparece repleto de sentido para o profissional da 

educação em formação. 

Rangel (2009) também traz contribuições nessa investigação sobre o tempo nas relações de 

formação docente, pois seus estudos buscaram entender e comprovar porque a justificativa de 

falta de tempo para o desenvolvimento de atividades estava tão presente no curso a distância 

investigado em sua tese. A realidade do curso era bem interessante porque o aluno em 

formação tornava-se rapidamente o formador de outros professores da rede pública. Muitas 

foram as baixas desses profissionais na etapa em que participaram como formadores e a 

pesquisa de Rangel apurou as justificativas para tal ocorrência, dentre elas, destaca-se: 
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Problemas relacionados à falta de tempo: constituíram um total de 53 pedidos de 
afastamento, representando 51,5%. Nesse grupo, havia dois argumentos básicos em 
relação à falta de tempo: a falta de tempo para resolver o conjunto de atividades internas 
do curso e a falta de tempo devido a atividades externas, ao excesso de atividades 
profissionais. (Rangel, 2009, p.172) 

Ao final de sua análise, Rangel pode comprovar que essa justificativa de falta de tempo era 

genérica e ocultava uma arritmia entre: 

a mediação, a aprendizagem e os letramentos [...], foi originado por concepções teóricas 
fragmentadas e não sistêmicas, tendo se constituído em um importante fato de exclusão 
em relação às práticas sociais de produção do conhecimento durante o curso. (Idem, 
p.197) 

Conclui o pesquisador, que dentro do processo de aprendizagem esses elementos, mediação, 

aprendizagem e letramentos não são construídos e forma linear e em mesmo ritmo. Dentre os 

letramentos, principalmente o digital não recebeu atenção adequado para favorecer o 

desenvolvimento das ações pelo grupo. Isso equivale a dizer que um processo de formação 

requer atenção específica quando veiculado pelo meio digital, porque o repertório e a vivência 

do grupo podem não estar em sintonia com o conteúdo e a metodologia, o que no estudo 

realizado por Rangel foi traduzido pelos professores em formação por falta de tempo.  

Outra contribuição em relação à reflexão sobre o tempo na aprendizagem em contextos 

digitais encontra-se em estudos de Pesce (2008). A autora reflete sobre o domínio de Cronos 

sobre Kayros, em contextos pautados pela percepção neoliberal, que se estendem, inclusive 

para a educação e para os processos que envolvem a formação docente. 

Os desenhos  didáticos  de  muitos  programas  de  formação  docente online,  ao impor 
um ritmo frenético que enseja a fugacidade nos processos de formação, deixam de auferir 
vez e voz ao tempo vivencial dos educadores (atinente ao mundo da vida, às suas  
circunstâncias  históricas).  Como  decorrência  do  primado  do  tempo  cronológico 
sobre  o  kairológico,  o  tempo  vivencial  dos  educadores  vê-se  solapado.  Nesse 
movimento, a emergência de um ativismo (todos viram tarefeiros). Por conseguinte, a 
constituição de uma consciência coisificada. (Pesce, 2008, p. 13) 

Para a autora, dar sentido aos processos de formação online implica em estabelecer relações 

dialógicas que priorizem o tempo de vivencia na formação, sem deixar que a intencionalidade 

pedagógica se imponha ao ritmo de aprendizagem dos educadores.  

Rangel e Pesce, cada qual de uma forma, denunciam uma arritmia no tempo da formação, 

porque, via de regra, as dimensões que constituem essa formação, em cada envolvido, não são 

levadas em consideração.    
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Jesus (2007), como resultado de suas pesquisas que buscavam comprovar se existiam índices 

de reculturação, reestruturação e reorganização temporal de professores em ambiente digital, 

acabou apontando resultados que corroboraram com as concepções de Rangel e Pesce sobre o 

tempo da formação.  

Esse tempo tem caráter qualitativo, e não imediatista, mas compõe um tempo construtor, 
que é individual, cuja feição não se afirma com a dos demais participantes. Para esse 
processo ocorrer, é necessário um tempo para que a identidade dos professores-alunos 
possa ser refeita, a fim de que possam experimentar e assimilar mudanças no ambiente de 
aprendizagem online. (Jesus, 2007, p.189) 

Tardelli (2006) faz seus estudos a respeito das interações síncronas, chats e bate-papos e 

desenvolve um apanhado importante sobre o trabalho enquanto atividade humana ao longo 

dos tempos, como estratégia para buscar compreender as relações entre linguagem e trabalho 

educacional em contexto de EAD. Seus estudos, de certa forma, trarão contribuições a esta 

tese quando observadas as questões de tempo, porque apoiará a interpretação das situações em 

que o trabalho e o estudo online estão inseridos em uma realidade que foi construída ao longo 

de séculos e que, por essa razão, apresenta-se como o pano de fundo para as relações hoje 

existentes, mesmo quando não nos damos conta dela e do conceito de trabalho em 

transformação. 

Em relação à transformação que o conceito de trabalho vem sofrendo ao longo dos 
séculos, parece que estamos vivenciando um período histórico em que o trabalho volta a 
ter um caráter de punição, apesar do discurso oposto que nos é transmitido. Esse discurso 
falacioso – de que as mudanças no mundo do trabalho atual nos permitem escolher os 
dias livres e os dias de trabalho, uma vez que o trabalhador faz seu próprio horário, 
principalmente com a ajuda das novas tecnologias da comunicação e da informação -, na 
verdade, é proferido em um momento de intensificação do trabalho...(Tardelli, 2006, 
p.164)  

Essas relações de trabalho na contemporaneidade estão diretamente envolvidas às indagações 

sobre dimensões de tempo que envolvem os contextos online de aprendizagem, de modo que 

Tardelli apoiará também a interpretação dos dados e as reflexões na presente tese. 

Retomando a questão das pesquisas que envolvem o tempo, pode-se afirmar que os estudos de 

Rangel, Pesce e Jesus abordam a questão do tempo em contextos de ensino e aprendizagem 

online, avançando nas questões internas dos cursos que influenciam nas relações de tempo 

estabelecidas, embora Jesus cite elementos externos que podem impactar nessas relações, 

como a carga de trabalho dos professores em formação e seus salários. Entretanto, os 

resultados nessas pesquisas ainda não respondiam plenamente as indagações que tinha 
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comigo, a partir da observação e análise do Projeto GET, porque já intuía que fatores externos 

também precisavam ser revistos e seus impactos sistematizados e entendidos. 

 

3.5 -   As Tecnologias, a Educação e a Formação de       
Educadores 

 

O rápido apanhado feito no início desse capítulo resgata o trajeto das tecnologias e mostra 

como elas impulsionaram mudanças, ao mesmo tempo em que também foram mudadas, em 

um movimento de causa e consequência. O intuito desse resgate não é colocar essa tecnologia 

como instrumento a serviço do bem ou do mal, embora ela tenha por vezes feito tal papel 

pelas mãos do homem, mas buscar entendimento para as possibilidades que apresenta. As 

tecnologias digitais e computacionais mais recentes, conectadas em rede, concretizam a 

ferramenta mais bem acabada a serviço dos valores pós-modernos. É capaz de armazenar 

incontáveis dados, dispô-los de forma variada e rápida a público aberto ou restrito, colocar 

extremos geográficos em contato simultâneo ou não, em textos, imagens, sons, animações, 

filmes etc. Por essa razão é que é comum o início da modernidade ser relacionada à solidez, 

enquanto a época mais recente, à liquidez. 

A educação, assim como outros segmentos da vida e do mundo, precisa passar por 

transformações, que exigem a construção de novos paradigmas.  

O ritmo acelerado da vida contemporânea e a facilidade com que as comunicações aproximam 

fatos e pessoas fizeram com que a escola fosse perdendo uma de suas funções que era fazer 

veicular informações entre suas comunidades. Forçosamente o conhecimento vai se impondo 

como algo muito diferente do que vem a ser um dado ou uma informação. A escola, o 

professor e o currículo precisam se reinventar.  

As reformas atuais confrontam os professores com dois desafios de envergadura: 
reinventar sua escola enquanto local de trabalho e reinventar a si próprios enquanto 
pessoas e membros de uma profissão. A maioria deles será obrigada a viver agora em 
condições de trabalho e em contexto profissionais totalmente novos, bem como a assumir 
desafios intelectuais e emocionais totalmente novos, bem como a assumir desafios 
intelectuais e emocionais muito diversos daqueles que caracterizavam o contexto escolar 
no qual aprenderam seu ofício. (Thurler, 2001, p. 89) 

A formação continuada e em serviço nunca foi tão necessária, já que muitos estudos apontam 

que as necessidades do alunado do século XXI vão além dos conteúdos, exigindo muito mais 

o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes para viver, criar e evoluir em 
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uma sociedade que requer desenvolvimento individual constante, mas também as capacidades 

para interagir em grupo, buscando soluções para transformar a alta competitividade em 

postura solidária para que a interação em grupo gere realmente uma inteligência coletiva. 

Como ressalta Alonso: 

As mudanças na escola terão de ser profundas, atingindo desde a sua estrutura geral, a 
organização do trabalho escolar, a distribuição do tempo e do espaço, até a forma de 
conhecer e definir o currículo, a ação docente e a participação dos alunos. (2003, p. 37) 

As necessidades e a aprendizagem dos alunos precisam estar em primeiro plano e precisamos 

reinventar nossa atuação profissional para dar conta do desafio, mas como fazê-lo, se a 

maioria de nós, profissionais da educação, não foi formada tendo o contexto contemporâneo 

imediato como cenário de práticas e experiências? Como construirmos mudanças na medida 

de nossa necessidade e urgência? Que tipo de formação buscar, já que não é possível formar 

professores sem fazer escolhas ideológicas? (Perrenoud, 2002, p.12). Tardif levantou outro 

questionamento sobre a formação docente, afirmando que as vivências escolares do educador 

têm influências determinantes em sua forma de atuação.  

 [...] antes mesmo de começarem a ensinar oficialmente, os professores já sabem, de 
muitas maneiras, o que é o ensino por causa de toda a sua história escolar anterior. Além 
disso, muitas pesquisas mostram que esse saber herdado da experiência escolar anterior é 
muito forte, que ele persiste através do tempo e que a formação universitária não consegue 
transformá-lo nem muito menos abalá-lo (2003, p.20) 

Se tomarmos como verdade essa afirmação, como deveremos encaminhar os processos de 

formação dos profissionais da educação? Além do mais, não se pode esquecer que a educação 

resiste bravamente às mudanças, incorpora discursos de transformação, mas, na maioria das 

vezes, demonstra em sua prática, a manutenção de uma concepção de mundo e sociedade que 

não espelha mais o que existe de fato a sua volta. 

A EAD é um recurso que pode fazer frente a esse desafio de formação constante que se coloca 

para profissionais da educação se preparem para as mudanças e necessidades em seus 

contextos de trabalho, porque foi concebida para chegar a múltiplos lugares, em tempos 

similares ou diferentes, conforme a conveniência, necessidade e possibilidade daquele que a 

busca ou que a ela é submetido como meio de atualização profissional. Bulcão (2009) afirma: 

Uma pedagogia que fundamente o m-learning14 deve levar em consideração a 
necessidade de adaptação tempo/espaço que o movimento do indivíduo requer. Isso 
significa que o repositório final da informação será sempre o indivíduo e, também, que a 
capacidade de refletir sobre a informação será sempre do indivíduo. (p.85) 

                                                 
14 M-learning: Mobile learning ou aprendizagem via dispositivos móveis. 
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Valente, faz considerações sobre a aprendizagem por computador, que podem perfeitamente 

complementar os processos de formação por m-learning, embora sua proposta no texto seja 

pensar o computador sem ligação à rede. Afirma ele, inspirado em Piaget e Vygotsky, que os 

estudos mostram que não é qualquer tipo de interação com o mundo que propicia a construção 

de conhecimento. É necessário um processo de interação, que depende de mediação de outras 

pessoas e do próprio conhecimento do aprendiz. (Valente, 2009a, p. 67). 

Almeida também contribui com a questão da formação do adulto, quando busca as ciências 

que discutem a formação em processo contínuo para jovens e adultos, que pode também 

complementar as questões ligadas à formação apoiada em tecnologias e redes. 

... a EAD, em um ambiente virtual que privilegie o compartilhamento de experiências que 
façam sentido nos contextos daqueles que o habitam, por meio da reflexão e produção 
conjunta de conhecimentos, constitui um elemento catalisador para a formação de adultos 
segundos os conceitos da andragogia15 e heutagogia16.(Almeida, 2009a, p. 110) 

Essa reflexão conjunta e compartilhamento de experiências a que Almeida se refere, para 

muitos, é incontestável como elemento a compor processos de aprendizagem, principalmente 

na formação profissional, porque propicia a reflexão-na-ação, como indica as teorias de Schön 

(2000), que desenvolveu seus estudos nesta área a partir da constatação de insatisfações 

recorrentes de profissionais de vários setores acerca da utilidade do que era ensinado no 

contexto escolar e como isso acontecia, desconectado das necessidades reais de cada área. 

Os educadores estão cada vez mais cientes das zonas de indeterminação na prática que 
demandam um talento artístico17, mas estão limitadas por compromissos institucionais 
com um currículo profissional normativo e uma separação entre pesquisa e prática que 
não deixa qualquer espaço para esse talento. (Shön, 2000, p.221) 

Por conta dessa insatisfação, Schön explicita o movimento de reflexão na ação como uma 

forma de superar esse entrave: 

Em um presente-da-ação18, um período de tempo variável com o contexto, durante o qual 
ainda se pode interferir na situação em desenvolvimento, nosso pensar serve para dar 
nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos. Eu diria, em casos como 
este, que refletimos-na-ação. (idem, p. 29) 

Por outro lado, Nóvoa ( 2010) aponta a importância da teoria e da prática, mas salienta como 

fator decisivo para a formação dos profissionais da educação a “dinâmica pessoal”: 

É no espaço concreto de cada escola, em torno de problemas pedagógicos ou educativos 
reais, que se desenvolve a verdadeira formação. Universidades e especialistas externos 

                                                 
15Andragogia: Ciência voltada para a educação de adultos. 
16Heutagogia: Auto-aprendizagem com reconhecimento das experiências pessoais como fonte de saber.. 
17 Talento artístico, na acepção de Schön, quer dizer os tipos de competência que os profissionais demonstram 
em certas situações da prática que são únicas, incertas e conflituosas. (Schön, 2000, p.29)  
18 Presente da ação, para Schön, significa estar dentro do tempo presente da realização de uma ação prática. 
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são importantes no plano teórico e metodológico. Mas todo esse conhecimento só terá 
eficácia se o professor conseguir inseri-lo em sua dinâmica pessoal e articulá-lo com seu 
processo de desenvolvimento. (Nóvoa, 2010) 

A modalidade a distância, que compunha por excelência a forma de atuação no projeto 

analisado nesta tese, possibilitou uma interação diferente entre aqueles que compartilhavam 

do mesmo objetivo. Em um espaço virtual, professores de diversas regiões do estado podiam 

trocar informações e debater, por mensagens eletrônicas ou fóruns, seus entendimentos, 

dúvidas e propostas. Como coloca Almeida e Prado: 

A complexidade da constituição de rede de aprendizagem no ambiente virtual caminha no 
sentido da criação conjunta de redes de significados, como relações humanas em um 
contexto específico de convivência dialógica, perpassado pela linguagem, cultura e 
sociedade da qual faz parte cada participante, bem como pela respectiva história 
individual e pela interpretação que cada um faz de si mesmo, do outro e do mundo. (2007, 
p.70) 

Para além disso, e como defende Mendes e Kuin (2009), há elementos em uma formação 

online que não são normalmente mensuráveis em processos de avaliação, mas que podem ser 

encontrados na manifestação de professores em meio às atividades e interações realizadas e 

isso também contribui para que o tempo e o espaço online se configurem como um lugar, de 

fato, providos de sentido e experiências. 

 

3.6 -   A Questão da Formação Continuada e em Serviço 

 
A formação online a que se refere esse trabalho está voltada para aquela que se processa por 

meio da tecnologia informatizada, em ambientes virtuais de aprendizagem. A vantagem 

principal desse tipo de tecnologia é estar disponível em qualquer tempo e lugar, com 

possibilidade de interação síncrona e assíncrona. Essa flexibilidade faz com que se torne 

possível atender ao professor inclusive em seu lócus de trabalho e favorecer a formação em 

serviço e também a continuidade que tanto necessita. 

Neste trabalho é proposta uma diferenciação entre esses dois tipos de formação, que envolve 

principalmente a questão da utilização do tempo. A formação em serviço deve estar 

disponível principalmente dentro do horário em que o professor está à disposição da 

instituição em que atua, ao passo que a formação continuada não tem essa relação como regra. 

Entretanto, há outro ponto de distinção. A formação em serviço é formulada para atender a 

uma determinação de trabalho totalmente voltada para a necessidade da instituição 
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proponente. É encomendada por esta, a fim de que todos os profissionais de sua rede 

conheçam, aprimorem ou atualizem o domínio de conteúdos, procedimentos e metodologias 

considerados prioritários para o bom desempenho da profissão, dentro da instituição. Por sua 

vez, a formação continuada pode ou ser oferecida pela instituição da qual faz parte o 

profissional, mas, em tese, quem define a prioridade da formação a ser feita é o profissional, 

que pode definir para si algo diferente até da profissão que exerce.  

Os autores e estudiosos no tema não fazem essa diferenciação tão claramente. Na maioria das 

vezes referindo-se a ambos como sinônimos. A preocupação fica mais por conta de como 

conceber essa formação. Alarcão (1998) e Imbernón (2002) defendem que a formação dos 

profissionais da educação deve levar em conta o indivíduo e o grupo, a comunidade, a 

instituição, focando as ações de formação de forma contextualizada na aula do professor e na 

escola em que atua. Essa visão é complementada por Gatti: 

Programas formativos, intervenções que visam trazer impactos e diferenciais nos 

modos de agir de pessoas/profissionais só mostram efetividade quando levam em 

consideração as condições sociopsicológicas e culturais de existência das pessoas em 

seus nichos de habitação e convivência, e não apenas suas condições cognitivas. Mas 

apenas o levar em consideração essas questões como premissas abstratas não cria 

mobilização para mudanças efetivas. O que é preciso conseguir é uma integração na 

ambiência de vida e trabalho daqueles que participarão do processo formativo. (2003, 

p.197) 

Outros autores, Valente (1999), Almeida (2000; 2004), Prado e Valente (2002) e Prado 

(2003),  avançam nessa questão apontando também as dificuldades de recontextualização da 

prática pedagógica, a partir de experiências de formação. Este trabalho levará em conta os 

aspectos importantes das reflexões desses autores, aliando-se a eles, mas investigará e proporá 

reflexões voltadas para o questionamento sobre como a formação é oferecida e as 

intencionalidades e efeitos contidos nessa ação, mediante a forma como se coloca nos tempos 

dos envolvidos, pessoas e instituições: recurso emancipador das pessoas ou tecnologia bem 

moldada para apropriação de tempo e espaço do homem pelo capital. Lembrando Marx, 

citado por Pineau: 

O tempo é tudo, o homem já não é mais nada; ele é, quando muito, a carcaça de tempo 
(Marx, 1908, p.70). 
Carcaça que progressivamente deve ser descarnada das lascas de tempo livre que podem 
escapar da apropriação do tempo de trabalho pelo capital. Assim a violência a 
circunscrever neste período é a do tempo livre, no e fora do trabalho.(Pineau, 2003, p.72) 
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Essa questão do tempo na formação em serviço é abordada também por Mello e Porto em um 

artigo apresentado à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa - ANPED, resultado 

de uma pesquisa patrocinada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico -  CNPq, cujo objetivo era levantar a concepção de formação continuada em 

serviço de professoras de educação infantil das redes públicas municipais no Rio de Janeiro. 

As autoras partem da concepção de que a formação em serviço é aquela formação de 

professores que já tiveram a formação inicial e que dão continuidade à sua formação, durante 

o horário de trabalho. 

A pesquisa realizada por elas demonstra que o grupo entrevistado reconhecia formação em 

serviço como orientações técnicas, reciclagem, encontros anuais, palestras e cursos cujos 

representantes eleitos a representar cada instituição, na maioria das vezes, não conseguiam 

desempenhar a contento seu papel de multiplicador. A descontinuidade nas políticas de 

formação foi sempre um problema apontado. Ao final, as autoras afirmam: 

Vimos que o tempo destinado para a atualização dos profissionais nem sempre ocorre 
dentro do horário e no espaço de trabalho. A necessidade de tempo pago aos professores 
para se qualificarem não é ainda reconhecida como parte de políticas públicas de formação 
comprometidas com a qualidade do trabalho a ser desenvolvido. Não se pode desvincular a 
formação, de questões ligadas à profissão, carreira, salários, condições de trabalho e de 
produção. Para que a formação seja realmente tratada como um direito, é necessário que 
haja não só avanço de escolaridade, de conhecimentos construídos, mas também que haja 
uma consequente progressão na carreira.  

Como já foi destacado, os profissionais entrevistados referiram-se à formação em serviço 
utilizando diferentes termos: reciclagem, treinamento e principalmente capacitação.  Essas 
concepções têm sido questionadas, tanto do ponto de vista conceitual como de suas 
implicações teórico-práticas e política. (Mello; Porto, 2003) 

Embora as autoras usem a denominação formação continuada em serviço, fica claro que 

entendem essas iniciativas como movimentos de formação que necessariamente devem 

ocorrer dentro do período em que o profissional se encontra à disposição da instituição para a 

qual trabalha e que financia a formação. 

Outro enfoque sobre a formação continuada e em serviço pode ser encontrado nas afirmações 

de Freitas (2002). Um de seus artigos expressa sua visão a respeito da formação de 

professores no Brasil, e nele também há o enfoque que vai além da formação inicial de 

educadores. Para essa autora, a formação contínua de professores tem se voltado nos últimos 

anos para reforçar a concepção pragmatista e conteudista, tão combatida na década de 1990, 

com reducionismo nas análises mais amplas e críticas do trabalho docente em relação à 

sociedade em que se encontra. Afirma que é crescente os convênios entre órgãos públicos e 

IES públicas e privadas para oferecer essa formação continuada, mas que seu caráter é mais 
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de certificação do que de desenvolvimento de uma política de formação, de fato. Quando não, 

os professores são levados a frequentar cursos de qualidade duvidosa, em grande parte pagos 

por eles mesmos. 

[...] A formação continuada é uma das dimensões importantes para a materialização de 
uma política global para o profissional da educação, articulada à formação inicial e a 
condições de trabalho, salário e carreira. (Freitas, 2002, p. 148) 

Quanto à formação em serviço, afirma que a imensa maioria dos professores passa a ser vista 

como lucrativo negócio para o setor privado e não como política pública, responsabilidade do 

Estado e dos poderes públicos. Uma de suas principais críticas diz respeito ao esvaziamento 

das responsabilidades do Estado em relação à formação dos educadores. 

Outra consequência, reforçada no mesmo texto, é que a formação assume um caráter 

individualizado, de responsabilidade dos professores, que nem sempre conseguem identificar 

suas necessidades de formação e isso acarreta um distanciamento da classe de trabalhadores a 

qual pertencem. O movimento é de disputa individual pela formação e competição entre seus 

pares pelos espaços e tempos dos direitos anteriormente garantidos pelo conteúdo da 

formação profissional (Idem, p.155). 

Esse aspecto político mais abrangente em relação à formação continuada e em serviço 

orientará também as análises que serão feitas nessa pesquisa. Contudo, cabe colocar a 

complexidade do que envolve esse assunto, porque contra essa conceituação que se pretende 

aqui, entre formação continuada e formação em serviço, ainda é preciso levar em conta o que 

se tem construído sobre pertinência dos aspectos de formação ao longo da vida.   

A esse respeito, Valente (2009) destaca em um texto sobre a formação ao longo da vida: 

A necessidade de continuar a aprender mesmo depois de formado, tem sido atualmente a 
tônica do mercado produtivo. As pessoas que estão hoje em qualquer tipo de serviço 
sabem que devem estar se aprimorando constantemente como forma de se manterem 
atualizadas e de vencerem novos desafios. Neste sentido, a aprendizagem continuada 
apresenta-se como uma condição necessária para manter a posição de trabalho que elas 
ocupam. 

A sociedade da informação, por conta de suas características de mudança rápida e constante, 

traz desafios ao dia a dia do mundo contemporâneo, principalmente àqueles que estão atuando 

no mercado de trabalho e precisam investir em desenvolvimento profissional para se 

manterem atualizados. Por conta disso, a formação inicial, em qualquer profissão, apresenta-

se cada vez mais insuficiente, exigindo que o aspecto formativo tenha que ser encarado como 

uma busca constante.  
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Pineau defende a ideia de reformulação das temporalidades. 

Na pesquisa de novas temporalidades educativas de conquista de seu tempo, a tese 
simples, mais comum da educação permanente é dizer que, de fato, a educação não seria 
permanente mas alternante. Períodos de formação se alternariam, entre outros, com 
períodos de trabalho. A distinção entre tempo de formação e tempo de trabalho não é 
transgredida, mas articulada, segundo um novo ciclo. Estes tempos já não se encadeiam 
linearmente, mas se combinam, se organizam para se formar de outra maneira. Neste 
sentido, a alternância constitui um novo sincronizador social de formação que há alguns 
anos assume grande importância. (Pineau, 2003, p.183) 

O presente trabalho levará em conta todos esses aspectos ligados à formação, porque eles 

estão presentes e ora se complementam, ora se confundem na análise da realidade do contexto 

atual, porque o momento é de transição e de necessidade de se entender o que permanece e o 

que precisa ser reorganizado em relação à formação no contexto da educação. 

 

3.7 –   Tempos externos e concomitantes ao trabalho online 
 

A presente tese parte da hipótese de que juntamente ao tempo flexível e construído por 

individualidades em uma formação, principalmente a que ocorre de forma online, há outros 

tempos que se realizam em ritmos e contextos próprios, nem sempre percebidos por aqueles 

que estão envolvidos. Essa coexistência de tempos e as consequências advindas disso estão no 

cerne do problema que originou esse trabalho. 

Já foram citados nos objetivos desta tese, que há tempos diretamente relacionados com as 

modalidades que o Projeto GET apresenta para a formação dos profissionais; tempo no 

contexto online (via ambiente virtual de aprendizagem), tempo no contexto presencial 

centralizado (encontro dos profissionais em um único local para o desenvolvimento de curso) 

e tempo no contexto da prática em cada unidade de ensino  (trabalho do grupo dentro de 

cada ETEC). Concomitante a esses tempos que envolvem a formação, há o próprio tempo 

previsto pela formação, expresso na agenda do curso, com limites para realização das 

atividades e das interações, em contraposição ao tempo da formação, subjetivo para cada ser. 

Para esses aspectos que envolvem a formação dos profissionais, já foram apresentadas 

fundamentações e teóricos que validarão o olhar e a análise dos dados. Entretanto, faltam 

ainda apontar os filtros pelos quais serão observados os tempos político (pano de fundo 

externo que influencia direta e indiretamente o trabalho dentro da unidade de ensino), e 

institucional (aquele que recebe influência externa, e que influencia de forma mais próxima 
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os profissionais em formação, porque constitui seu contexto de trabalho, embora também seja 

influenciável por fatores internos, aqueles decorrentes do trabalho de cada um que faz parte 

dessa instituição). 

No entanto, os tempos político e institucional serão considerados a partir do ponto central que 

é a escola, ou seja, o que foi chamado nesta tese de unidade de ensino. Aqui vale resgatar 

Nóvoa, quando define escola, em um texto em que seu objetivo principal era falar sobre 

inovações, mas que serve especialmente para esse momento de busca de amparo teórico: 

As escolas são instituição de um tipo muito particular, que não podem ser pensadas como 
uma qualquer fábrica ou oficina: a educação não tolera a simplificação do humano (das 
suas experiências, relações e valores), que a cultura da racionalidade empresarial sempre 
transporta. (Nóvoa, 1995, p. 16) 

 Nóvoa defende a ideia de que a escola é um espaço especial, que não comporta produção em 

série, porque o fator humano exige um olhar atento, em que o filtro da racionalidade não deve 

ter papel preponderante. Para mais adiante dessa citação, ele reforça a necessidade de a escola 

não estar desconectada dos atores internos e externos, atores esses que se situam em contextos 

também internos e externos, o que torna possível afirmar, com tempos e ritmos de atuação 

também determinados. Essa condição também está presente quando se analisam as mudanças 

nos conceitos de gestão presentes nas escolas.  

Há, felizmente, hoje em dia, o estímulo para a busca da autonomia e gestão democrática nas 

unidades de ensino, em contraposição à gestão burocrática, que já foi uma lógica de prática 

corrente. 

A lógica burocrática [...] constrói a organização do trabalho sobre uma regulamentação 
bastante estrita dos papéis e das funções a serem preenchidos. De sorte que as práticas 
profissionais independam das características singulares dos assalariados e das relações 
pessoais que eles mantêm em seu trabalho. O organograma estabelece relações d e 
autoridade e cadeias hierárquicas explícitas. Os membros da organização sabem de quem 
eles dependem e quem eles podem comandar, quem concebe e quem executa. O sistema 
fixa os canais de comunicação legítimos, distinguindo a via hierárquica e os vínculos 
funcionais. A regulamentação visa a coordenar e controlar os meios mobilizados e os 
procedimentos seguidos em função de padrões preestabelecidos. (Thurler, 2001, p. 27) 

Alonso (2003, p.26), também se referindo à gestão burocrática, lembra que o papel do gestor 

resumia-se a manter a ordem, cumprir a legislação, garantir o cumprimento das obrigações 

estabelecidas oficialmente, ser um guardião centralizador de comandos. Esse modelo estava 

em sintonia com outro período da história, mais voltado para um contexto em que a produção 

industrial era o modelo inspirador, ao passo que temos agora uma sociedade em que o volume 

de informação e a rapidez das transformações vêm requerer um novo posicionamento 

daqueles que lidam com o conhecimento e a gestão, neste caso, no contexto escolar.  
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Informações, conhecimentos e posicionamentos passíveis de mudanças rápidas passaram a 

exigir novas formas de administrar, já que as situações e as prováveis intervenções não mais 

tão previsíveis. A administração flexível e ponderada para cada situação tornou-se uma 

exigência, o que impulsiona o gestor para abrir-se para um posicionamento mais democrático, 

buscando, assim, mais autonomia para sua unidade de ensino. 

Ela (a gestão democrática) exige, em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade de 
todos os membros da comunidade escolar. Mudanças que implica deixar de lado o velho 
preconceito de que a escola pública é apenas um aparelho burocrático do Estado e não 
uma conquista da comunidade. A gestão democrática da escola implica que comunidade, 
os usuários da escola, sejam os seus dirigentes e gestores não apenas os seus 
fiscalizadores ou, menos ainda, os meros receptores dos serviços educacionais. (Gadotti, 
2001, p. 35) 

Tal autonomia, entretanto, não desconecta a escola de seu entorno físico ou relacional. 

A escola é encarada como uma instituição dotada de uma autônima relativa, como um 
território intermédio de decisão no domínio educativo, que não se limita a reproduzir as 
normas e os valores do macro-sistema, mas que também não pode ser exclusivamente 
investida como um micro-universo dependente do jogo dos atores sociais em presença. 
(Nóvoa, 1995, p. 20) 

Pelo exposto, pode-se afirmar que a escola, por mais autônoma que se consiga fazer, não tem 

como se desconectar do que a circunda. Gadotti (2001) complementa essas ideias de 

interdependência das escolas e seus contextos quando aborda a noção de projeto e as 

implicações de tempo, o que é muito bem-vindo a este trabalho, que tem como universo de 

pesquisa o desenvolvimento de um projeto e o olhar sobre as questões temporais. Diz ele; 

A noção de projeto implica sobretudo tempo: 
a) Tempo político – Define a oportunidade política de um determinado projeto. 
b) Tempo institucional – Cada escola encontra-se num determinado tempo de sua 

história.  
c) Tempo escolar – O calendário da escola, o período no qual o projeto é elaborado 

é também decisivo para o seu sucesso. 
d) Tempo para amadurecer as ideias – Só os projetos burocráticos são impostos e, 

por isso, revelam-se ineficientes a médio prazo. Há um tempo para sedimentar 
ideias. (p. 37) 

Gadotti nomeia os tempos que devem ser levados em conta quando um projeto acontece em 

uma escola e chama a atenção para as relações que se estabelecem e que precisam ser 

percebidas por aqueles que estão envolvidos no processo. O contexto escolar não é um 

universo a parte, desconectado de seus entorno mais próximo ou daquele estabelecido bem 

além dos muros da escola.  

Quando se toma iniciativa pela implementação de um projeto, não é incomum a escola partir 

dele para colocar a realidade imediata a sua disposição. Por essa razão, muitos projetos 
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acontecem como apêndice ao desenvolvimento curricular e não sobrevivem por muito tempo, 

exatamente porque a realidade escolar e seus tempos não foram levados em consideração.  

Essa mesma ideia que se aplica à instituição acontece com o indivíduo. Ele está sujeito a esses 

mesmos tempos. 

Quando trabalhado dessa forma, o projeto é visto e percebido como elemento que vem com 

sentido de suplantar a cultura estabelecida e não se integrar a ela.  

Essa concepção dos tempos diversos apoiará a instituição das dimensões de tempo que estarão 

presentes neste trabalho, porque o Projeto GET não foi instituído como uma atividade pessoal 

para os profissionais em formação, mas um movimento presente e voltado para suas unidades 

de ensino, estando sujeito aos tempos, conforme enunciado por Gadotti. 

Fullan e Hargreaves (2000) também estarão presentes como amparo teórico para contribuir na 

análise da realidade das escolas quando desenvolvem projetos, aprendem nessa ação e se 

deparam com obstáculos que imprimem novos ritmos e constituem novos tempos, que podem 

favorecer ou bloquear as inovações.  

No próximo capítulo tem início a análise dos dados, momento em que se buscará identificar o 

tempo de investimento pessoal de cada profissional em formação nos contextos em que 

ocorreu o Projeto GET. Também será levado em conta o tempo da formação, instituído em 

curso.  Desenvolver essa pesquisa em um projeto bem sucedido, é um esforço que se justifica, 

na medida em que se consegue identificar como os indivíduos e a instituição dividem e 

assumem responsabilidades nesse processo e como isso entoa ou destoa frente ao contexto 

educacional, social, político e econômico. 

A seguir virão as análises voltadas para a determinação dos outros tempos, o político e o 

institucional. 

Na sequência virão as análises que têm o propósito de apresentar como foram formuladas as 

situações que denotam a construção ou não de sentidos pelos profissionais em formação. Tal 

sentido, como já explicitado anteriormente pode fazer diferença real nos processos de 

formação online. 
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4. Constituição dos tempos no Projeto Gestão 
Escolar e Tecnologias 

 

Este capítulo contemplará a análise dos dados e informações coletados e 

organizados nesta pesquisa. 

Como metodologia de construção do presente capítulo, os tempos serão 

apresentados levando-se em conta as modalidades que fizeram parte do projeto e 

depois os outros tempos presentes no mesmo contexto, disputando espaços e 

interferindo no andamento das ações. Essa metodologia possibilitará o 

entendimento das apurações que viabilizaram iniciar a busca de respostas para 

os questionamentos desta tese. Tópicos a serem vistos: Formação em serviço ou 

continuada?, Tempos nos contextos de aprendizagem do projeto, Tempo 

institucional, Tempo político e Tempo da formação.  

4.1 –    Formação em serviço ou continuada? 
Antes de verificar como foi a utilização desses tempos e as possíveis leituras a serem feitas, é 

importante observar se o Projeto está mais voltado para uma proposta de formação em serviço 

ou para formação continuada, levando-se em conta os pressupostos delineados na 

fundamentação teórica. A esse respeito, os documentos relacionados ao projeto e as 

entrevistas com a coordenação da instituição formadora ou financiadora não possibilitaram 

afirmar explicitamente como foi essa concepção. 

“Olha, não foi definido se os participantes desenvolveriam o projeto dentro ou fora do 
horário de trabalho. Os encontros presenciais foram... acho que pra maioria... dentro do 
horário, porque foi o dia todo... mas não foi definido desse jeito, não.” (CPUC01) 

 

“A princípio havia um acordo de cada participante ter um número x de horas exclusivas 
para dedicação ao curso, mas depois isso foi deixado de lado.” (CPUC-04) 

 

“Sabe, todo mundo que fez o curso já sabia que teria que compensar. [...] É, todo mundo 
teve que compensar os encontros do curso. Quem era professor, deixava atividade. Quem 
não era, trabalhava períodos depois pra compensar no outro horário. Diretor,  
coordenador, às vezes precisa mesmo ir à noite, no sábado, fim de semana.” (CCPS-01) 
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“O Centro Paula Souza sempre oferece a oportunidade de seus profissionais participarem 
de cursos de formação continuada e normalmente isso ocorre no horário de trabalho, esse 
da PUC também foi assim. Não há uma regra, o professor ou outro profissional, entra no 
sistema que temos à disposição, escolhe o que quer fazer. O próximo passo é o superior 
deste profissional aprovar sua participação e articular a forma como isso acontecerá.A 
gente apanhou muito até chegar nesse formato.” (CCPS-02) 

 

“A gente que é o gestor, fica sabendo do curso, da videoconferência, daquilo que o 
professor quer fazer, agenda, ele deixa o trabalho para ser levado pra classe em seu lugar. 
Algum colega se incumbe de fazer essa aplicação para o colega, que depois corrige, para 
que a escola não fique descoberta, sabe. 
[...] Sim, essa correção das atividades é feita normalmente fora do horário de aula do 
professor. Ele escolhe como fazer, porque é difícil fazer esse tipo de coisa dentro da sala, 
entende? Mas funciona muito bem, tem funcionado muito bem. Foi dessa forma que 
conseguimos participar também desse curso de gestão. ”(ETEC GSP03-C1) 
 

Os depoimentos acima, colhidos nas coordenações das instituições formadora e financiadora, 

e também em uma das unidades de ensino, pela participação do diretor, deixam claro que 

havia uma definição quanto à forma como os profissionais em formação realizariam 

efetivamente as atividades propostas para desenvolvimento Projeto GET, que envolvia a 

compensação da ausência, quando qualquer atividade ocupasse o tempo em que o profissional 

estivesse em seu horário de trabalho. Pode ser observado, inclusive, no depoimento de 

CCPS02, que há ênfase para a possibilidade da participação dessa forma e que isso já seria 

uma contrapartida do profissional, por conta do patrocínio da iniciativa de qualificação 

profissional. Assim como apontam alguns autores, a formação em serviço é vista como 

sinônimo de formação continuada, cabendo à expressão “em serviço” denominar somente 

uma especificação do horário em que o evento ocorreu, sem indicar entendimento de qualquer 

outro tipo como o que se quer observar aqui, voltado para análise de iniciativas ligada às 

condições de trabalho e direito do profissional da educação.  

Ficou claro também, nos trechos citados, assim como em todas as outras entrevistas, que essa 

questão não se coloca como um problema para os profissionais do Centro Paula Souza, no que 

diz respeito a esse Projeto GET e também a outras iniciativas, já que nenhuma provocação 

durante as entrevistas despertou manifestação de insatisfação em relação aos procedimentos 

da instituição para possibilitar a atualização profissional de seus educadores ou funcionários. 

Como não foi possível chegar a um consenso sobre a característica desse projeto, se se tratava 

de formação em serviço ou continuada, partindo da concepção dos envolvidos, resolvi 

analisar as demandas que originaram a formulação do curso, assim como seu conteúdo e 

metodologia, na tentativa de encontrar uma possível definição. 
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Representantes das coordenações da PUC e do Centro Paula Souza foram questionados 

quanto às demandas que originaram a contratação do Projeto GET. Eis algumas das respostas: 

“A necessidade foi de formação e atualização de seus profissionais (equipe gestora das 
unidades) para o uso das tecnologias no cotidiano das unidades, além da gestão das 
tecnologias disponibilizadas nas suas unidades.” (CPUC 01) 

 

A gente percebia que havia a necessidade de dinamizar essa questão da utilização da 
tecnologia na nossa rede, e o curso da PUC, pelas indicações que nós tínhamos, atenderia 
de forma efetiva isso, entende? [...] O curso tinha essa finalidade de trabalhar com essa 
cultura de apropriação da tecnologia, mas a gente lembrava a coordenação da PUC que... 
olha, vocês estão indo conversar com professores que são de cursos técnicos, em sua 
maioria, e que já têm mais ligação com a questão tecnológica, porque esse curso tinha 
sido dado pra Secretaria de Educação onde a tecnologia não é tão visível na escola, é 
privilégio para algumas, mas aqui na ETEC ela já estava vulgarizada, mas a gente queria 
uma utilização mais eficiente. Ele foi moldado para atender o Centro Paula Souza. 
(CCPS-02) 

Esses depoimentos deixam claro que o Projeto GET partiu de uma demanda muito específica 

do Centro Paula Souza. Houve, inclusive, uma adaptação de atividades e situações dentro do 

ambiente virtual de aprendizagem, para que os contextos das ETEC e FATEC ficassem bem 

caracterizados, fazendo com que a formação atendesse às intenções da instituição. 

Pessoalmente trabalhei nessa adaptação de atividades do projeto, o que exigiu uma visita a 

uma FATEC, conhecer seus espaços e profissionais, a fim de levantar situações reais que 

pudessem ser utilizadas nos cenários do curso, que serviam de inspiração para os debates e 

reflexão sobre a própria prática. 

As figuras 12 a 19 expressam uma das situações capturadas na realidade dessa FATEC 

visitada e foi traduzida em um dos cenários que foram analisados no Projeto GET.  

 



101 
 

 
Figura 12: Tela de apresentação do cenário. Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 

 

A figura 12 representa a tela inicial do cenário montado a partir da própria experiência em 

uma das unidades da FATEC. Esse cenário recebeu o nome de Interação e Formação, que 

sintetiza a situação que se quis ilustrar. 
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Figura 13: Tela 1 do cenário. Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 
 
 
 
A figura 13 introduz a situação que se quer demonstrar, narrando a chegada de um 

equipamento novo à unidade de ensino e a curiosidade que causa àqueles que lá convivem, 

educadores, alunos e funcionários. 
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Figura 14: Tela 2 do cenário. Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 
 
A narrativa continua, expressa agora na figura 14, e registra a percepção da diretora da 

unidade de ensino, que percebe ser aquele um bom momento para estimular um processo de 

formação interna, que teria início com a apresentação e exploração da nova tecnologia que 

chegara à escola.  
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Figura 15: Tela 3 do cenário. Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 
 
A figura 15 é dedicada a narrar a integração entre os professores que tinham familiaridade 

com a nova tecnologia e os outros com mais facilidade para elaborar metodologias 

interessantes para o processo de aprendizagem que se estabeleceria com o grupo dos 

interessados em conhecer o equipamento recém chegado e se apropriar dele para o 

desenvolvimento de suas aulas também. 
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Figura 16: Tela 4 do cenário. Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 
 

A figura 16 é destinada a mostrar a tela do cenário que retrata como ocorreu a formação 

interna, ou seja, com descontração, muitas trocas e discussões, na busca da melhor forma de 

apropriação e utilização do equipamento, alvo da formação desencadeada internamente, ou 

seja, indica formação no local de trabalho, em serviço. 



106 
 

 

Figura 17: Tela 5 do cenário. Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 

 
A figura 17 foi especialmente inspirada no depoimento de uma das gestoras da ETEC, durante 

a visita citada anteriormente, para adequação do projeto à realidade da instituição. Retrata a 

busca real que houve para integrar a forma de trabalho costumeira que se dividia entre as 

aulas teóricas, práticas nas oficinas de cada área de trabalho e nos laboratórios de informática, 

mas que cada docente priorizava segundo sua familiaridade pessoal em lidar nesses 

ambientes. Explicando melhor, a FATEC possui para a maioria dos cursos, esses três 

ambientes que devem ser utilizados concomitantemente, necessidade nem sempre acatada. 

Segundo os depoimentos dos gestores presentes na visita, os professores que são profissionais 

da área técnica, priorizam as oficinas práticas. Aqueles que são da área tecnológica priorizam 

mais o laboratório multimídia e os outros com formação acentuada nas disciplinas mais 

teóricas voltavam-se mais para as aulas nas salas de aula tradicionais. 

Esse trecho do cenário tinha por objetivo trabalhar essas questões e estimular a todos a ousar 

diversificar seu desempenho, aliando melhor a teoria à prática e vice-versa. 
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Figura 18: Tela 6 do cenário. Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 

 

O resultado da situação vivenciada é apresentado na tela retratada na figura 18, na qual são 

apresentados os resultados positivos da experiência vivida. Todos reunidos no local de 

trabalho. 
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Figura 19: Tela 8 do cenário montado especialmente para o Projeto junto ao Centro Paula Souza. 
Material extraído do site Gestão Escolar e Tecnologias (2010) 
 

O cenário é finalizado na figura 19, com uma pequena conclusão a respeito da situação 

narrada, um dos objetivos pretendido na formação pela instituição financiadora, que era 

estimular o usa das tecnologias disponíveis em cada unidade de ensino.  

A inspiração para construção da situação descrita nas figuras 12 a 19, como já foi dito 

anteriormente, foi extraída de uma das escolas pesquisadas e representou uma situação real, 

que proporcionou discussões e reflexões no projeto, assim como serviu de bom exemplo, 

porque a experiência naquela FATEC deu tão certo que outros encontros para formação 

interna se repetiram, em que alguns professores da casa mesmo mediavam as aulas. 

Essa opção de estimular discussões a partir da observação de cenários relacionados ao 

contexto da escola mostrou-se como metodologia muito eficiente, já que alguns dos 

entrevistados, mesmo depois de muitos meses do término do projeto, durante as entrevistas, 

ainda se recordaram da experiência de discussão a partir das “telinhas com histórias”. 

A presente exposição teve como objetivo apurar índices para justificar minha tendência em 

considerar o Projeto GET como formação com características prioritariamente voltadas para 
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formação em serviço, já que todos os cuidados foram tomados para que o contexto 

profissional fosse reconhecido pelos profissionais em formação, atendendo às demandas 

emanadas desse contexto. O depoimento de CCPS-02, por exemplo, elucida bem essa 

exigência da adaptação do projeto para que as intenções da instituição ficassem em relevo 

acentuado.  

Sendo assim, os profissionais foram informados das características do projeto, das pretensões 

da instituição e motivados a aderirem, como forma de atender a uma necessidade detectada 

pelo empregador, visando o melhor desempenho do trabalho para melhor atingir os objetivos 

da instituição. 

Torna-se interessante também resgatar os projetos elaborados por cada um dos quartetos, no 

sentido de observar o quanto se aproximavam dos objetivos da instituição financiadora. Em 

linhas gerais, os projetos construídos constituíram-se da seguinte forma, como indica o 

Quadro 15. 

Quadro 15: Relação dos projetos elaborados por cada quarteto em formação.  

Nº DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO CATEGORIA 

01 Construção de sistema para aperfeiçoar a atribuição de aulas 

02 Criação do site da instituição de ensino 

Organização e administração da 
unidade de ensino 

03 Implantação rede wireless e aperfeiçoamento do site da unidade de 
ensino 

04 Construção do site da unidade de ensino e melhoria da 
comunicação intra e extra-escolar 

05 Reestruturação do site escolar para aprimorar aspectos de 
comunicação com a comunidade escolar 

Processo comunicativo da unidade 
de ensino 

06 Criar condições para inclusão digital dos deficientes com problemas 
motores, alunos da unidade de ensino 

07 Criar procedimentos para orientar a comunidade para utilizar as 
TIC com vistas ao encaminhamento para o mercado de trabalho 

Processo de ensino e aprendizagem 

08 Formar professores do ensino médio para pesquisa e utilização das 
TIC 

Formação de professores 

09 Expansão e modernização das TIC, visando o aperfeiçoamento dos 
serviços e sua adequação às necessidades pedagógicas da Unidade 
de Ensino 

10 Otimização do uso das tecnologias disponíveis em todas as áreas da 
unidade de ensino 

Uso e valorização do patrimônio 
tecnológico da unidade de ensino 
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Cada um dos itens acima representa uma breve descrição do projeto final de cada grupo, que 

foi implementado nas respectivas unidades de ensino. Na terceira coluna do quadro, estão 

discriminadas as categorias que sintetizavam a que áreas pertenciam os projetos.  

É interessante perceber que o ponto central da criação desses projetos não se voltou para essa 

ou aquela área de interesse dos profissionais que compunham os grupos. O interesse era 

focado no coletivo. Vale lembrar que cada quarteto era constituído geralmente por um 

representante de cada área, a saber, direção, coordenação, docência e área técnica ou 

administrativa. Isso equivale a dizer que o foco da formação não era a tendência naturalmente 

mais importante para cada profissional ao escolher um curso de formação, e sim o objetivo 

apurado pela instituição financiadora, conforme aponta a figura 20. 

 
Figura 20: Tela do módulo 1 do Projeto com os objetivos da formação. Material extraído do site Gestão 
Escolar e Tecnologias (2010) 
 

O primeiro parágrafo contido na tela reproduzida retoma os objetivos do projeto já citados 

antes, no entanto, considero válido trazê-lo novamente, para reforçar o êxito dos resultados 

obtidos. Esse êxito não é só comprovado cotejando-se a descrição dos projetos elaborados 

com esses objetivos, mas no desenvolvimento deles, o que pude comprovar visitando seis, das 

dez unidades de ensino dessa turma. Também são apontados êxitos nos questionários escritos.  
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Os resultados do projeto perduram até hoje. Ministramos sempre orientações internas 
para lembrar ou orientar os novos dos passos necessários para incorporação das 
tecnologias, então, vem sendo ministrado até hoje e estamos colhendo frutos. Trabalho de 
formiguinha, pois existem colegas que ainda não se deram conta da importância desse 
projeto. (ETEC GSP07-C2) 

 

O site foi reformulado naquela vez, mas já passou por uma segunda reformulação. A 
gente acredita, sim, que o curso favoreceu uma maior participação na reformulação do 
site, que ele poderia ter sido sempre refeito por um profissional da área, distante do que a 
gente quer enquanto grupo. (ETEC GSP08-C1) 

 
É só você levantar um pouquinho e vem aqui, olha, esses são os servidores que 
compramos pra sustentar o desenvolvimento do nosso projeto feito desde aquela época. 
Não tem lugar dessa escola que a gente não tenha acesso à internet. Isso é muito bom, 
porque os alunos usam notebook pra pesquisa, dentro e fora da sala de aula. A gente 
também pode trabalhar em qualquer lugar. Isso cada vez mais é indispensável e tudo 
começou lá, no projeto, não é isso, gente? (ETEC GSP04-C4) 
 

Somente em uma das unidades visitadas, na região metropolitana de São Paulo, ETEC 

GSP02, é que a pergunta sobre o projeto causou certo desconforto e troca de olhares com 

expressão de dúvida quanto a resposta a ser dada. Lembrei a eles que o projeto elaborado na 

época destinava-se a firmar parcerias para trabalhar, com a comunidade, os aspectos ligados à 

tecnologia, com vistas a uma orientação e ou preparação para o mercado de trabalho. 

Esse resgate fez com que os entrevistados fossem relatando experiências advindas do projeto 

desenvolvido e seus desdobramentos. Um bom exemplo de relato ocorrido neste momento foi 

feito por um dos professores que compunha o quarteto dessa unidade de ensino: 

Olha, pra falar a verdade, a gente se esquece um pouco de como o projeto foi escrito, mas 
o que aconteceu foi que a gente aprendeu naquela época esse negócio de fazer parceria. O 
que ficou de mais importante pra gente foi isso, porque pra tudo a gente procura parceria, 
não fazemos quase nada sozinho, é parceria com gente daqui de dentro, de outras 
unidades, de empresa aqui de perto, e isso veio de lá. O que ficou de forte do projeto foi 
isso, que não deixamos mais e nem acho que vamos deixar, não é professora? - afirma 
(ETEC  GSP02-C1), buscando apoio na figura da diretora presente na mesma sala. 

A situação acima descrita demonstra que houve êxito do Projeto GET nesta unidade também, 

embora parte dessa conquista já estivesse tão incorporada que foi necessária certa ajuda para 

que eles resgatassem o processo e eu conseguisse as informações que buscava. 

Na avaliação dos coordenadores do Centro Paula Souza, o Projeto GET também foi um marco 

interessante. 

Eu acho impressionante os resultados que esse projeto teve. Olha que eu ando por esse 
estado todo e sempre encontro ecos dele, tanto na fala das pessoas como em ações que 
ainda são feitas decorrentes da ação que aconteceu em 2009. (CCPS02) 
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O projeto atendeu mesmo às necessidades que a instituição patrocinadora colocou em 

primeiro plano. Foi, sem dúvida alguma, uma ação que atendeu aos anseios do empregador e 

mobilizou os profissionais ao atendimento dessas demandas.  

Longe de parecer uma crítica, essa conclusão se presta a tentar marcar os contornos de um 

processo que entendo estar mais voltado para a formação em serviço, apurando justificativas 

para fixar diferença entre esse tipo de formação e a formação continuada. Todo esse esforço, 

como já foi dito no início deste capítulo, visa contribuir para que se forme um campo de 

entendimento que contribua para a elucidação de uma diferença que não tem importância em 

si mesma, mas que poderá favorecer a construção de respostas para o problema de pesquisa 

desta tese e contribuir para o entendimento de questões que envolvem a formação que têm se 

apresentado muitas vezes de forma confusa, ou seja, como lidar com a formação dos 

profissionais de determinadas instituições? Abre-se a possibilidade para que a realizem dentro 

do período em que esse profissional está a serviço da instituição? Ou estimula-se o 

profissional a fazê-lo fora do período destinado ao trabalho na instituição?  

O que poderia mais contribuir para elucidar que o Projeto GET tem uma inclinação maior 

para formação em serviço? Acredito que olhar para os últimos cursos feitos pelos 

profissionais da turma 12 pode contribuir para isso. Algumas respostas às questões do 

Apêndice 1, realizadas por formulário eletrônico durante a realização do projeto, podem trazer 

indicações das opções feitas espontaneamente por cada um.  

O quadro 14 traz uma síntese dos dois últimos cursos realizados pelos profissionais da turma 

12, antes da entrada no Projeto GET. Cabe aqui a observação de que nem todos os 

profissionais responderam às questões do formulário eletrônico.  
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Quadro 16: Síntese dos cursos realizados pelos profissionais da turma 12 

 Cargos Cursos feitos 

Assistentes Técnicos Administrativos 
Andragogia, Capacitação para professores de química e Redes Industriais 

Coordenadores de área: Programa de expansão da educação profissional PROE/MEC, IPGN – Sebrae e Educação 
para o consumo de alimentos, Gestão Administrativa e Pedagógica 

Diretores: Novas tecnologias educacionais, Gerenciamento de Projetos, Educação digital, As parcerias 
e as Praticas de Gestão Escolar; Gestão e Empreendedorismo 

Professores Licenciatura em Geografia, Visual Studio 2008, Consulta/Pesquisa em Delphi, Esquemas 
1, Segurança da informação, Lego Robotics, Licenciatura em Pedagogia, Técnicas para 
elaboração de TCC, Java,  

 

Na primeira coluna do Quadro 16 foram listados os cargos ou funções dos profissionais que 

responderam ao questionário eletrônico. Na segunda coluna foram relacionados os últimos 

cursos que esses profissionais alegaram ter feito na modalidade a distância ou semipresencial. 

O mesmo questionário apurou também o percentual que revela como ocorreu o investimento 

para que os profissionais realizassem tais cursos. A distribuição é a seguinte, como mostra o 

Quadro 17. 

Quadro 17: Apuração da forma de financiamento e características dos cursos realizados pelos 
profissionais da turma 12 

Constituição do investimento Percentual dos 
cursos 

Característica do curso  

Profissional pagou integralmente pelo curso 
realizado. 

37,50 Não relacionado com a atuação do 
profissional no CPS 

Profissional financiou parte do curso e instituição 
pagou outra parte do curso  

12,50 Parcialmente relacionado com a 
atuação do profissional na 

instituição 

Centro Paula Souza ou outra instituição financiou 
integralmente o curso. 

50,00 Totalmente relacionado com a 
atuação do profissional  

 

Nas linhas da coluna 1 do quadro 17 há a especificação de quem investiu para que os 

profissionais realizassem os cursos que estão citados no Quadro 16.  

Nas linhas da coluna 2 do Quadro17, os números demonstram os percentuais desses cursos 

que foram financiados, segundo a especificação da coluna 1. 
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Já nas linhas da terceira coluna, está relacionado o grau de relação existente entre os cursos 

feitos e as atividades desenvolvidas pelos profissionais nas unidades de ensino as quais 

pertenciam, o que foi apurado cotejando-se o foco do curso com a função do profissional, 

naquele período. Nos casos em que esse levantamento não foi possível, a partir dos 

questionários, essa verificação ocorreu pessoalmente ou por e-mail, quando das entrevistas 

programadas e realizadas mais recentemente. 

Na linha 3 desse Quadro 17 está relacionado o percentual de cursos financiado pelo Centro 

Paula Souza que estavam totalmente voltados para a área de atuação dos profissionais.  

Como se pode justificar que o Projeto GET esteja sendo considerado formação em serviço e 

os cursos do Quadro 16 estão sendo encarados como formação continuada? Onde reside a 

diferença? A diferença reside no fato de que o Projeto GET, como já foi dito, foi concebido a 

partir de necessidades da instituição, ao passo que os cursos do quadro 16 foram escolhidos 

pelos profissionais, segundo critérios pessoais de vontade e necessidade. O que definirá se a 

ação formativa está mais ou menos inclinada para formação em serviço ou continuada é o 

ponto de partida, ou seja, quem estipula a relevância de realizá-la, juntamente com quem a 

financia, assim como quem se beneficia prioritariamente, se o profissional ou a instituição. 

A Declaração de Salamanca, embora trate dos princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas de deficientes, em seu artigo 43 esboça uma definição de formação 

em serviço que se aproxima da ideia defendida nesta tese.  

O menor desafio reside na provisão de treinamento em serviço a todos os professores, 
levando-se em consideração as variadas e frequentemente difíceis condições sob as quais 
eles trabalham. Treinamento em serviço deveria sempre que possível, ser desenvolvido ao 
nível da escola e por meio de interação com treinadores e apoiado por técnicas de 
educação à distância e outras técnicas autodidáticas. (MEC) 

Pontuar as diferenças entre formação em serviço e continuada é de suma importância, porque 

no decorrer da formação e nos resultados obtidos essas diferenças podem desaparecer ou 

tornarem-se inseparáveis, o que dificulta, muitas vezes, entender avanços e retrocessos em 

muitas iniciativas de formação na área de educação. 

Isso porque o conhecimento não pode ficar compartimentado e sua aplicação se dá à medida 

que o profissional consegue atribuir-lhe sentido e colocá-lo a serviço de seus desafios diários, 

seja no campo profissional ou pessoal. 

Isso quer dizer que a formação em serviço, com certeza integrará a formação continuada do 

profissional. Entretanto, não há garantias que o objeto em si de uma formação continuada 
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contribuirá para os contextos de serviço em que se encontra o ser em formação. A questão é 

complexa, pois também não se pode afirmar o contrário, já que poderá haver, sim, 

aprendizagem que, mesmo sem intenção planejada, toque e retoque a ação direta do 

profissional em seu ambiente de trabalho.  

O que não parece gerar dúvidas é que seja como for, todo processo formativo compõe a 

formação ao longo da vida, capaz de mobilizar o ser rumo a resultados mais ou menos 

exitosos, a partir do aproveitamento que tem e dos saberes que for capaz de construir. 

Por qual razão então se torna tão importante estabelecer os limites entre formação em serviço 

e continuada? Porque há entre elas uma apropriação do tempo do profissional em formação, 

que será abordado no próximo segmento desta tese, e que influencia tanto nas possibilidades 

de aproveitamento e construção de conhecimentos por aqueles que estão em processo de 

formação, como transforma relações instituídas, como as conquistas trabalhistas das 

categorias profissionais.  

Olhar a questão da formação sob esse prisma da categorização, se em serviço ou continuada, a 

princípio pode parecer uma visão mercenária de como encarar a questão da aprendizagem, tão 

necessária para o contexto da pós-modernidade em que vivemos. Entretanto, essa sensação 

desaparece se não olharmos só a questão pelo lado da necessidade de aprendizagem, cuja 

tendência é que aconteça ao longo da vida,  para olharmos a questão sob o ponto de vista de 

como foram alteradas as relações de responsabilidade e investimento sobre o quê, quando e 

como aprender e para quê ou para quem. 

A formação que até pouco tempo atrás exigia das instituições uma parcela significativa de 

investimento – dinheiro e tempo -, passou a onerar muito mais e pessoalmente os profissionais 

ligados a essas instituições. A comodidade da formação online, tão imbricada muitas vezes na 

rotina pessoal dos educadores, dificulta aos mesmos visualizar que agora recai sob suas 

expensas o investimento na infraestrutura necessária para se manter conectado durante o 

tempo destinado a sua formação em serviço, assim como a doação de um tempo não 

remunerado para manter uma atividade que também é profissional, mas que invade seu tempo 

pessoal, no qual não está previsto para ser de trabalho.  Vale lembrar Freitas: 

No quadro da responsabilização individual pelo aprimoramento da formação, esta deixa 
de fazer parte de uma política de valorização do magistério para ser entendida como um 
direito do Estado e um dever dos professores. (Freitas, 2002, p. 149) 

Essa característica da modernidade líquida, da qual as possibilidades de formação a distância 

são perfeitas representantes, causam mesmo mudanças na forma como vemos e vivemos 
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possibilidades diferentes nos afazeres humanos, para os quais ainda não se tem referenciais 

claros. Não estou recriminando o potencial ou recusando as benesses das possibilidades online 

na formação de educadores, apenas propondo que se olhe para as novas possibilidades 

questionando as formas como elas se instalam, o que constroem e destroem e a quem servem 

com mais eficiência, e se esse servir é justo, se traz contribuições para que a aprendizagem 

seja estimulada, se o enriquecimento intelectual das pessoas está sendo favorecido e se atende 

aos interesses da maioria. Ou será que há interesses do capital mais bem atendidos? 

A seguir, serão apresentados os resultados da investigação sobre o tempo de investimento dos 

profissionais na formação online, dentro do Projeto GET, o que contribuirá para a 

continuidade das reflexões. 

 

4.2 –   Tempos nos contextos de aprendizagem do projeto 
 

A explanação, os dados e as reflexões contidas no tópico 4.1 possibilitam afirmar que o 

Projeto GET pode ser caracterizado como uma iniciativa mais próxima à formação em 

serviço. Essa concepção estará presente como pano de fundo para as apresentações e análises 

das dimensões de tempo encontradas durante o desenvolvimento do projeto.  

Essa presença das dimensões de tempo serão abordadas da seguinte forma: 

Dimensões internas ao projeto – São dimensões presentes a partir das três modalidades que 

estruturam o Projeto GET e que têm sua gênese no tempo cronológico: tempo do contexto 

online, tempo no contexto presencial centralizado e tempo no contexto da prática em cada 

unidade de ensino. 

Dimensões externas ao projeto – São dimensões que estão presentes no contexto da 

existência e realização do Projeto GET e que influenciam seu desenvolvimento. Também 

estão mais diretamente relacionadas ao tempo cronológico: tempo institucional e tempo 

político. 

Dimensão interna e subjetivo do profissional em formação – É a dimensão de tempo em 

que acontecem todos os processos de formação do sujeito, portanto, mais ancorada em Kairos, 

embora esbarre em Cronos e na vigência dos tempos de duração do Projeto GET: tempo da 

formação. 

Daqui em diante esses tempos serão descritos e analisados. 
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4.2.1 -   Tempo no contexto online 

 

As características de um processo de formação online, como sabido, favorecem que o objeto 

em estudo esteja presente para o profissional em formação de forma incondicional, 

observados apenas aspectos técnicos e de suporte tecnológico, porque está livre das amarras 

espaciais e temporais, porque habita o ciberespaço. A esse respeito, vale lembrar Ferrara: 

Esse espaço tempo heterodoxo constitui não uma unidade, mas o discurso do espaço 
sobre o tempo ou as nuances do tempo através da fala do espaço ou pelo que esta fala 
sugere sobre si mesmo ao dizer o tempo. Essa fala assinala o fim do tempo como 
narrativa da duração que situava e classificava historicamente a vida entre “antes e 
depois”. (2009) 

Embora a cibercultura seja esse espaço recombinante, Lemos (2000), em que os contextos vão 

se relacionando e se instituindo sem ancoragem em distâncias ou velocidades, para entender 

como o projeto ocupou o tempo dos profissionais envolvidos foi estruturada uma tabela que 

sistematizou como ocorreram esses acessos, nessa modalidade do projeto. De forma que a 

interpretação dos dados desse levantamento pudesse evidenciar em que tempo essa 

recombinação do espaço do projeto ocorria para cada um dos envolvidos, se em horário de 

serviço ou fora dele.  O Quadro 18 apresenta esse levantamento. 
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Quadro 18: Levantamento do tempo nos acessos individuais estritamente online. 
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Na coluna Unidade ETEC estão relacionadas de forma abreviada, para preservar-lhes a 

identidade, as unidades a qual pertencem cada grupo de profissionais em formação. Há entre 

elas uma distinção relacionada a que parte do estado pertencem, se na grande São Paulo, 

incluindo a região metropolitana, ou no interior. 

Na segunda coluna, Cursista, estão discriminados os profissionais em formação, segundo a 

construção de legenda anteriormente especificada na figura 8. A abreviação do nome do 

cursista que recebe um asterisco à direita indica que, no projeto, este participante era o 

representante do grupo, responsável pela organização e postagem das atividades coletivas.  

A terceira coluna Cargo/Função recebe a indicação da colocação que o profissional possuía 

em 2009, época da realização do projeto. 

Total Acessos é o título da próxima coluna, em que constam os totais de acesso pertencentes a 

cada profissional em formação, resultado da somatória das duas próxima colunas, Nº Acessos 

Dentro Horário de Trabalho e Nº Acessos Fora Horário de Trabalho, considerando-se apenas 

as atividades individuais, cuja realização dependesse estritamente da conexão ao ambiente, 

como foi o caso de fóruns individuais, mensagens pelo e-professor – sistema de correio 

interno do curso – e comentários a respeito do trabalho dos colegas. 

As colunas Nº Acessos Dentro Horário Trabalho e Nº Acessos Fora Horário Trabalho 

representam a quantidade de acessos de cada profissional, se dentro ou fora de seu horário de 

trabalho. Foi obtida em detalhado levantamento em que se cotejava o horário de acesso dos 

profissionais em formação ao ambiente em contraposição ao horário de trabalho deles na 

instituição financiadora do projeto, naquele ano de 2009.  

As duas colunas seguintes, % Acessos Dentro Horário Trabalho e % Acessos Fora Horário 

Trabalho, representam em percentuais o volume de acessos já apresentado nas duas colunas 

anteriores, a fim de proporcionar uma segunda forma de expressão dos resultados, para que se 

possa optar por uma ou outra, dependendo do efeito de sentido que possa proporcionar para 

facilitar o entendimento do levantamento e das relações que se pode estabelecer a partir dele. 

A última linha do quadro, Totais, foi construída para abrigar os totais das colunas que 

demonstraram o número total de acessos total ao ambiente, pelos profissionais em formação, e 

o total dos acessos dentro e fora do horário de serviço, considerando as atividades que só 

poderiam ser feitas de forma online. 

Para sistematizar melhor os dados sobre essa realidade dos acessos às atividades 

essencialmente online foi montado o Quadro 19, mais enxuto, que é apresentado a seguir: 
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Quadro 19: Síntese dos acessos individuais ao ambiente online 

 
 

Na primeira coluna deste quadro 19 há a descrição do tipo de acesso, se dentro ou fora do 

horário de serviço, que terá sua quantidade apresentada. Na segunda coluna estão 

apresentados os totais obtidos em cada categoria, a partir do quadro 18 e, na terceira coluna, 

esses resultados expressos em percentuais. 

Na última linha, o número total de acessos, forma de checar se os índices apresentados 

realmente totalizam o número de acessos levantados no ambiente e se os percentuais perfazem 

100%. 

Fica explícito que o percentual de acessos fora do horário de trabalho, 78%, foi muito superior 

àquele realizado dentro do horário de serviço, 22%.  

Analisando a coluna % Acessos Dentro Horário de Trabalho, Quadro 18, apenas 7 

profissionais em formação conseguiram realizar mais atividades individuais com acesso 

online dentro da instituição, utilizando menos o tempo pessoal livre. Esses sete profissionais 

estão destacados no quadro 20, que é um recorte do quadro 18.  

Quadro 20: Profissionais que realizaram mais acessos dentro do horário de trabalho 

 

A maioria dos profissionais destacados neste quadro 20 ocupava cargo que possibilitava esse 

acesso ao ambiente em horário de serviço. Eram três diretores, um assistente técnico e um 

coordenador.  Somente uma professora conseguiu valer-se do mesmo expediente, 

frequentando o ambiente do projeto. 
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Esse horário de trabalho pedagógico existia para todos os professores, assim como as 

condições para que utilizassem computadores com acesso à internet em seus locais de 

trabalho.   

Pode-se ver por esse levantamento do Quadro 20 que são poucos os profissionais em 

formação que se dedicaram ao projeto principalmente em horário de serviço. Cabe registrar 

aqui que, segundo a coordenação da instituição financiadora, esse horário, na proporção de 

20% da carga horária do professor, destinava-se à elaboração de aulas, trabalhos, provas e 

correção dos mesmos. Legalmente não comportariam formação. Independente disso, alguns 

depoimentos apontam justificativas para não realizar as atividades nas unidades de ensino. 

Eu até tinha, na época, a chance de fazer todas as atividades aqui, entre um serviço e 
outro. Até a diretora nem se importava se a gente aproveitava o tempo, ela até falava 
mesmo, mas eu não conseguia me concentrar direito, tinha que parar de vez em quando, 
então muitas vezes eu acabei deixando pra fazer as atividades em casa. Eu fazia sempre 
isso quando tinha que fazer alguma coisa que precisava de mais concentração, porque eu 
não tinha muita prática, né. (ETEC GSP02–C4) 
 

O depoimento da profissional ETEC GSP02–C4 enfatiza a possibilidade de realizar a 

formação em serviço, até com o consentimento da gestora, mas sem um distanciamento do 

posto de trabalho, o que, segundo ela, a expunha a ruídos e distrações que dificultavam a 

realização das atividades a contento.  

Por outro lado, o depoimento da diretora (ETEC GSP02-C3) ressaltou a possibilidade do 

trabalho a distância em horário de serviço e as boas oportunidades que isso trouxe para a 

formação, embora também acusasse uma certa limitação para dedicação adequada às 

atividades do projeto. 

...por falar nessa coisa de fazer as tarefas a distância aqui mesmo, eu achei bem bacana. 
Toda vez que dava eu tentava fazer aqui, sabe por quê? Você se sente dentro da situação 
que está discutindo, não é um curso, uma coisa vaga que você tá lembrando que acontece 
com você. Tá aqui, você fala do seu dia a dia. Eu já cheguei levantar, ir atrás do [nome do 
coordenador] e discutir, olha, como é isso, como vamos fazer? Tá lá, a gente tem que 
opinar, a gente tem que fazer. Nem sempre a gente conseguia a tranquilidade pra se 
dedicar, porque uma escola exige muito, são os professores, alunos, a comunidade, as 
coisas que a gente precisa dar conta... (ETEC GSP02–C3) 
 
 

Os profissionais ETEC GSP04-C2 e ETEC GSP05-C2 foram entrevistados e se mostraram 

favoráveis a aproveitar o tempo em que se encontravam dentro da unidade de ensino para 

desenvolver o projeto, embora o número de participações destes, diretor e coordenador, tenha 

sido extremamente baixo tanto dentro quanto fora do horário de serviço. Já o profissional 

ETEC GSP06-C1, também diretor e com alto número de participações dentro do horário de 
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serviço não foi entrevistado, por fazer parte de uma das unidades de ensino que não foi 

visitada, devido a grande distância da capital. Ele também não respondeu à pesquisa enviada 

por e-mail.  

Pontuadas essas exceções, é possível analisar as manifestações de muitos profissionais dentre 

os 78% que utilizaram prioritariamente seu horário livre, ou seja, desenvolveram as atividades 

do projeto principalmente fora do horário de serviço. Quais as razões para que essa 

apropriação do tempo livre dos profissionais em formação não fosse rejeitada por eles? 

Foi possível apurar alguns posicionamentos em relação a essa questão. Pode-se afirmar, a 

partir das entrevistas feitas, que há várias razões para que as atividades online não tenham 

ocupado mais o tempo disponível em serviço, para aqueles que tinham essa possibilidade. Em 

alguns momentos e depoimentos há indícios de uma reflexão a respeito da ocupação indevida 

do tempo livre e da dificuldade de apropriação da rotina de trabalho, mas os aspectos 

favoráveis dessa modalidade como possibilidade de formação está presente em todos os 

depoimentos colhidos.  

No tópico 4.6 serão apresentadas as razões apuradas que explicam essa aceitação da ocupação 

do tempo livre com uma formação nitidamente concebida para ser em serviço, tanto no que se 

refere à dimensão de tempo presente no contexto online quanto às demais dimensões, 

conforme apresentadas nos próximos tópicos. 

 

4.2.2 -   Tempo no contexto presencial centralizado 

 

É interessante lembrar aqui o que deve ser entendido como o tempo no contexto presencial 

centralizado. Uma das partes da formação no Projeto GET consistia no encontro de todos os 

profissionais em um único local, a fim de interagirem com os formadores e os próprios 

colegas, de forma presencial. Nesses encontros eram realizadas palestras, aulas expositivas 

dialogadas, apresentação de produções, ações e desenvolvimento dos projetos em andamento 

em cada unidade de ensino.  

Ao todo foram cinco encontros em local único, com a duração de tempo conforme 

determinado no quadro 21. 
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Quadro 21: Total de horas de formação presencial centralizada 
MOMENTO MÓDULO DURAÇÃO 

1 Aprender em parceria 16 h 

1 16 h 

3 8 h 2 

5 6 h 

3 Acompanhamento 8 h 

TOTAL DE HORAS PRESENCIAIS CENTRALIZADAS 54 h 

 

O Projeto GET, como já descrito no capítulo em que é apresentado o contexto da pesquisa, foi 

dividido em momentos. Na coluna Momento do Quadro 21 estão indicados esses períodos em 

que ocorreram os encontros presenciais centralizados.  

Cada momento do projeto era dividido em módulos, de forma que na coluna Módulo, são 

especificadas essas divisões internas em que estavam contidas essas mesmas atividades 

presenciais, que aconteciam em uma escola do Centro Paula Souza, na qual se encontravam 

todos os profissionais em formação do projeto. 

Na terceira coluna, Duração, são informadas as quantidades de horas investidas em cada 

encontro presencial. Já na última linha da tabela encontra-se o total de horas destinado a essa 

parte de formação do projeto, ou seja, 56 h presenciais centralizadas. 

Aqui cabe uma interessante constatação, que foi possível a partir das entrevistas realizadas 

com os coordenadores do Centro Paula Souza e os profissionais participantes do projeto. 

O Centro Paula Souza tem por princípio estimular ao máximo a formação continuada de 
seus professores e faz isso sempre em horário de serviço, que é realmente para favorecer 
esse profissional, manter e promover cada vez a qualidade dos seus quadros [...] Sim, 
neste curso também aconteceu assim, foi uma formação em serviço, o profissional sai 
durante seu horário de trabalho na instituição para se formar e se informar. (Entrevista - 
CCPS02) 
 
Toda capacitação desse projeto foi feita em horário de trabalho do professor e dos 
funcionários, sim. Eles faziam a capacitação e depois compensavam esse horário com 
reposição, entende? Os professores são orientados e já têm como hábito deixar trabalhos 
encaminhados que são aplicados por outros professores para os alunos que ficariam sem 
aula, né, por causa da ausência do professor titular que saiu para fazer algum curso. Eles 
podem também repor essas aulas aos sábados. [...] Os diretores e coordenadores também 
compensam sim. Eles fazem isso aos sábados também, quando a unidade precisa deles, 
ou mesmo à noite, por exemplo, se eles trabalham de dia, e assim vai tudo se ajeitando e 
tudo fica certinho. (Entrevista - CCPS01) 
 

Pelos depoimentos, é possível perceber que o representante da coordenação do Centro Paula 

Souza, CCPS02, entende que a formação em serviço é uma possibilidade constante para os 
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profissionais da instituição. Durante a entrevista, busquei aprofundar o entendimento para o 

termo em contraposição à formação continuada, mas não havia uma distinção clara.  

Pesquisadora: Na sua concepção, existe no Centro uma diferença entre formação em 
serviço do profissional e formação continuada? 

Coord. CPS: Formação em serviço e formação continuada? Não sei se a gente tem essa 
conceituação clara entendeu, a agente chama genericamente de educação continuada, se 
eu tivesse que definir formação em serviço como é que eu faria? 

[...] 

Tem uma idéia assim quando você... se fala em formação em serviço,  se nós estamos 
falando de uma formação dual ou seja, onde eu aproveito a própria atividade profissional 
como aprendizado entendeu, além de completar com uma atividade não de rotina do 
trabalho.[...] Mais reflexiva, entende? (Entrevista CCPS-02) 

Quando feita a entrevista com a representante da coordenação CCPS01, vieram mais 

informações a respeito de como foi feita a formação do Projeto GET considerada por eles 

como formação em serviço, mas que assim como neste projeto, nas demais iniciativas de 

formação, as ausências para os encontros externos eram sempre compensadas. Este mesmo 

posicionamento esteve presente em todas as entrevistas com participantes do Projeto GET, 

diretores, coordenadores, professores e assistentes técnicos.  

Com isso é possível afirmar que o conceito de formação em serviço desenvolvido nessa 

instituição está ancorado no horário em que ocorre a formação, dentro do período em que o 

profissional está à disposição da instituição, o que é diferente do conceito de formação em 

serviço que designa o investimento feito pelo empregador para garantir que seus profissionais 

desenvolvam um conhecimento importante e necessário para atender aos objetivos 

específicos, que justificam o investimento em tempo e dinheiro. 

Assim como na exposição do item anterior que apontou a ocupação do tempo pessoal para o 

trabalho no contexto online, a obrigatoriedade de compensação dos períodos dedicados à 

formação presencial não foi considerada um empecilho pelos profissionais em formação. Em 

nenhum dos depoimentos colhidos essa conduta adotada pela instituição em um processo de 

formação em serviço foi alvo de críticas. Um exemplo de depoimento de diretor a esse 

respeito diz: 

As pessoas que estavam no projeto moravam perto e tinham transporte para ir até lá, na 
escola do Tatuapé, “pros” encontros do curso. “Pra” poder ir e participar a gente montava 
um esquema “pra” deixar as atividades, exercícios e pesquisas para os alunos. Aqueles de 
nós que não tinham sala de aula, como eu e o coordenador, a gente precisava sempre por 
o trabalho em dia em horários alternativos, sabe como é, vindo à noite, aos sábados, 
porque sempre se tem por aqui atividades que acontecem nos finais de semana. 
(Entrevista - ETEC GSP03-C1) 
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Passarei agora a apresentar as ocorrências voltadas para o tempo da prática em cada unidade 

de ensino, que é a parte do Projeto GET que envolvia o desenvolvimento do projeto 

diretamente ancorado na realidade das unidades de ensino e dos profissionais em formação.  

 
 

4.2.3 -   Tempo no contexto da prática em cada unidade de ensino 

 

O tempo no contexto da prática em cada unidade de ensino englobou todos os momentos 

destinados ao trabalho em grupo com vistas aos estudos, planejamento, implementação das 

ações e do projeto final do processo de formação do GET. Em vários momentos há indicações 

para a participação de outros profissionais da unidade de ensino, a fim de favorecer ao 

coletivo a apropriação das propostas resultantes do Projeto GET. Para tal, as ações deveriam 

ocorrer no contexto comum dos envolvidos.  

A figura 21, retrato de uma das telas do curso, exemplifica bem a forma como esse tipo de 

atividade coletiva era encaminhada. 

Figura 21: Exemplo de atividade coletiva a ser desenvolvida de forma presencial nas unidades de ensino 
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Nesta figura 21 temos os encaminhamentos para a elaboração do produto final desse processo 

de formação, o projeto Gestão Escolar e Tecnologias da unidade de ensino, em que constavam 

a consigna para execução da atividade e o passo a passo para realizá-la. De cima para baixo, o 

primeiro destaque vermelho feito no texto, solicita que haja um levantamento de necessidade 

a partir do qual o projeto possa ser desenvolvido, o que requer uma ação efetiva dentro da 

unidade de ensino. Já o segundo destaque orienta para uma ação conjunta de construção entre 

o grupo participante da formação e a equipe escolar. Isso evidencia a necessidade de o 

quarteto em formação priorizar o espaço e o tempo em interação com a comunidade escolar 

para as atividades práticas previstas nesta modalidade do projeto. 

Não é possível determinar exatamente o horário destinado a cada atividade nesta modalidade 

e apurar exatamente quanto tempo foi destinado às atividades práticas coletivas a serem 

desenvolvidas em cada unidade de ensino, como foi feito com as atividades presenciais 

centralizadas, porque elas foram computadas juntamente com as horas de trabalho a distância. 

No entanto, é possível conhecer o tipo de atividade e estimar da necessidade de tempo para 

dar conta de cada uma delas.  

 
 
Quadro 22:  Atividades presenciais coletivas descentralizadas nas unidades de ensino 

MOMENTO NOME DA ATIVIDADE 
TIPO 

ATIVIDADE 

Momento 1 
Aprender em parceria 

Atividade 2  
 Produção multimídia 

 

apresentação 
multimídia 

Momento 2 
módulo 2 A 

Atividade 3 
 Organizando o processo da AÇÃO 

texto 

Momento 2 
Módulo 2 B 

Atividade 5  
Produção no coletivo 

texto 

Atividade 1:  Elaboração do Projeto Gestão 
Escolar e as Tecnologias 

projeto 
Momento 2 
Módulo 4 Atividade 3:     Elaboração de apresentação 

do Projeto de Gestão das Tecnologias 
apresentação 

 

A coluna Momento do Quadro 22, assim como aquela explicada no Quadro 21, designa as 

grandes divisões do Projeto GET, só que nesta mesma coluna estão também apontados os 

módulos em que aconteceram as atividades, originalmente concebidas para se realizarem no 

contexto da prática, envolvendo os quatro componentes da equipe e também a comunidade 

escolar. 
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Na segunda coluna, Nome da Atividade, estão discriminadas as atividades pelos números que 

receberam e os tipos de trabalho que encaminhavam. Já na terceira e última coluna, Tipo de 

Atividade, são apresentados os portadores de textos gerados em cada uma das atividades.  

A apuração de como foram desenvolvidas essas atividades, no que diz respeito ao tempo 

utilizado e o envolvimento dos componentes do grupo só foi possível durante as entrevistas 

realizadas.  

A grande curiosidade ao analisar essas atividades da prática no contexto escolar voltava-se 

principalmente para a participação dos professores e professoras, por conta da natureza de seu 

trabalho estar centrado na sala de aula, sem uma suposta maior flexibilidade e disponibilidade 

para desenvolver o projeto como tinham os outros profissionais do grupo, diretores, 

coordenadores e assistentes técnicos. A hipótese inicial era que os docentes teriam participado 

de forma precária dessas atividades coletivas, o que não se confirmou.  

A gente não tinha um tempo específico pra elaborar e desenvolver o projeto, porque 
a gente “tava” sempre junto, mas quando precisava elaborar alguma coisa mais 
demorada, era antes do horário ou depois, e também por MSN, Skype, e-mail. Às 
vezes, quem podia se deslocava até o outro. Algumas vezes, a gente estava em aula, eu 
sou de informática, mas quando os alunos tinham o que fazer, eu mandava mensagem 
dizendo, olha, estou fazendo alguma coisa assim, assim. Eu acho que a gente precisa se 
dedicar, não importa como. (Entrevista - ETEC GSP01-C4) 
 
O grupo era muito unido e dava um jeito de fazer as tarefas e encaminhar o projeto. 
Dentro do nosso trabalho a gente bem que tentava, mas na maioria das vezes foi 
fora mesmo. (Entrevista - ETEC GSP01-C1) 
 
Eu tinha horário de coordenação, então eu aproveitava esse horário, não é que a gente 
tem disponível, mas dava pra se desdobrar e tocar o projeto, enquanto na sala de aula não 
é possível mesmo, né. Quando precisava de todo mundo junto, era chegar mais cedo ou 
ir embora um pouco depois. (Entrevista - ETEC GSP04-C3) 
 
Bom, a gente tinha que se virar, não é? [dirigindo-se ao colega também professor]. Teve 
muita entrada antes do horário, encontro de final de semana, e-mail pra lá, e-mail 
pra cá, não foi? Para nós foi bem mais difícil, porque não temos como deixar os alunos, 
percebe? (Entrevista - ETEC GSP02-C2) 

 

O professor tem o período de trabalho na unidade, sem alunos, mas são tantas coisas pra 
fazer, que fomos achando nosso jeito de trabalhar para fazer o que precisava, as 
atividades, sabe? (Entrevista - ETEC GSP02-C1) 

 

... a gente tinha liberdade pra fazer as atividades, mas não era tranquilo, porque nem 
sempre todo mundo podia ao mesmo tempo e daí a gente teve que combinar chegar 
um pouco antes ou ficar depois, algumas vezes aconteceu...( Entrevista - ETEC 
GSP05-C3)  
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... e assim foi feito, com muita correria às vezes. Tivemos que resolver algumas coisas 
por e-mail, telefone, porque a gente não está em sala de aula, mas tem muita demanda. 
Tivemos o plano plurianual, observatório, e todo o trabalho de sempre, principalmente 
numa ETEC como a nossa. (ETEC GSP05-C4) 

 

Nos depoimentos acima existem três que são de professores e quatro de outros profissionais, 

diretores, coordenadores ou assistes técnicos, sem o trabalho em sala de aula.  Ao contrário do 

que eu supunha, os depoimentos mostraram que os professores participaram tanto quanto os 

demais profissionais na realização das atividades presenciais no contexto das atividades 

prática do Projeto GET.  

Além disso, em todos os depoimentos sobre essa modalidade do projeto, apareceu a ocupação 

de tempo extra como prática privilegiada para realização dos trabalhos, como entradas 

antecipadas, saídas retardadas, encontros fora da unidade e aos finais de semana, além de 

contar com o apoio das ferramentas virtuais de comunicação síncrona ou assíncrona para 

manter o aspecto colaborativo previsto no desenvolvimento das atividades. O telefone, outra 

importante ferramenta de comunicação, também aparece em algumas falas. 

Entretanto, nem todas as situações de construção do projeto, principalmente aqueles em que a 

comunidade escolar tinha envolvimento, foram coordenadas por todos os profissionais do 

quarteto em formação. Para essas situações, normalmente o diretor ou o coordenador se 

incumbiam de manter o diálogo. 

... nós tivemos o envolvimento direto de alguns professores e  vários alunos na fase de 
estudo para construção do site da escola, o [nome do professor coordenador] é que se 
envolvia mais com essa parte, porque tinha um tempo maior e era o entendido em 
tecnologia...( Entrevista - ETEC GSP03-C1) 

Um outro ponto interessante nesta modalidade de trabalho, que também envolvia o aspecto de 

administração do tempo, é a determinação do representante do grupo, sempre responsável 

pela postagem das atividades e mensagens relativas aos trabalhos coletivos no ambiente 

virtual de aprendizagem. No Quadro 13 - Listagem de códigos das unidades de ensino, 

profissionais em formação e seus cargos ou função -, são marcados com asterisco os 

profissionais que tiveram a incumbência de representar seus respectivos grupos. Dois 

depoimentos lembram o compromisso desses representantes. 

A gente aqui elegeu o professor [nome do professor] para ser nosso representante de 
grupo e ele fazia esse papel, mas a gente combinava tudo antes, discutia, combinava, 
entendeu, né? [...] Eu nunca perguntei quando ele postava, se tinha alguma dificuldade, 
mas é certeza que ele fazia lá da casa dele, porque aqui, com os alunos... não sei, acho 
que ele fazia depois. E também ficava tudo lá no curso da internet, pra gente acompanhar 
o que as outras ETEC falavam pra gente. (Entrevista - ETEC I08-C1) 
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Eu coordenava essa coisa das atividades, mas só porque tinha que ficar alguém pra 
mandar as atividades, porque o [nome do professor] é que tinha mais conhecimento de 
tecnologia, afinal, é a praia dele. [...] Quando dava um tempinho aqui, depois que a gente 
fazia a atividade, eu entrava no site e mandava. [...] Dificuldade, nada muito complicado, 
mas fazia muito isso lá de casa, com calma, aí fui ficando mais prática também, porque 
sempre foi meu objetivo que todo mundo aprendesse a mexer com a informática. 
(entrevista - ETEC GSP04-01) 

 

Embora não seja possível apurar com mais precisão a porção de dedicação às atividades no 

contexto da prática, se em maior proporção dentro ou fora do horário de serviço, como 

ocorreu com outras temporalidades, é possível constatar pelos depoimentos que o grupo em 

formação buscava horários  alternativos para desenvolver a maior parte das atividades do 

projeto. As postagens das devolutivas no ambiente virtual do curso, feitas por representantes, 

também envolviam tempos pessoais e externos ao tempo de serviço.  

Até o momento, as atividades das três modalidades do Projeto GET foram realizadas 

prioritariamente fora do horário de trabalho dos profissionais em formação. Essa realidade 

fica evidente se pensarmos nas características do trabalho docente, que não conta com 

prerrogativas que em tese teriam os profissionais com outros cargos, como diretores, 

coordenadores e assistentes técnicos. Entretanto, também para esses profissionais foi possível 

perceber outras dimensões que coexistiram aos tempos tratados até aqui, voltados 

essencialmente aos tempos que envolveram as modalidades do curso.  

Fullan e Hargreaves chamam a atenção para essa questão da necessidade de envolvimento do 

grupo para inovar nas ações dentro da escola, mas também chama a atenção para a sobrecarga 

que isso acarreta. 

À medida que os professores enfrentam as expectativas crescentes e cada vez mais 
amplas no trabalho e a cada vez maior sobrecarga de inovações e de reformas, é 
importante que eles trabalhem e planejem mais com os colegas, compartilhando e 
desenvolvendo em conjunto suas especializações e seus conhecimentos, ao invés de tentar 
enfrentar as exigências sozinhos. (Fullan; Hargreaves, 2000, p.19)  

Além do envolvimento dos profissionais nas modalidades do Projeto GET, os dois próximos tópicos, 

tempo institucional e tempo político, explicitarão ainda outras temporalidades que estiveram presentes 

abrindo concorrência e disputando a atenção dos profissionais em formação. 
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4.3 –   Tempo institucional 
 

A denominação tempo institucional aqui utilizada baseia-se na concepção de Gadotti (2001), 

que chama a atenção para o tipo e o ritmo dos acontecimentos dentro da instituição escolar e 

como isso pode influenciar no desenvolvimento de um projeto. Segundo este autor, um 

projeto pode ser influenciado positiva ou negativamente por esse tempo, porque há 

acontecimentos rotineiros, esporádicos ou excepcionais, previsíveis ou não, que podem 

ocorrer e que devem ser levados em consideração, principalmente quando acarretam a 

necessidade de correção de rumos ou adequações a um projeto em andamento nesse contexto. 

Nas ETEC que fizeram parte desse campo de pesquisa, esses eventos se fizeram presentes e, 

depois de pontuados, contribuíram para entender certas justificativas de falta de tempo por 

parte dos profissionais em formação. 

Duas foram as ocorrências encontradas nos depoimentos dos entrevistados que apontavam 

interferência na rotina e ocupação extra, além daquelas já existentes no dia a dia, o que afetou 

diretamente o desenvolvimento do Projeto GET, confirmando a concepção de Gadotti (2001).  

A primeira ocorrência foi a necessidade de os profissionais se empenharem para a realização 

do Plano Plurianual de Gestão – PPG. Este plano tem como eixo norteador o Projeto Político 

Pedagógico – PPP, no qual são explicitados os valores, as crenças e os princípios pedagógicos 

da escola.  

O PPG é um plano válido por cinco anos, mas que pode e deve ser revisto anualmente, para 

incorporar as mudanças, resultado da presença de novas necessidades emergentes na unidade 

escolar. A respeito do PPG, no regimento comum das escolas técnicas estaduais, no capítulo 

II, consta: 

Art. 12 – O Plano Plurianual de Gestão apresentará a proposta de trabalho das ETEC, 
contendo, entre outros: análise do contexto interno e externo, as metas a serem 
desenvolvidas, os planos de curso e os projetos com os critérios para acompanhamento e 
controle de avaliação. 

Parágrafo Único – O Plano Plurianual de Gestão terá vigência de cinco anos, podendo ser 
atualizado, complementado e alterado sempre que for necessário, a critério da equipe 
escolar. (Centro Paula Souza, 2006, p. 7) 

 

Em 2009, ano de desenvolvimento do Projeto GET, a construção do PPG teve um cronograma 

de desenvolvimento extenso e, além disso, como todo ano se faz, houve também a elaboração 

do plano anual escolar, que sempre é incorporado ao PPG, atualizando-o.  
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Sua elaboração envolve vários profissionais da unidade de ensino e comunidade escolar. A 

profissional do Centro Paulo Souza, aqui identificada como CCPS-05, forneceu, após 

entrevista feita por telefone, alguns slides utilizados para formação dos profissionais da 

instituição, nos quais constam os seguintes itens de composição do PPG: 

Introdução – dados da escola 

 Participantes: Diretor, Conselho de Escola, outros colaboradores 
 Projeto Político Pedagógico 
 Atos legais de criação e funcionamento 
 Histórico da escola 
 Níveis e modalidades de ensino 
 Organização curricular/agrupamento discente (1º semestre 2009) 
 Organização curricular/agrupamento discente (2º semestre 2009) 
 Classes descentralizadas 
 Calendário escolar 2009 

Recursos 

 Recursos humanos 2009 
 Recursos físicos 
 Recursos materiais 
 Recursos financeiros 
 Serviços terceirizados 
 Colegiados, organizações e instituições auxiliares 2009 

Missão 

Visão 

Características  

 Características regionais 
 Características do corpo discente 

Avaliação do cumprimento de metas do ano anterior 

 Indicadores 
 Pontos fortes 

Situações-problema 

 Prioridades 
 Objetivos 

Metas 

Projetos 2009 

Projetos futuros 

Parecer do conselho de escola 

 

Dos itens integrantes do PPG, as metas, projetos para o ano e projetos futuros são os itens que 

mais ocuparam os profissionais, já que aqui deveriam estar condensados os anseios da 

comunidade escolar como um todo, a partir do questionamento da realidade e participação 

daqueles que pudessem contribuir nessa tarefa.   
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... [sobre o PPG] é sempre muito trabalhoso... a construção ou mesmo a atualização do 
plano. O documento precisa representar o que a escola quer e precisa, as pessoas 
precisam estar envolvidas, enfim é uma demanda que preenche sempre um espaço muito 
significativo na rotina... (Entrevista - ETEC GSP05-C1) 

 

O Quadro 23, também fornecido pela profissional da coordenação do Centro Paula Souza, 

CCPS05, é o cronograma divulgado para todas as ETEC em 2009, no sentido de orientar para 

os prazos a serem observados para a construção do PPG. 

     Quadro 23: Cronograma do PPG apresentado às ETEC em 2009 

 

No Quadro 23, aparecem relacionadas as etapas para construção do PPG e nas colunas 

subsequentes, uma para cada mês, os traços coloridos indicavam a época esperada para que 

cada uma das etapas citadas fosse cumprida.  

O Projeto GET ocorreu nas ETEC de fevereiro a setembro de 2009 e as etapas do PPG de 

fevereiro a julho, de forma que durante seis meses as duas atividades estiveram presentes e 

em concomitância temporal dentro das unidades de ensino, ora ocupando principalmente os 

gestores, ora ocupando estes e os demais integrantes da unidade escolar. 

O Observatório Escolar, implantado pela Coordenadoria de Ensino Técnico – CETEC, em 

1998, foi a segunda ocorrência de porte naquele ano do Projeto GET, suficiente para também 

afetar o dia a dia dos profissionais em formação. 

Trata-se de um processo desenvolvido em todas as unidades de ensino, constituído de dois 

momentos. O primeiro é uma espécie de auto-avaliação na qual uma comissão da própria 

unidade de ensino realiza, a partir de um roteiro estabelecido, uma checagem de muitos itens 

que podem revelar o quanto a escola está trilhando com eficiência os caminhos desenhados 

para uma escola técnica ou o quanto precisa rever seu desempenho. Depois da auto-avaliação, 
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há a visita de uma comissão,  durante um dia, a fim de homologar as avaliações realizadas. O 

objetivo maior do Observatório Escolar, segundo a instituição, não é verificar ou punir, mas 

auxiliar as unidades de ensino a buscarem sempre o melhor padrão de qualidade para a rede 

das escolas técnicas como um todo, principalmente no que se refere à formação de seus 

alunos. Além de fazer uma verificação de documentos diversos, a comissão do Observatório 

Escolar buscava entender como os profissionais das ETEC colocavam em prática o que 

haviam planejado para o ano e como a comunidade estava sendo atendida e avaliava o 

desempenho dos trabalhos de formação realizados. 

No site do Centro Paula Souza são encontradas as seguintes explicações para o Observatório 

Escolar: 

Essa avaliação, de caráter pró-ativo, ajuda a criar uma cultura organizacional, com base 
na permanente evolução do pessoal e na melhoria contínua dos processos internos. 
Pautando-se no entendimento de que uma organização é um sistema que realiza seu 
trabalho por meio de um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas 
(processos), que consomem recursos e produzem bens e serviços, o Observatório Escolar 
conta com uma etapa inicial em que a própria escola avalia diferentes aspectos do seu 
processo de gestão.  

A verificação das diferentes práticas de cada unidade de ensino, embasada numa 
metodologia de finalidade construtiva e formativa, permite à comunidade escolar a 
identificação de eventuais fatores críticos, sinalizadores de oportunidades de melhoria, 
promovendo assim uma gestão participativa, que se reflete na efetividade do processo de 
ensino-aprendizagem. (Centro Paula Souza -http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/sai/Observ_Escolar/Observ_Esc_2007.html)  

 

Como o Observatório Escolar é realizado anualmente, em 2009 também impactou nas 

atividades do Projeto GET. Embora a visita da comissão durasse apenas um dia, todo o 

processo da auto-avaliação e os preparativos da escola consumiam muito mais tempo e 

ocupavam várias pessoas em cada unidade de ensino. 

Abaixo estão relacionados os blocos investigativos que compõem o Observatório Escolar e 

que mostram o que se busca analisar em cada ETEC que recebe a visita dessa comissão.  

Bloco Gestão Pedagógica:  

 Articulação entre os planos de curso e os planos de trabalho docente 

o Práticas: 

 Os Planos de Curso de todas habilitações são mantidos disponíveis paLgetra 
consulta dos docentes, a qualquer momento, em local divulgado e de fácil 
acesso? 

 Informações sobre o perfil dos alunos matriculados são disponibilizadas aos 
docentes para subsidiar o planejamento ou replanejamento no início de cada 
semestre? 
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 O planejamento do trabalho docente é realizado de forma sistemática, coletiva 
e cooperativa, em consonância com o Plano de Curso? 

 Todos os docentes elaboram o Plano de Trabalho Docente - PTD e o 
submetem à avaliação da Coordenação de Área no início de cada módulo ou 
série, dentro do prazo estabelecido? 

 Todos os Coordenadores de Área verificam e registram o alinhamento dos 
Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso? 

 A escola organiza o PTD de todos os professores, por habilitação, reunindo-os 
por módulos/séries? 

 A escola disponibiliza os Planos de Trabalho Docente para consulta da 
comunidade escolar? 

 Desenvolvimento dos Planos de Trabalho Docente 

 Incentivo à autonomia, ao trabalho coletivo e à contextualização. 

 Atendimento às pessoas com necessidades especiais e combate à discriminação. 

 Monitoramento do processo de aprendizagem. 

 Estágio Supervisionado como ato educativo 

 Atendimento às Orientações Curriculares 

Bloco Gestão do Espaço Físico 

 Organização do espaço físico 

 Orientação para utilização do espaço público 

Bloco Gestão Participativa 

 Planejamento Escolar 

 Atuação do Conselho de Escola 

 Fomento à participação dos alunos em ações conjuntas 

 Participação da comunidade na gestão escolar 

 Gerenciamento das atividades de rotina da escola 

Bloco Gestão de Pessoas 

 Capacitação em serviço de docentes e funcionários 

 Assiduidade da Equipe Escolar 

Bloco Gestão de Documentos 

 Gestão da Secretaria Acadêmica 

 Registro do desenvolvimento do ensino 

 Apoio Administrativo 

 Organização e tratamento do acervo documental 

 Atendimento 

Bloco Gestão de Parcerias  

 Ações promotoras de parcerias 

 Ações de compartilhamento de práticas educacionais 

Bloco Gestão de Serviços de Apoio 

 Biblioteca / Sala de leitura 

 Segurança do Trabalho na Escola 
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 Aplicação dos recursos financeiros 

 Gestão de Serviços Terceirizados 

Cada um dos blocos citados contém as subdivisões internas também citadas, que englobam 

várias práticas. Aqui, citei apenas as práticas relativas à subdivisão denominada “Articulação 

entre os planos de curso e os planos de trabalho docente”, para dar a dimensão do nível de 

detalhamento que a investigação tem. As práticas de outras subdivisões e outros blocos 

encontram-se detalhadas no Apêndice 8, Avaliação de consenso. 

O importante aqui é entender que cada um dos itens denominados como “prática” são 

observados, de forma a constatar se está de acordo com as indicações gerais para todas as 

ETEC.  

Segundo as informações obtidas por documentos no site do Centro Paula Souza e durante as 

entrevistas, caso se chegue a uma avaliação aquém do esperado em alguma prática, a unidade 

escolar recebe orientação para melhorar seu desempenho ou resolver o que é necessário.  

Em entrevista por telefone, a representante da coordenação do Centro Paula Souza, aqui 

denominada CCPS06, afirmou que não há uma prática de incentivo às unidades de ensino 

para se prepararem para a visita dos observadores, porque eles devem enxergar a realidade tal 

qual é no dia a dia, sem maquiagem, embora acredite também que muitas unidades devam 

ficar ansiosas pela chegada dessa comissão e até querer se preparar para isso. 

Alguns dos gestores entrevistados mostraram, sim, alto grau de apreensão e ocupação por 

conta da chegada dos observadores em suas unidades, se não colocando a casa em ordem, 

pelo menos checando detalhes para que tudo estivesse a contento. 

Por conta disso, na ocorrência do Observatório Escolar, normalmente realizado entre 

setembro e outubro, percebe-se um maior grau de ocupação de tempo, principalmente dos 

gestores e coordenadores de cada unidade de ensino. 

Não tivemos bem uma dificuldade nesse período, mas um pouco mais de correria, porque 
é um momento em que a gente aproveita também para colocar tudo em ordem. (Entrevista 
- ETEC GSP05-C4)  

As entrevistas revelaram que alguns profissionais, principalmente diretores, além de 

receberem o Observatório Escolar em suas unidades, também fizeram parte de comissões, 

atuando como observadores em outras unidades de ensino. Para esses, o tempo de dedicação 

ao Projeto GET sofreu um impacto um pouco maior. 

Ser observador é uma experiência muito boa, porque ajuda o olhar do diretor e sua 
atuação dentro de sua própria escola. (Entrevista - ETEC GSP01-C1) 
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 ... deu pra perceber o envolvimento de todo mundo no curso, porque eu conheci de 
perto outras escolas, além da minha, e muitas vezes ficava mesmo difícil cumprir os 
prazos, eu mesmo passei por isso quando tivemos o Observatório, porque tinha minha 
unidade e também fiz parte como observador em outras ETEC. (Entrevista - ETEC 
GSP03-C1)  

Esses dois eventos, a construção do PPG e o processo desencadeado pelo Observatório 

Escolar estiveram presentes durante todo o tempo em que as unidades fizeram parte do 

Projeto GET, ou seja, de fevereiro a setembro.  

Olha, o Observatório demanda que cada ETEC envie um representante para ser 
capacitado e conhecer o documento orientador daquele ano. Normalmente isso acontece 
em agosto. Em setembro, durante uns quinze dias, pouco mais, pouco menos, é o prazo 
para que as equipes escolares formadas realizem a auto-avaliação. Em cada ano um 
determinado ponto é priorizado e isso é que direciona toda a observação daquele ano. Por 
exemplo, ano passado, o que se tinha que observar com maior ênfase é a relação de 
aprendizagem dos alunos, entende? (Entrevista - CCPS-06) 

Embora todo o ano esses dois eventos ocorram, em 2009 foi o ano da construção do novo 

PPG, o que exigiu um tempo maior de dedicação. O observatório, se por um lado já é uma 

rotina anual conhecida, por outro, concentra muitas atividades em curto espaço de tempo, 

agosto a setembro.  Para isso basta checar a quantidade de práticas que são observadas e que 

demandam atenção dos profissionais das unidades de ensino, que vão de detalhes como a 

exatidão de toda documentação administrativa e acadêmica, ambientação adequada dos 

espaços, até a abordagem de toda parte pedagógica e da convivência e satisfação da 

comunidade escolar. Há participações em fóruns que também anunciaram dificuldades para a 

feitura de atividades de implementação do Projeto GET por conta dessas demandas. 

O tempo institucional é aquele no qual convivem todos os eventos que chegam e se 

desenvolvem de alguma forma em uma unidade de ensino. O Projeto GET foi um desses 

eventos que influenciaram no tempo institucional, abrindo nele seu espaço, ao mesmo tempo 

em que dele recebeu intervenções, como comprovam muitos dos depoimentos colhidos.   

Nos dois últimos módulos, devido às intensas atividades na unidade de ensino, admito 
que tive dificuldades em participar de forma mais ativa do curso, o que me comprometeu, 
de certo modo, o meu aproveitamento nas atividades... (Memorial reflexivo - ETEC 
GSP05-C3) 
 
O meu maior problema e acredito que o da maioria dos colegas foi conseguir conciliar as 
atividades do curso com o projeto e minhas atividades como professor. O fator tempo foi 
o principal obstáculo (Memorial reflexivo - ETEC GSP03-C4) 
 

Nóvoa (1995) contempla esse envolvimento existente entre educadores e os estímulos 

presentes nas instituições de ensino. 
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As escolas constituem uma territorialidade espacial e cultural, onde se exprime o jogo dos 
atores educativos internos e externos, por isso, a sua análise só tem verdadeiro sentido se 
conseguir mobilizar todas as dimensões pessoais, simbólicas e políticas da vida escolar, 
não reduzindo o pensamento e a ação educativa a perspectivas técnicas, de gestão ou de 
eficácia stricto sensu. (Nóvoa, 1995, p. 16) 

Essa territorialidade citada por Nóvoa é habitada por aqueles que vivenciam o dia a dia na 

unidade de ensino e atribuem a ela um sentido de pertencimento. No entanto, as emanações 

externas também afetam a rotina escolar, e precisam ser consideradas, porque podem não só 

ocupar o tempo cronológico da comunidade escolar, mas instigar nela a iniciativa de criar 

ações que se aproximem do que se mostra como um sinal de qualidade ou tendência a ser 

seguida. 

Ao analisar o impacto de ações como o Observatório Escolar e a construção do PPG, pode-se 

perceber que a intimidade da realidade da unidade de ensino fica contornada e pronta para ser 

exposta e sua feitura não pode ser negligenciada. Dessa forma, o tempo sobrecarregado de 

atividades precisava ser tolerado. 

Entretanto, para além do tempo institucional, há outro, o tempo político, que de forma mais 

abrangente interfere no desenvolvimento dos projetos e das ações em curso na escola. É sobre 

esse tempo e sua influência no desenvolvimento do Projeto GET que se ocupará o próximo 

tópico deste capítulo. 

 

4.4 -    Tempo político 
 

Entende-se por tempo político, ainda tomando como embasamento as ideias de Gadotti 

(2001), aquele que está presente nas relações externas a cada unidade escolar, mas que 

determina de forma direta ou indireta o encaminhamento de muitas ações internas. 

Aqui cabe uma pequena retrospectiva da história recente das escolas técnicas do Centro Paula 

Souza, a fim de se entender como esse tempo político se fez presente. 

Desde 2007 o governo do Estado de São Paulo anunciou um plano para aumentar o número 

de escolas técnicas de ensino médio, ETEC, e faculdades de tecnologia, FATEC, enfatizando 

que a meta não dispensaria a qualidade de ensino pela qual é reconhecido o Centro Paula 

Souza. A princípio, em 2008, o plano estabeleceu um reajuste médio de 49% no valor da 

hora-aula paga aos professores, incorporação de gratificações e reajustes também para os 

profissionais da área administrativa.  
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Também teve início uma expansão acentuada no número de unidades técnicas de ensino, nos 

dois níveis. No que se refere às ETEC, a meta era aumentar em 100 mil o número de alunos 

até 2010. Em junho de 2009, 75% dessas vagas já estavam criadas.  

Essa decisão de investir maciçamente no ensino técnico foi o resultado do histórico bem 

sucedido e comprovado da qualidade da instituição, a partir da classificação das escolas em 

testes nacionais de desempenho. Das 50 escolas mais bem avaliadas na cidade de São Paulo 

no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, de 2007, 11 estavam vinculadas ao Centro 

Paula Souza. Além disso, as ETEC ficaram em 1º lugar no quesito qualidade, em 59 dos 71 

municípios onde estão implantadas. E a Escola Técnica São Paulo (ETESP) conquistou o 10º 

lugar entre as escolas públicas de todo o país. O resultado, segundo fonte oficial de 

divulgação do governo do Estado de São Paulo, até um ano após a conclusão do curso, cerca 

de 80% dos alunos do ensino técnico e 92% do ensino tecnológico estão empregados. 

(Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, 2008) 

Esta breve retrospectiva foi realizada a partir de sites oficiais do Governo do Estado de São 

Paulo, mas ratificados em entrevistas feitas com os representantes da coordenação do Centro 

Paula Souza.  

A secretaria e mesmo o governo do estado e o próprio governador, ele tem nos últimos 
seis anos, no final do governo Alckmin, passado durante todo governo Serra e 
continuando por esse terceiro governo Alckmin, tem uma convicção de que o centro 
Paula Souza é uma instituição importante para o desenvolvimento do estado de São 
Paulo em termos de formação profissional técnica e tecnológica. Isso foi traduzido 
em metas, por exemplo: dobrar o número de faculdades de  tecnológicas, mais que 
dobrar a matrícula no ensino técnico, como metas que a gente teve que.... e que implicou 
em construções e em parcerias, nós temos hoje uma forte parceria com a Secretaria 
Estadual da Educação para uso do espaço da educação, para alcançar esse número de 
endereços que eu lhe falei. ETEC propriamente nós temos 200 ou 202, entretanto eu 
tenho 240 extensões, a maioria dessas extensões cerca de 100 a 105 são salas ociosas que 
nós usamos na Secretaria Estadual da Educação, tem uma parceria forte com a Secretaria 
Estadual da Educação aqui da capital para a utilização dos CEU, que são os Centros 
Educacionais Unificados, que é uma forma de você estar indo para a periferia mais 
distante e com uma boa estrutura que os CEU tem. E hoje a gente diz que o crescimento 
do Paula Souza foi mais rápido porque a gente fez esse partilhamento de espaços, então a 
história da rede estar ociosa à noite, porque o ensino médio está caminhando para o dia e 
nós usamos isso, agora nós assinamos um outro convênio com a Secretaria de Educação 
para fazer assim, durante o dia o aluno faz as disciplinas do médio na rede em uma 
escola próxima e vem à tarde para fazer a parte técnica e o currículo é integrado, é um 
currículo só. (CCPS-02) 

O entrevistado CCPS-02 deixou clara a grande preocupação com a manutenção da qualidade 

do ensino na instituição, depois do aumento vertiginoso no número de vagas nas escolas 

técnicas. 
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Como a gente sabe, na hora que você alarga o atendimento, você claro que vai receber 
pessoas com mais dificuldades, porque nós temos nosso público-alvo que são os ex-
alunos da Secretaria Estadual e até alunos da Secretaria Estadual que fazem 
concomitantemente o curso técnico. Se a gente usar como referência o ENEM, eu tenho 
exatamente o contrário, nós tínhamos cerca de pouco menos de 20 mil matrículas no 
ensino médio e nos últimos quatro anos atingimos 52 mil matriculas do ensino médio, 
entretanto quando você pega o ENEM ano a ano, a porcentagem de escolas nossas, 
acima da média do ENEM, cresceu e a participação também cresceu. A escola que tinha 
30% só de alunos fazendo o ENEM  chegou a 70, 80 e até 90% [...] Só que isso tem 
história, isso não foi assim espontâneo, nós ampliamos e criamos a função do 
coordenador pedagógico em todas as escolas, nós criamos e passamos a usar o portal 
Click Ideia e gerenciamos e acompanhamos o acesso de alunos e professores por 
disciplina e por escola desse portal, nós criamos e ampliamos a supervisão pedagógica, 
fizemos ela mais pró-ativa, nós criamos uma feira tecnológica onde os alunos do médio e 
do técnico apresentam projetos para serem selecionados e recebemos 800 projetos e 
selecionamos 200, 300 dependendo da qualidade desses projetos. Nós colocamos o 
trabalho de conclusão do curso em todos os cursos técnicos. Temos como meta formar 
todo ano pelo menos 25% do quadro docente. Isso tudo fez com que a gente tenha 
escolas,  como essa que fica aqui no pátio que é a ETESP, que teve um desempenho 
superior a colégios como o Bandeirantes, por exemplo. Não se fala em promover 
qualidade sem investimento e acompanhamento. (Entrevista - CCPS-02) 

Aliado aos investimentos para ampliação da oferta de vagas em cursos técnicos e manutenção 

de sua qualidade, o reconhecimento da comunidade e de suas expectativas em relação ao 

ensino técnico ajudaram a compor esse tempo político. 

A comunidade espera muito da escola técnica. Tem aluno aqui que vem de família 
muito pobre, que acompanha de perto tudo o que a gente faz, porque para muitos aqui é a 
oportunidade de romper um ciclo de pobreza, de despreparo. O professor aqui tem que ter 
essa consciência, tem que ficar antenado, buscar aprender a cada dia, porque tem que 
atender a isso, sim. (Entrevista - ETEC GSP01-C4) 

Nossa, a pressão é grande, porque todos, ou pelo menos a maioria quer sair daqui pra 
um bom emprego. (Entrevista - ETEC GSP04-C2) 

A partir dos depoimentos tanto da coordenação do Centro Paulo Souza como de alguns de 

seus profissionais, pode-se perceber que o tempo político representado pelas expectativas 

governamentais e da comunidade estiveram presentes e envolveram o tempo institucional. Os 

dois tempos, interno e externo à unidade de ensino, têm uma direta relação com o 

desempenho desses profissionais , o que reflete, inclusive, nos processos de formação, como 

foi o caso do Programa GET, que mesmo tendo sua carga horária maior a distância e 

desencaixada, conforme o conceito de Giddens (1991), coexistiu com outras dimensões 

temporais que não podem ser esquecidas, porque interferem diretamente no desenvolvimento 

dos momentos e módulos da formação, proporcionando ampliar o entendimento em relação às 

questões temporais que apareceram como entrave a todo momento nessa modalidade de 

formação, para as quais as explicações existentes não se bastavam. 



140 
 

Esse tempo político e seu potencial para intervir no contexto escolar é colocado por Thurler 

de forma indireta quando aborda a questão da autonomia da escola. 

Afinal de contas, nenhuma pessoa ou instituição é completamente autônoma. A 
autonomia dos professores na sala de aula é tão relativa quanto a dos 
estabelecimentos. É importante, pois, particularizar com muita clareza o terreno 
de autonomia buscando pelos estabelecimentos escolares. (Thurler, 2001, p. 46) 

Resgatando o contexto em que se apresentou essa citação, é importante registrar que não 

existiu por parte da autora uma crítica à importância da autonomia da escola, muito pelo 

contrário, ela reconhece essa importância, mas faz um alerta para que esse conceito seja bem 

dimensionado, porque nenhuma escola é uma ilha. Ela está em constante conexão com 

demandas e tendências externas, mesmo quando não se dá conta disso, embora seja difícil não 

sentir os impactos dessas demandas, porque não são nada discretas. Alonso também se 

posiciona a esse respeito: 

A expressão autonomia escolar deve ser compreendida sempre em termos relativos, por 
tratar-se de uma unidade dentro de um sistema mais amplo ao qual está intimamente 
ligada, seja em termos estruturais ou funcionais. (Alonso, 2003a, p. 85) 

Como os profissionais da instituição poderiam não sentir a pressão pela manutenção da 

qualidade reconhecida pela comunidade, a partir dos resultados do desempenho dos alunos 

das ETEC nos vestibulares ou nas avaliações nacionais em que mereceram destaque 

positivos? Como não valorizar os processos de formação que constituíam um degrau de 

acesso para evolução funcional em um contexto que teve rapidamente seu número de 

educadores duplicado?    

Esses fatores políticos estiveram presentes nas ETEC estudadas, sobrecarregando os tempos 

institucionais, profissionais e pessoais dos envolvidos, e isso não se pode deixar de lado, caso 

se queira ter um entendimento justo da realidade a que se submeteram os profissionais em 

formação, muitas vezes se perdendo na administração do próprio tempo. Isso porque, salvo 

algumas exceções, esse perder-se é colocado como um problema estritamente pessoal, que 

merece recondução de postura ou reprimendas. 

Antes de um aprofundamento nessas interpretações sobre as dimensões de tempo presentes e 

concomitantes ao desenvolvimento do Projeto GET,  há uma última dimensão temporal a 

contemplar, o tempo da formação, no qual elementos internos e externos ao sujeito se 

confrontam. É sobre essa relação a abordagem no próximo tópico desta tese. 
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4.5 –   Tempo da formação 
 

Embora a relação entre Cronos e Kairos aplicada aos contextos educacionais não serem 

propriamente uma novidade, retomar essa relação aqui, na apresentação e discussão sobre o 

tempo da formação, pareceu-me muito pertinente. Principalmente se entre os contextos 

encontra-se aquele que é construído em ambientes virtuais de aprendizagem, o que agrega ao 

tempo da formação elementos próprios que se estabelecem por conta das ações estarem 

apoiadas a tecnologias, com as quais muitas vezes os profissionais em formação podem não 

ter muita familiaridade. 

No Projeto GET, Cronos – aquele que representa o tempo linear e mensurável – pode ser 

detectado a partir da construção e organização do curso, que teve para seus momentos, 

módulos e atividades um tempo estipulado para se realizar.  

 

Quadro 24:  Descrição da duração do Projeto GET 

MOMENTO 1 MOMENTO 2 MOMENTO 3 

Oficina Aprender 
em Parceria 

Módulo 
1 

Módulo 
2 

Módulo 
3 

Módulo 
4 

Módulo 
5 

Acompanhamento

32 h 24 h 30 h 8 h 20 h 6 h 32 h 
TOTAL EM HORAS 152 h 
TOTAL EM MESES 8 meses 

 

O quadro 24, em suas três colunas, denominadas momentos, retoma essas especificações 

temporais do Projeto GET. O momento 1 foi aquele preparatório, no qual ocorreu o primeiro 

contato com as unidades de ensino e a realização de uma oficina presencial com duração 

prevista de 32 horas. O momento 2, com duração de 88 horas foi subdivido em módulos, 

cinco ao todo, em que ocorreram as atividades mais trabalhosas como estudos, atividades 

individuais e em grupo, debates em fóruns e preparação do produto final do processo de 

formação, a construção do projeto por cada grupo e a aplicação nas respectivas unidades de 

ensino. Coube ao momento 3, com 32 horas de duração, toda a ação de acompanhamento para 

que os grupos pudessem contar com a assessoria da instituição formadora para a 

concretização dos projetos implementados. 

Nas duas últimas linhas do quadro estão registradas a duração do Projeto GET, 152 horas, 

distribuídas em 8 meses. Esses foram os tempos de vigência da combinação feita entre as 

instituições formadora e financiadora para formação dos profissionais das ETEC. 
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Voltando à representação do tempo de formação pelas figuras  mitológicas, pode-se afirmar 

que Cronos também consegue aqui ser bem definido e deixar claros os seus domínios. Kairos, 

aquele que representa o tempo da oportunidade, da subjetividade, da relevância pessoal e, no 

contexto desta tese, a aprendizagem pela formação, embora sempre presente e preenchendo de 

sentidos a história de cada ser, também possui seus territórios, embora não deixe marcas 

concretas e mensuráveis a respeito deles. 

Em outras palavras, no tempo da formação há sempre conflitos entre o tempo estipulado para 

o desenvolvimento do que foi programado e o tempo interno de apropriação das informações 

e construção dos conhecimentos possíveis, previstos ou desejáveis. (Rangel, 2009) 

Em relação a esse tempo da formação dos sujeitos no Projeto GET, os levantamentos feitos a 

partir da leitura dos fóruns, memoriais reflexivos, entrevistas e mensagens, demonstraram a 

existência de alguns aspectos que revelam um descompasso entre o andamento na formação 

ministrada e da formação enquanto desenvolvimento de capacidades e construção de 

conhecimentos.  

Vale lembrar Rangel (2009), nesse momento, pois já evidenciava em sua pesquisa a questão 

da arritmia entre a mediação, a aprendizagem e os letramentos necessários para atuar em 

contexto da tecnologia digital, porque o ritmo ou a forma como são construídos os 

conhecimentos de cada ser não são delimitáveis objetivamente.  

Entretanto, também afloraram pontos que demonstram quais as propostas de trabalho que 

reconhecidamente conferiram mais sentido à formação. Esses serão os pontos abordados mais 

adiante, logo após as consideração iniciais sobre as questões e trouxeram dificuldade para os 

profissionais em formação, relacionadas aos tempos internos e externos aqui descritos.  

Inicio enumerando os elementos que emergiram com maior destaque, relatando as 

dificuldades nesse tempo subjetivo da formação: 

 Apropriação da dinâmica da formação online 

 Implementação das ações do projeto na unidade de ensino  

o Em relação à tecnologia 

o Em relação ao fazer coletivo  

Inicio com os itens que demonstraram as dificuldades entre o tempo determinado para a 

formação e a formação como construção de capacidades individuais e aprendizagens. Citarei, 
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para cada item, apenas alguns excertos das falas de profissionais em formação que 

representam bem a situação que se quer elucidar, analisando o que significam. 

 

4.5.1 Apropriação da dinâmica da formação online 

 

Na turma 12 do Projeto GET, que se constituiu como universo de pesquisa dessa tese, não foi 

possível identificar quantos profissionais tinham experiência em formação em um ambiente 

virtual de aprendizagem. Dos 40 profissionais que compunham a referida turma, apenas 16 

responderam ao questionário que buscava esse tipo de informação – vide Apêndice 1. 

Entretanto, pelas entrevistas realizadas, foi possível constatar que a dificuldade em lidar com 

a tecnologia não era um grande problema individual a ser resolvido. Alguns depoimentos que 

citavam a inexperiência em lidar com o computador ou com os programas necessários para 

acessar o ambiente eram acompanhados por complementos que indicavam a ajuda do grupo 

ou de alguém próximo para superar os obstáculos. 

Entretanto, em várias entrevistas e documentos postados no ambiente do projeto apareceram 

dificuldades em relação à formação online, mas as origens não advinham de dificuldades 

técnicas, mas relacionadas ao fator tempo. Algumas colocações revelam essas diferentes 

dificuldades. 

Fora a dificuldade de quebra de preconceitos com respeito ao Ensino a distância, 
percebi que a gestão de tempo foi muito importante. Sem ele seria impossível criar os 
projetos, pôsteres e artigos e imagino que quem deixou pra última hora obteve grandes 
dificuldades. (Memorial Reflexivo - ETEC GSP03-C3) 

O depoimento de GSP03-C3 representa um entendimento clássico sobre o processo formação 

online, quando aponta os preconceitos pessoais a respeito da modalidade e da descoberta de 

que a gestão do tempo é fundamental. 

Já o entrevistado ETEC GSP01-C2 tece considerações um pouco diferentes sobre a questão. 

E o curso tinha os prazos, que nem sempre a gente conseguia cumprir, apesar da vida 
corrida, eu acho que era falta de se organizar, a gente sempre ficava pensando e com 
aquela sensação que, agora vou descansar, depois eu faço, depois eu faço e quando vê, já 
foi. Eu acho que é preciso se organizar, se bem que eu sou uma pessoa muito organizada, 
então não sei bem como acontecia, mas era bem assim. Vou fazer sexta à noite, depois 
pensava, vou fazer no sábado... Naquele tempo, não tinha ainda 3G como agora, então a 
gente não tinha essa mobilidade que temos hoje, talvez seja isso, não sei, tinha que ficar 
em casa fazendo as coisas. (Entrevista - ETEC GSP01-C2) 
 



144 
 

ETEC GSP01-C2 inicia seu depoimento esboçando uma reclamação sobre os prazos que não 

conseguia cumprir, mas logo admite a hipótese de falta de organização pessoal para 

desenvolver a tempo as atividades do Projeto GET. Entretanto alega ser uma pessoa 

organizada para depois declarar que não sabia bem o que acontecia para que a procrastinação 

para fazer as atividades fosse tão frequente. 

Os dois próximos depoimentos abordam um outro lado dessa dificuldade de apropriação da 

dinâmica de frequentar um curso a distância. 

Durante este modulo dois que foi a distancia, deixou claro o quanto e diferente a forma de 
ensino presencial e a distancia, pois é difícil se acostumar que você é quem tem que estar 
a procura de executar as atividade sem aquela pessoa ali perto orientando... 
(Memorial Reflexivo - ETEC GSP06-C2) 

 
 

... eu até fiquei de recuperação no curso (risos), olha pra você ver, num curso que a gente 
podia fazer em qualquer lugar, em qualquer dia, eu estava sempre meio por fora das 
coisas. Era engraçado que eu olhava nas datas, mas quando caia a ficha, pronto, “tava” eu 
de novo com as coisas sem mandar. E assim foi um bom tempo, até que  caiu a ficha e eu 
comecei a entender melhor como era um curso a distância. Não tem ninguém pra 
mandar em você, só que ao mesmo tempo tem. (Entrevista - ETEC GSP04-C3) 
 

Os dois trechos acima demonstram uma reflexão acertada a respeito da dinâmica de um curso 

online. É preciso criar autonomia e disciplina. No entanto, não se desenvolvem essas 

capacidades para interagir em ambiente online unicamente frequentando um curso a distância. 

Almeida (2009a) chama a atenção para a aprendizagem do adulto, ressaltando o princípio da 

heutagogia em que a auto-aprendizagem é a forma com que o conhecimento vai se formando 

no aprendiz, mas que deve ir além, se apresentando a partir da reorganização das experiências 

cotidianas por meio da interlocução e da reflexão. (p. 107).  

Como o ambiente aqui em estudo é o de um curso online, é importante também resgatar 

Tardif (2003) quando afirma que as experiências mais marcantes da vida do educador são 

aquelas resultantes de sua própria história e das vivências escolares. Como os professores de 

hoje, em sua maioria, não foram formados na convivência com as TIC, a apropriação da 

dinâmica da formação online é um processo que requer investimento de esforços cuidadosos, 

sob pena de se atribuir aos docentes com maiores dificuldades uma simples falta de empenho 

para realizar estudos apoiados nessas tecnologias. 

Não se está deixando de lado aqui a existência de questões como aprender a administrar o 

tempo e perceber características da formação online: 
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Com frequência, o aluno virtual não se dá conta de quanto tempo é necessário para 
participar de um curso online e finalizá-lo. Em vez de ser a maneira “mais fácil e leve”, 
estima-se que os cursos online tomem pelo menos o dobro de tempo do aluno, pela 
quantidade de leituras e dos procedimentos inerentes a essa espécie de aprendizagem. 
(Palloff; Pratt, 2004, p.87) 

Entretanto, os dados apurados mostram que a apropriação da dinâmica da formação online vai 

além, e necessita, de fato, de elementos como interação entre os participantes do curso e a 

mediação do formador. Mais adiante esses elementos aparecerão detalhados e exemplificados 

na citação de fragmentos de textos ou depoimentos dos profissionais que fizeram parte desta 

pesquisa. 

 

4.5.2 Implementação das ações do projeto na unidade de ensino 

 

 O tempo da formação não é só individual. Há também um tempo coletivo que se constrói nas 

relações de grupo e que é mais difícil de se administrar quando um projeto está em andamento 

na escola, porque vai lidar com a subjetividade de mais que um indivíduo e aquilo que ele 

consegue realizar na prática, rumo ao desenvolvimento das ações planejadas. 

Sem dúvida, não basta que um estabelecimento escolar tenha uma cultura favorável à 
mudança para que essa abertura seja sistematicamente transformada em mudanças efetivas 
e duráveis. Os estabelecimentos inovadores são não apenas estabelecimento cuja cultura 
“dá uma oportunidade à mudança”, mas aqueles cuja vida, e não apenas uma resultante 
involuntária da ação coletiva. São estabelecimentos que conseguem, além disso, aplicar 
suas intenções, com método e perseverança. (Thurler, 2001, p. 102) 

Está presente nessa colocação de Thurler a ideia de que a ação coletiva, para ser efetiva, 

precisa concretizar as intenções, ser voluntária e consciente. Na presente pesquisa, algumas 

dificuldades quanto ao desenvolvimento das ações coletivas se sobressaíram, como é o caso 

da relação com a tecnologia e com o fazer coletivo, aspectos abordados a seguir. 

 

4.5.2.1 Em relação à tecnologia 

 

O conhecimento e a familiaridade individuais para lidar com a tecnologia não se 

apresentaram, conforme abordado anteriormente, como um problema muito grande para o 

desenvolvimento da formação online. O mesmo não pode se dizer em relação à tecnologia se 

pensada na implementação das ações do projeto na unidade de ensino. 

As maiores dificuldades são para integração com a equipe por conta da resistência no uso 
das TIC. (Memorial Reflexivo -  ETEC GSP01-C2) 



146 
 

 
Essa resistência aqui citada revela que uma zona de conforto presente na unidade de ensino 

foi ameaçada quando da implementação do Projeto GET.  Integrar as TIC à prática e rotinas 

dentro da escola e da atuação docente, na maioria das vezes, vai requerer mudanças, revisão 

de fazeres consagrados, ou seja, exigirá desligar o piloto automático para encarar novos 

desafios se colocando em ação, muitas vezes em situações que não se pode antecipar, o que dá 

mais trabalho e uma carga razoável de insegurança.  

 
Uma das preocupações como parte interessada na utilização das TIC como ferramenta de 
apoio no ensino e no gerenciamento é a capacitação das pessoas envolvidas nesse 
contexto para poder trabalhar com este tecnologia sem medo, passar esse conhecimento 
aos alunos transformando essa metodologia num processo automático e incorporado no 
dia a dia dos integrantes da comunidade... (Memorial reflexivo -  ETEC GSP07-C1) 
 

Já na citação de ETEC GSP07-C1, extraída do memorial reflexivo, essa dificuldade do fazer 

coletivo aparece na constatação de que é premente a  formação das pessoas da unidade de 

ensino, não só para realizar as ações planejadas, como para interagir com os alunos. Percebe-

se que a denúncia não se refere à falta de uma aprendizagem individual, mas coletiva. 

Da mesma forma, a citação de ETEC GSP01-C1, logo adiante, também se refere a uma 

dificuldade coletiva, que poderá ser resolvida ressignificando as TIC, não como tecnologias 

somente, mas como instrumento que requer e também propicia a elaboração de metodologias 

diferenciadas para uma ação conjunta entre professores, gestores e alunos. 

 
A maior dificuldade foi encontrada em demonstrar aos professores o melhor uso das TIC´s 
e referenciar o significado dessa sigla para todos, que não são somente computadores e 
sim todo equipamento que faz com que professores e equipe gestora trabalhe de forma 
harmoniosa e auxilie no trabalho do dia-a-dia. (Memorial reflexivo - ETEC GSP01-C1) 
 

Almeida (2003), já chamava a atenção para essa necessidade de um fazer coletivo para se 

atingir grau suficiente de apropriação das TIC nas escolas. 

A incorporação das TICs vem se concretizando com maior frequência nas situações em 
que diretores e comunidade escolar se envolvem nas atividades como sujeitos do trabalho 
em realização, uma vez que o sucesso dessa incorporação está diretamente relacionado 
com a mobilização de todo o pessoal escolar, cujo apoio e compromisso para com as 
mudanças envolvidas nesse processo não se limitam ao âmbito estritamente pedagógico da 
sala de aula, mas se estendem aos diferentes aspectos envolvidos com a gestão do espaço e 
do tempo escolar, com a esfera administrativa e pedagógica. (Almeida, 2003, p. 116) 
 

Esse tempo para o encadeamento das ações envolvendo as TIC nos projetos dos profissionais 

em formação, em suas unidades de ensino, foi um processo construído a muitas mãos. 

Entretanto, a organização e produção de resultados por essas mãos dependeram também da 
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organização e conquista de relações para os fazeres coletivos. Adiante essa relação da 

coletividade no contexto da unidade de ensino continuara sendo abordada.   

 

4.5.2.2 Em relação ao fazer coletivo 
 

A dificuldade em estabelecer de forma coesa e harmoniosa o fazer coletivo nas unidades de 

ensino foi uma realidade principalmente presente no início do Projeto GET. Os depoimentos 

selecionados para exemplificar essa situação apareceram e foram retirados de registros feitos 

em um dos primeiros fóruns do projeto e de um memorial reflexivo, realizado logo após o 

desenvolvimento das primeiras ações coletivas idealizadas pelo grupo em formação de cada 

unidade de ensino. É importante citar esse detalhe porque mais adiante essa ação coletiva 

aparecerá como um dos fatores responsáveis pelo sucesso do projeto, o que poderá soar como 

incoerência. Na verdade, o que se pode observar é que a construção coletiva do projeto vai se 

transformando em um conquista, reconhecida ao final como movimento fundamental para o 

sucesso do projeto elaborado no processo de formação.   

Para analisar as dificuldades desse fazer coletivo, começo com a interpretação do trecho da 

participação em fórum do ETEC - GP05-C3. 

 
Acredito que todos estão tendo alguma dificuldade na implantação da ação ou mesmo na 
realização das atividades. Isso faz parte do projeto. Como gestores, temos que superar e 
buscar a melhor forma de lidar com as questões do tempo, comprometimento, falta de 
recursos e ameaças constantes. Não é fácil, mas temos que ter flexibilidade e buscar 
novos caminhos. (Fórum Compartilhando o andamento das ações – ETEC GSP05-C3) 
 

Como gestor experiente, ele acredita que não só em sua unidade de ensino há dificuldades 

para implantação das ações do Projeto GET ou mesmo para realizar as atividades que fazem 

parte do processo de formação dos profissionais. Em sua concepção, essas dificuldades são 

recorrentes quando se desenvolve algum projeto. Chama para sua função de gestor a 

responsabilidade para lidar com as dificuldades normalmente encontradas, como tempo, 

comprometimento das pessoas, escassez de recursos e até o que chama de ameaças constantes, 

que não foram identificadas nessa pesquisa. No entanto, sua postura em relação ao fazer 

coletivo demonstra esperanças, e aponta a flexibilidade e a busca de novos caminhos para 

superação das dificuldades. 

Outros depoimentos, agora retirados da participação de ETEC GSP03-C2, também reforçam 

esse tipo de dificuldade para realizar em grupo o desenvolvimento de projeto e cita a 

necessidade de cumprimento dos prazos. Essas citações reforçam o que já foi apontado nessa 
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tese sobre o descompasso entre o tempo que o projeto tem para acontecer e o tempo interno 

dos indivíduos ou dos grupos para se apropriarem dos conhecimentos ou das dinâmicas 

necessárias para realizá-lo.  

Outro ponto é a interação com outras pessoas, pois como falamos em gestão participativa 
e de colaboração, muitas vezes não é essa a nossa realidade e temos que nos adequar 
tentando cumprir os prazos. (Memorial Reflexivo - ETEC GSP03-C2)  
 
Não está sendo fácil cumprir o cronograma pois surgiram vários empecilhos no que diz 
respeito ao conhecimento exigido para tal projeto, mas estamos progredindo a passos 
lentos. (Fórum Compartilhando o andamento das ações – ETEC GSP03-C2) 
 

Alonso toca nessa questão da dificuldade do trabalho coletivo quando afirma que ele é uma 

meta a ser perseguida pelos dirigentes escolares. A autora também levanta algumas hipóteses 

para que a individualidade seja tão presente na escola. 

A concepção de trabalho docente como atividade isolada e a fragmentação do 
ensino, em disciplinas ou séries, concorrem para fortalecer a separação, em vez da 
integração de ações que permitem o desenvolvimento de uma proposta 
educacional com objetivos comuns. (Alonso, 2003a, p. 100) 
 

Reverter essa questão do isolamento e a dificuldade do estabelecimento do trabalho coletivo, 

como aponta Alonso, é uma tarefa dos gestores da escola.  A respeito desse isolamento 

também é interessante resgatar Hessel, que detecta em sua pesquisa exatamente esse 

sentimento, a partir da leitura dos depoimentos e narrativas de gestores, o que leva essa autora 

a considerar: 

Na gestão escolar, não basta saber somente o que necessita ser feito e onde se quer 
chegar. Há um conhecimento que precisa ser adquirido pela vivência à luz de concepções, 
pelo jogo dialógico da teoria e prática. (Hessel, 2009, p. 93) 

Vários depoimentos de gestores do Projeto GET, de forma direta e indireta reforçam essa 

consciência e encaram os obstáculos como desafios. O trecho abaixo representa diversos 

outros que expressam isso. 

O fato de você encontrar dificuldades na implantação de algum projeto é que torna a 
sua realização interessante. O desafio a ser  vencido acaba sendo um atrativo no fato de se 
ter que buscar a solução, driblando as dificuldades. E quando encontramos a solução do 
problema através de alternativas variadas a conquista fica mais saborosa. (Fórum 
Compartilhando o andamento das ações – ETEC GSP08-C1) 
 

O depoimento de ETEC GSP08-C1 exemplifica como pensa o gestor que enfrenta os desafios 

e não os vê como obstáculo para sua ação. Fonte (2004), traz contribuições à reflexão sobre 

essa questão e complementa a caracterização do perfil do gestor competente, como aquele que 

instala no ambiente escolar o sentido de pertencimento para se mobilizar na direção do que o 

grupo almeja alcançar.  
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O gestor, como líder, deve estar atento para propiciar oportunidades de 
aperfeiçoamento, introduzir informações importantes, estimular a inovação e a 
criatividade. Para poder inovar, é preciso que ele conheça o ambiente de trabalho para 
fazer a mediação entre a organização e a comunidade interna e do entorno da escola. 
Todos precisam sentir-se parte integrante da escola e o gestor deve descobrir a 
potencialidade, as carências e as necessidades de seus liderados para articular sua 
ação, estimulando sempre a cooperação, partilhando a autoridade e compartilhando a 
liderança com a comunidade. (Fonte, 2004, p.7) 
 

No Projeto GET a possibilidade de compartilhamento de liderança, conforme defende Fonte, 
existiu e alguns depoimentos trazem confirmações a respeito. 
 

Foi diferente pra mim ser também gestora, porque o grupo era gestor do projeto. Eu 
nunca tinha me colocado nesse papel e é muito diferente. A gente acha, sei lá, eu achava 
que era diferente, mas fácil. Quando você tem que organizar as coisas, puxar a corrente, 
fazer acontecer, não é fácil assim. (Entrevista - ETEC GSP003-C3) 
 
Eu fiquei insegura pra fazer umas coisas, porque a gente, os gestores aqui dentro, e eu não 
tinha nem ideia de como era isso. Eu pensava que o mais fácil era mandar as pessoas, 
olha, faz isso, mas não funciona assim e cada um quer fazer de um jeito. Tá certo que eu 
não fazia determinadas coisas, porque outros do meu grupo já faziam isso, mas eu estava 
assim vendo as coisas do lado deles, entende? (Entrevista – ETEC GSP04-C4) 
 

O primeiro depoimento de (ETEC GSP003-C3), professora de uma das unidades de ensino, 

deixa claro que houve no Projeto GET o que Fonte chama de compartilhamento da autoridade 

e liderança, comprovado pelo estranhamento dessa profissional ao exercer um papel tão 

diferenciado daquele característico de seu trabalho na instituição. No segundo depoimento, 

que partiu de uma assistente técnica, também está presente a descoberta de se ver em outro 

papel, fora do costume, e as surpresas que isso acarreta. 

O que começou como uma dificuldade, trabalhar o coletivo na unidade de ensino, vai se 

transformando em experiência adquirida e em ponto positivo no desenvolvimento do projeto. 

E para que isso ocorresse, o tempo precisou passar tanto cronologicamente como 

subjetivamente, mas carregado de experiência significativas, para que um obstáculo pudesse 

se transformar em um dos aspectos do projeto que mais sentido fez para os envolvidos e que 

serão apresentados mais adiante. 

No momento, cabe analisar as razões que fizeram com que essa turma objeto de estudo no 

Projeto GET fosse considerada aquela com melhor desempenho, apesar de todas as 

dificuldades enumeradas nesse capítulo, orquestradas pelas várias dimensões de tempo 

coexistentes, acarretando tanto sobrecarga de trabalho e atropelos para os profissionais em 

formação. 

4.6 –  Considerações parciais 
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A turma 12 do Projeto GET foi selecionada como objeto de pesquisa desta tese, como dito 

anteriormente, por conta do excelente desempenho que obteve em relação à presença e ao 

aproveitamento, embora toda a organização dos dados feita neste capítulo tenha demonstrado 

que as várias modalidades presentes no processo de formação tenham sobrecarregado a rotina 

dos profissionais, porque ocuparam prioritariamente o tempo livre dessas pessoas.   

Relembrando, a formação online apropriou-se mais do tempo livre dos profissionais, enquanto 

as outras duas modalidades, presencial centralizada e no contexto da prática em cada unidade 

de ensino, ocorreram dentro do horário de serviço daqueles que participaram do Projeto GET, 

mas exigiram a compensação do tempo investido na formação, preparando trabalhos extras 

para que os alunos não ficassem sem aula ou trabalhando nas unidades de ensino antes ou 

depois do horário normal de trabalho ou mesmo fazendo as compensações aos finais de 

semana.  

As tecnologias internas e externas ao curso são citadas como recursos muito utilizados para 

ampliar os tempos e espaços necessários para que todo o trabalho pudesse ser realizado. 

A pesquisa mostrou também a concomitância de outras duas dimensões de tempos externos ao 

projeto, que impactaram muito para que a formação fosse ainda mais atingida, por conta das 

consequências do tempo institucional e do tempo político. 

Cabe apresentar agora quais as razões para que a maioria desses profissionais mantivesse a 

constância e qualidade da participação, apesar dos entraves de tempo que foram registrados e 

que puderam ser observados em todos os tipos de registros encontrados no ambiente virtual de 

aprendizagem do projeto e também nos depoimentos.  

 No que se refere às atividades online do projeto: 

o Possibilidade de concentração: Mesmo os profissionais que podiam ter realizado 

as atividades em horário de serviço revelaram que o ambiente de trabalho não 

permitia a concentração necessária para desenvolver a contento as atividades. 

Acho que a gente aqui deu preferência por fazer o curso em casa. A gente tem mais 
condições de se dedicar, de prestar atenção, de se concentrar. (Entrevista - ETEC GSP02-
C1) 

 
o Economia de tempo e dinheiro: Os profissionais preferiam ocupar o tempo livre 

nas atividades online para não sofrerem o desgaste com locomoção ou ausência em 

casa, além de economizar com transporte. 
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Eu que sou de informática prefiro muito mais fazer atividades a distância do que ter que 
sair, como fizemos nos cursos presenciais do projeto, tem que pegar trânsito, ausentar do 
outro emprego, percebe. A gente compromete o tempo que precisa ser divido entre os 
vários empregos que muitos de nós temos e também o dinheiro. Embora o Centro Paula 
Souza arque com todas as despesas da formação, às vezes a gente falta no outro emprego, 
depois tem que compensar. (Entrevista - ETEC GSP01-C4) 

 
o Investimento na carreira: Utilizar o tempo livre para a formação era 

compensatório, já que existia na instituição uma possibilidade interessante de 

evolução funcional, que passava também pelo tempo que o profissional investiu na 

própria formação.  

Aqui, o grupo fez a maior parte das atividades da internet fora do horário de trabalho, 
estou certo disso. Ninguém se queixou disso não, pelo menos pra mim, muito pelo 
contrário, porque isso serve pra carreira de cada um. E sabe do que mais, numa cidade do 
interior, como a nossa, é um privilégio trabalhar numa ETEC, ninguém reclama de fazer 
alguma coisinha a mais, não. A escola técnica tem muito status, sabe? ( Entrevista - 
ETEC I08-C1) 
 

o Ocupação do tempo livre como opção menos desgastante: As condições da vida 

contemporânea, principalmente para muitos que fazem parte do contexto 

educacional, exigem um desdobramento e acúmulo de tarefas. Poder participar de 

um processo de formação continuada sem sair de casa ser uma opção menos 

desgastante para muitos.  

Tem horas que você tem que fazer o curso no momento que mais você tá relaxada, à 
vontade, descansando. Pensa bem, o trabalho ou o estudo, até hoje, tinha um momento, 
um lugar, agora você tem que pensar nisso e abrir mão, às vezes, dos poucos momentos 
que você tem para estar com seu filho, por exemplo, eu tenho um filho, entende? De ficar 
com a família... mas ainda é melhor que o presencial, porque de todo jeito você fica dentro 
de sua casa e faz quando escolhe. Ah, eu prefiro sim. (ETEC GSP01-C4) 

 
Os depoimentos demonstram que, para a maioria, o investimento do tempo pessoal para a 

realização de atividades online de um curso de formação não se apresenta como um problema. 

Há um esboço dessa reflexão na fala de vários profissionais que participaram do Projeto GET, 

mas suas manifestações estão mais voltadas para a ocupação exagerada do tempo que a vida 

moderna impõe, sem aplicar diretamente este raciocínio ao projeto de formação do qual 

fizeram parte, e que deveria ser uma formação em serviço.  

Embora existam justificativas para essa aceitação, cabe constatar pelo levantamento aqui 

descrito, que o tempo da formação e do trabalho cada vez mais se mescla e ocupa o tempo 

pessoal livre, transformando as relações estabelecidas ao longo dos tempos.  
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Pineau tece considerações interessantes a respeito da medição do tempo e da mudança na 

forma como as pessoas se apropriam e modificam seu tempo ou do outro.  

Medir [o tempo] é também um meio de circunscrever a “desmedida”, o desconhecido, a 
violência dos movimentos. Então tudo o que envolve a medida do tempo é cheio de 
interesses vários e intimamente unidos. [...] 

O tempo diz respeito em primeiro lugar a todo poder que só se torna e permanece tal se 
conseguir ordenar e subordinar os múltiplos tempos dos outros ao seu próprio. (Pineau, 
2003, p. 67) 

Essa citação de Pineau importa para esse momento da tese, porque contribui para um 

entendimento sobre a utilização em maior parte do tempo pessoal dos profissionais do projeto 

para a realização das atividades que deveria ser em serviço. Há uma relação de poder 

estabelecida que influencia essa aceitação pela utilização do tempo e que passa pelas relações 

estabelecidas entre empregador e empregado.  

Por outro lado, há também vantagens que os profissionais conseguem visualizar para cederem 

a essa ocupação de tempo livre, que passa pela possibilidade de evoluir na carreira dentro da 

instituição ou de ter menos perdas do que teria se a formação ocorresse de forma presencial. 

Não se pode deixar de pensar, neste momento do raciocínio, que alguns pensadores e teóricos 

apontam a tecnologia como instrumento a serviço dos interesses de instituições ou 

corporações, porque camufla relações injustas oferecendo falsas benesses. Exemplo dessa 

concepção pode se obter em Virilio (1993), que atribui à tecnologia a origem para a 

“implosão do espaço-tempo”. Para ele, na contemporaneidade, e por conta da tecnologia, o 

tempo se sobrepõe ao espaço porque a velocidade de transmissão de dados passa a ser o 

índice relevante, que se sobrepõe a outros. Essa velocidade assume um papel que 

aparentemente compensa o deslocamento dos seres pelos espaços em que se relacionam 

socialmente. Dessa forma, cada vez mais o homem pós-moderno se confunde e se deixa levar 

por uma nova forma de capitalismo, que continua buscando ampliar seus domínios, porém, 

com outra roupagem. 

 No que se refere às atividades do contexto presencial centralizado e do contexto 

da prática em cada unidade de ensino: 

 Clareza e crença na política de formação da instituição: Todos os entrevistados, 

sem exceção, tinham total clareza sobre a política de formação da instituição e 

acreditavam em seus propósitos. Há um rol de opções de cursos e projetos no 

site da instituição para os quais os profissionais podem se inscrever. Feito isso 

e após a autorização do superior imediato, monta-se a estratégia para que o 
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profissional possa frequentar a formação, sem que os alunos fiquem sem aula. 

Há também a possibilidade de o profissional afastar-se de parte de sua carga de 

trabalho, com vencimentos plenos, para realizar cursos de pós-graduação. 

O professor recebe e-mails diretos com a divulgação das formações. Quando o 
professor entra no site, faz sua inscrição em um curso de formação, seja presencial ou 
a distância, automaticamente o sistema emite um comunicado para o seu superior, 
avisando que o profissional se inscreveu e que ele precisa autorizar, articulando toda a 
rotina da escola para que ele possa sair e fazer o curso.  O professor só não faz curso 
se não quiser. A divulgação é ampla e todos se empenham para que ele faça todos os 
cursos que quiser. (Entrevista - ETEC GSP03-C1) 

 

 A formação como elemento para evolução funcional: Também é bastante clara 

a política de evolução na carreira e o conhecimento interno do plano que 

ampara essa ascensão. Ao final de cada ano, são vários os elementos 

analisados para que o profissional consiga, por mérito, ser beneficiado na 

atribuição de aula, por exemplo. Esses procedimentos fazem com que esse 

profissional conscientemente construa ano a ano o caminho e os resultados que 

almeja. 

O professor tem um plano de carreira, se ele não fizer nada, ele fica estagnado. O 
professor que não se atualizou não sobe na pontuação, na sua carreira. Um professor 
de curso técnico que não se atualiza, não tem como e ele precisa ter sua pontuação 
atualizada para poder se movimentar. Agora nós temos uma coisa nova, que é a 
evolução horizontal e vertical. Ele tem sua evolução como resultado da sua atualização 
e desempenho, que é analisado pelo coordenador ou superior imediato. São pontos 
bem objetivos analisados de cada profissional, por exemplo, para o professor, dos 
100%  analisados, 40% é sua capacitação, então, ele precisa estar envolvido, buscar 
aprimoramento. (Entrevista - ETEC GSP02-C3) 

 

 O reconhecimento da instituição perante a comunidade e instituições: Os 

profissionais das ETEC se sentem prestigiados porque os cursos técnicos têm 

muita aceitação junto à comunidade, quer pelos resultados dos alunos em 

exames para admissão ao ensino superior, quer pela alta taxa de 

empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos. Esses resultados também 

foram reconhecidos dentro do próprio governo do Estado de São Paulo, pois as 

ETEC foram revigoradas para duplicar o oferecimento do número de vagas nos 

últimos anos. Esses fatores fizeram com que os profissionais se dedicassem 

muito, porque o reconhecimento talvez seja tão importante quando a 

remuneração. Vale ressaltar que, mesmo com a duplicação do volume de vagas 

nas ETEC, a qualidade não baixou, como poderia se esperar e, segundo a 
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coordenação do Centro Paula Souza, a formação dos profissionais foi o que 

segurou o padrão, mesmo com a rápida expansão. 

A secretaria e mesmo o governo do estado e o próprio governador, ele tem nos últimos 
6 anos no final do governo Alckmin, passado durante todo governo Serra e 
continuando por esse terceiro governo Alckmin, tem uma convicção de que o centro 
Paula Souza é uma instituição importante para o desenvolvimento do estado de São 
Paulo em termos de formação profissional técnica e tecnológica. Isso foi traduzido em 
metas, por exemplo: dobrar o número de faculdades de  tecnológicas, mais que dobrar 
a matrícula no ensino técnico, como metas que a gente teve que.... e que implicou em 
construções e em parcerias, nós temos hoje uma forte parceria com a Secretaria 
Estadual da Educação para uso do espaço da educação, para alcançar esse número de 
endereços que eu lhe falei. [...] 

Então você também dá uma aula não em uma escola é em uma ETEC, eu acho que 
isso é um fator que tem nos ajudado, essa boa imagem, até na captação de bons 
professores, porque veja bem um professor para trabalhar com esse aluno, que é um 
aluno que passou por uma seleção e às vezes uma seleção até mais disputada do que 
outro é um aluno mais exigente, é um aluno que cobra mais e então você passou no 
vestibulinho para um curso técnico de enfermagem, ou contabilidade, ou 
automobilística, etc. Aquele professor precisa ter uma experiência também naquela 
área, estar a par das novas tecnologias porque o aluno da noite já trabalha entendeu, 
ele é um trabalhador que veio para melhorar a formação, mas ele conhece, ele pode ser 
um trabalhador técnico da Mercedes, então você percebeu! (Entrevista – CCPS-02) 

 

 A política de seleção dos gestores: Na instituição, os gestores são eleitos por 
quatro anos, com possibilidade de reeleição por mais quatro. Há varias etapas 
para se consumar o processo, mas em um momento específico a formação 
compõe um dos quesitos levados em conta para que a instituição aprove sua 
candidatura.  Preparar-se, então, é condição obrigatória, caso esse profissional 
queira concorrer ou manter uma vaga de diretor de ETEC, por exemplo. 

O Diretor é eleito por quatro anos e pode ser reeleito por mais quatro anos. Se eu optar 
em ficar na mesma escola, posso ter outro cargo, coordenador, por exemplo. O diretor 
é escolhido pelos alunos, comunidade, funcionários e professores. O interessado passa 
por um processo seletivo de qualificação do CPS e depois por uma eleição direta. 
(Entrevista - ETEC GSP03-C1) 
 

Como apontado, o profissional de uma instituição como o Centro Paula Souza tem muitos 

estímulos para aceitar o comprometimento de seu tempo livre em formações, mesmo aquelas 

que deveriam ser propostas em horário de serviço. Durante as entrevistas e visitas às unidades 

de ensino ficou explicito o respeito e o orgulho dos profissionais pela instituição.  

Um rápido levantamento demonstrou que os profissionais do Centro, nessas escolas visitadas, 

têm em média 13 anos de trabalho na instituição e 6 anos, em média, na mesma unidade de 

ensino. Esses números indicam que deve estar presente um alto grau de pertencimento dos 

profissionais para com suas unidades de ensino e a instituição como um todo, razão para que o 

sistema instituído funcione tão bem. A instituição supre as expectativas de seus profissionais e 
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intensifica relações respeitosas, e esses profissionais retribuem com posturas altamente 

colaborativas para com as iniciativas da instituição, inclusive as de formação.   

O próximo capítulo contemplará aspectos positivos na construção do tempo subjetivo a partir 

do desenvolvimento do Projeto GET, a fim de que seja feita uma contraposição entre eles e os 

aspectos que apareceram como dificuldades neste capítulo que aqui se encerra.  
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5 . Aspectos positivos na construção do   
     tempo subjetivo: 

 

Conforme anunciado anteriormente, os dados revelaram não só dificuldades em 

relação à convivência simultânea das dimensões temporais concomitantes ao 

tempo da formação online, mas também fizeram surgir atividades e 

metodologias que qualificaram melhor o tempo subjetivo da formação. As 

informações sobre esses aspectos virão mais adiante com a seguinte 

organização: Construção de projeto, interação e trabalho colaborativo, reflexão, 

mediação, produção e apreciação de narrativas. Ao final, serão tecidas 

considerações sobre esse capítulo e o encaminhamento para a conclusão da tese. 

 

5.1 -   Construção de projeto  

 

A construção de um projeto totalmente voltado para as necessidades das unidades de ensino é 

um aspecto positivo que se configurou como unanimidade nas entrevistas realizadas nesta 

pesquisa. Este mesmo aspecto favorável é recorrentemente citado, de forma direta ou indireta, 

em muitos dos registros escritos nas publicações no ambiente virtual de aprendizagem do 

Projeto GET.    

Entendo que até aqui os objetivos do curso estão sendo atingidos, uma vez que temos 
incorporado as tecnologias no cotidiano da UE, desenvolvendo e implementando nosso 
Projeto, aqui proposto, envolvendo toda a comunidade educativa, tanto no que se refere 
ao uso da tecnologia da gestão como na gestão da tecnologia, nos processos de ensino e 
aprendizagem, criando condições e incorporando as tecnologias no trabalho pedagógico, 
mobilizando a criação de redes para melhoria da comunicação, a troca de experiências e a 
busca conjunta de soluções para os problemas da UE e estimulando a cultura de formação 
à distância, que estamos promovendo a partir do conhecimento que temos da realidade de 
nossos alunos, de seu contexto, buscando aliar a teoria à prática para que por meio dessas 
práticas possam reformular muitas teorias. (Memorial Reflexivo - ETEC GSP02-C1) 
 
Após reuniões periódicas, chegamos a conclusão que nosso projeto será avaliado 
constantemente, para que não venha a ter erros e afetar os alunos e nossa comunidade em 
geral. Está sendo tudo muito gratificante, principalmente o curso presencial. Aguardo 
ansiosamente o dia de amanhã para poder ganhar mais experiência para o meu dia a dia 
na direção da Unidade de Ensino. (Fórum Projetos e Parcerias - ETEC GSP02-C3) 
 



158 
 

Embora tenham existido dificuldades para o desenvolvimento do Projeto GET, como apontam 

citações no tópico 4.4, em todas as unidades de ensino visitadas, dois anos após o término 

desse processo de formação, o produto do GET ainda estava presente.  

Essa mesma avaliação positiva foi explicitada por coordenadores da instituição financiadora, 

conforme citação de CCPS02 

Eu acho interessante os resultados que esse projeto teve. Olha que eu ando por aí e 
sempre encontro ecos dele, tanto na fala das pessoas como em ações que ainda são feitas 
decorrentes da ação que aconteceu em 2009. (Entrevista - CCPS02) 

A razão para tal sucesso emergiu durante as entrevistas presenciais. Os entrevistados 

salientavam que a ideia do projeto desenvolvido já pairava na mente e na rotina da unidade de 

ensino, porque era uma necessidade real.  

Desde que a [nome da diretora] assumiu a escola ela falava do site, mas a gente não 
conseguia por em prática. Quando veio o projeto, ele ajudou e obrigou a gente a ver, 
“peraí”, vamos ver como fazer isso então, já que tem que desenvolver um projeto, vamos 
fazer aquilo que a gente quer tanto. E o mais importante é que os alunos começaram a 
descobrir o que a gente ia fazer e queriam ajudar, nossa, a gente teve mais ajuda do que 
imaginava. Foi um monte de gente abraçando a ideia. (Entrevista - ETEC GSP04-C4) 

 

Quando a gente ficou sabendo que teria que fazer um projeto e aplicar, sem inventar 
nada, só observando e consultando nossa realidade, foi ótimo, porque nós vivíamos 
pensando em fazer alguma coisa a respeito e não saia da vontade, o projeto nos ajudou a 
organizar isso... (Entrevista - ETEC GSP05-C1) 
 

Esses dois depoimentos representam muitos outros que contemplaram essa mesma realidade. 

O Projeto GET trouxe como contribuição reforçar o que de mais importante existe na 

concepção de um projeto, que é o quanto as pessoas se enxergam nele e o quanto ele expressa 

a necessidade, vontade ou desejo dos envolvidos. Como aponta Almeida, no trabalho por 

projetos as pessoas se envolvem para descobrir ou produzir algo novo, procurando respostas a 

questões ou problemas reais. (2005, p.14). Também vale resgatar Valente e o conceito de 

construcionismo para essa situação que contribua para entender a importância do 

desenvolvimento de projetos e da metodologia apropriada para tal. 

Primeiro, o aprendiz constrói alguma coisa, ou seja, é o aprendizado através do fazer, do 
"colocar a mão na massa". Segundo, o fato de o aprendiz estar construindo algo do seu 
interesse e para o qual ele está bastante motivado. O envolvimento afetivo torna a 
aprendizagem mais significativa. (Valente, 1993, p.12) 
 

Essas concepções de Almeida e Valente contribuem para entender as razões que levaram o 

Projeto GET a ter tanto sentido para os profissionais que dele participaram. Em primeiro 
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lugar, o contexto da formação era a própria realidade da unidade de ensino, a metodologia 

para se chegar ao objeto de desenvolvimento levou os profissionais a refletirem sobre as 

necessidades reais de seus contextos e serem agentes da construção dos percursos de seus 

projetos, com o ônus da insegurança, a princípio, e com o bônus das conquistas, ao final.  O 

que está sendo construído, a integração das TIC nas atividades pedagógicas, faz sentido e 

acaba “trabalhando” para o aprendiz. 

 

5.2 -   Interação e trabalho colaborativo  
 

Desenvolver um projeto sendo sujeito ativo do processo foi uma conquista reiteradamente 

citada nos documentos e depoimentos em entrevistas, conforme citado no tópico anterior. 

Entretanto, outra dinâmica do curso que foi lembrada efusivamente diz respeito ao aspecto da 

possibilidade de comunicação entre aqueles que faziam parte do Projeto GET, assim como o 

trabalho colaborativo que se tornou possível com essa interação.  

Não levarei em consideração aqui as divergências existentes entre o conceito de interatividade 

e interação, que teóricos diferenciam a partir da presença ou não de tecnologia. Tomarei como 

conceito importante a interação enquanto a inter-relação existente entre os sujeitos, 

construídas com bases dialógicas. Primo e Cassol (1999) explicitam o que há de importante 

no conceito de interação e que se quer levar em conta nesta tese. 

...entende-se interação como "ação entre". Isto é, recusa-se a valorização ou do chamado 
"emissor" ou do "receptor", para se deslocar a investigação para o que ocorre entre os 
interagentes, isto é, a interação, as ações entre eles, as mediações. Quer-se também 
valorizar o contexto e como ele influencia a interação. Além disso, não se quer reduzir a 
discussão das reações que o computador pode oferecer em um ambiente mediado, mas sim 
salientar as relações recíprocas que ocorrem entre as pessoas mediadas pelo computador. 
(Primo; Cassol, 1999) 
 

O depoimento de ETEC GSP03-C1, logo adiante, é um bom exemplo do reconhecimento do 

valor da interação. O profissional entrevistado explicita bem as possibilidades do diálogo 

durante a construção do projeto.  

Eu sou um defensor dessa tecnologia mesmo, porque olha, veja bem, você pode 
comparar como você está caminhando aqui com as coisas e como vão as coisas em 
outra unidade. Pode perguntar que quase sempre tem alguém para te responder, 
além que você poder responder também para os outros. Às vezes uma situação parece 
não ter saída e aí alguém vem, pergunta, conta alguma coisa e você mesmo percebe como 
caminhar. Se bem que isso é mérito do curso que incentivava  isso, porque pode ter curso 
que só trabalha conteúdo. (Entrevista - ETEC GSP03-C1) 
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Esse depoimento é especialmente interessante, porque o profissional entrevistado salienta a 

importância da tecnologia para a interação com outros participantes do projeto, mas descreve 

de forma clara que não é uma simples “conversa” o que acontece. Há o diálogo, resgatando 

Primo e Cassol, uma ação entre aqueles que se falam, capaz de favorecer a troca, mas  

também a condição de cada um refletir a respeito de seu projeto.   

Assim como este depoimento, outros tantos enfatizam que a interação foi um elemento que 

favoreceu o andamento dos trabalhos. 

Continuo destacando as discussões geradas, algo muito interessante  e que nos faz refletir 
nosso papel. O contato com os profissionais que aqui estão e a troca de experiências foi 
fundamental. (Memorial Reflexivo -  ETEC GSP03-C4) 

 

Acredito que o melhor aprendizado foi a troca de experiências e conhecimentos entre as 
escolas, conseguimos através dos fóruns e das aulas presenciais proporcionar esse 
envolvimento. (Memorial Reflexivo - ETEC I10-C1) 

Prado (2003) define muito bem o potencial da troca de experiências e discussões num 

processo de interação em curso online: 

Quando ocorre a socialização das análises contextualizadas é criada uma nova situação de 
aprendizagem na rede: aquela em que o conhecimento localizado de uma prática torna-se 
parte do contexto maior a ser estudado e compreendido. (Prado, 2003, p. 54) 

Entretanto, não só a interação a distância foi favorecida. O depoimento que segue, de ETEC 

GSP02-C1 e o registro em fórum de seu colega de unidade de ensino, ETEC GSP02-C2, 

indicam que a tecnologia trouxe contribuições também às relações presenciais, ampliando 

uma convivência que muitas vezes é reduzida por conta das atribulações e tempo escasso.   

Eu gostei também dessa possibilidade da gente conversar melhor até com o colega da 
gente, que a gente se vê todo dia, mas não consegue, né, não tem tempo de discutir, trocar 
ideia e eu tive um trabalho comentado por esse meu colega aqui (aponta para outro 
professor), lá no curso, e isso me deixou contente, porque ele se interessou. (Entrevista - 
ETEC GSP02-C1) 

 

Olá meu amigo ETEC GSP02-C1!!! 
Com relação a sua atividade1 do modulo 2 na qual você escreveu : 
"De um lado, está a possibilidade de eu ir para além do domínio de um conteúdo adquirido 
por meio da leitura e da prática profissional, é preciso que eu invista todas as minhas 
habilidades de ensinante para que, de fato todos aprendam e tomem posse desse conteúdo, 
tendo o domínio do mesmo. Não posso esquecer-me de mencionar o que entendo por 
conteúdo (conhecimentos), quero dizer as informações, habilidades, metodologia e 
atitudes referentes à aprendizagem com a qual estou trabalhando, ensinando e 
aprendendo." 
Eu achei muito interessante a sua colocação de você ir além do domínio do conteúdo 
adquirido por meio da leitura e da pratica profissional e também investir em todas as 
habilidades de ensinante para que de fato todos aprendam. 
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Eu concordo pois nós professores temos que ultrapassar a barreira do conteúdo e o 
aprendizado tenha uma eficiência e eficácia no processo de aprender a aprender. 
(Comentários de ETEC GSP02-C2 em relação à postagem de ETEC GSP02-C1, citado 
por este, durante a entrevista) 
 

 

As citações elucidam outra questão importante, uma formação online deve estimular a 

interação e que esta precisa ultrapassar a relação entre formador e aluno.  

“... interação em EAD não é sinônimo apenas de interação professor/aluno. Há diversos 
tipos de interatividade e diversas tecnologias que podem ser utilizadas e que, tem 
características interativas próprias...” (Mattar, 2009, p. 118) 

Embora Mattar discorra em seu texto sobre vários tipos de interação, aluno-professor, aluno-

conteúdo, aluno-aluno, professor-professor, professor-conteúdo, conteúdo-conteúdo, aluno-

interface, auto-interação e outros, para o objetivo desta tese é primordial o registro da 

interação enquanto a construção de sentidos por meio da interlocução entre os envolvidos no 

projeto e detectar como esse processo é estimulado. Para tal, vale recuperar o final do 

depoimento ETEC GSP03-C1, citado anteriormente: “Se bem que isso é mérito do curso que 

incentiva isso, porque pode ter curso que só trabalha conteúdo”. Houve no Projeto GET uma 

preocupação candente em formular atividades que estimulassem a interação, além da própria 

atuação dos formadores para isso, fazendo com que a formação online se efetivasse para além 

da troca de mensagens e cumprimento de tarefas.  

A interação propicia que o trabalho colaborativo se estabeleça e que se forme uma rede, no 

caso do Projeto GET, tanto virtual como presencial, envolvendo não só os profissionais em 

formação, mas outros atores da comunidade escolar. Almeida contempla essa questão quando 

fala dos resultados de um processo em que impera a interação.  

Dito de outra forma, o aprendiz tem a oportunidade de avaliar continuamente o próprio 
trabalho individualmente ou com a colaboração do grupo e efetuar instantaneamente as 
reformulações que considere adequadas para produzir novos saberes, assim como pode 
analisar as produções dos colegas, emitir feedback e espelhar-se nessas produções. 
(Almeida, 2003, p. 336)  

Sobre o trabalho produzido em colaboração, também há muitos depoimentos e registros no ambiente 

virtual do Projeto GET. Uma amostra deles encontra-se a seguir. 

Como eu não atuo na área de Informática, portanto não tenho muita ou quase nenhuma 
habilidade com as ferramentas tive dificuldade de acessar rapidamente as páginas e 
realizar as atividades, mas contei muito com a boa vontade e ajuda de meus colegas de 
grupo e formadoras para concluir a primeira fase do trabalho. (Memorial Reflexivo -  
ETEC GSP06-C4) 
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O que ajudou a superar essas dificuldades foi nossa equipe gestora, participante do curso. 
No dia a dia trocamos idéias sobre os temas abordados em aula, discutimos as ações para 
o desenvolvimento do projeto e refletimos sobre as aulas e os trabalhos apresentados 
pelos grupos gestores das outras unidades de ensino. (Memorial Reflexivo - ETEC 
GSP05-C1) 

A explanação de ETEC GSP06-04 evidencia uma dinâmica colaborativa em relação ao 

desenvolvimento das atividades que faziam parte da formação dos profissionais da unidade de 

ensino, enquanto a explanação de ETEC GSP05-C1 deixa evidente esse aspecto colaborativo 

do trabalho em relação ao desenvolvimento do projeto, que contou não só com os parceiros da 

unidade de ensino como de outras pertencentes ao Projeto GET. Isso possibilita afirmar que 

uma rede colaborativa se instou de fato. 

A interação e a constituição de trabalho colaborativo provocam e também se apresentam 

como resultado de um movimento individual ou coletivo de reflexão.  

A proposta do Curso Gestão Escolar e novas Tecnologias nos remete à cooperação por 
meio das TICs e sua utilização como meio à articulação entre as áreas Administrativa e 
Pedagógica. A proposta metodológica provocará não só a incorporação dessas novas 
tecnologias bem como nos preparar como agentes multiplicadores da ação. (Memorial 
Reflexivo - ETEC GSP02-C1) 

O registro de ETEC GSP02-C1, extraído do Memorial Reflexivo, é um exemplo dessa 

reflexão que esteve presente no Projeto GET e que fez com que fosse tão marcante para os 

profissionais em formação. Não é possível afirmar que a reflexão é resultado da interação e do 

trabalho colaborativo ou se é precedente a esses dois. Parece mais adequado entender que 

esses elementos vão acontecendo em conjunto, em movimento de ação e reação e compondo 

um contexto muito favorável que se retro alimenta e faz com que outros elementos se instalem 

no contexto de desenvolvimento do projeto. 

O próximo item trará aspectos mais detalhados desse movimento de reflexão, indispensável 

tanto quanto os outros já expostos até agora. 

 

5.3 -   Reflexão 
 

A reflexão é um movimento interior fundamental para que o desenvolvimento de um projeto 

se concretize nas mãos daqueles que desse projeto fazem parte. É refletindo que se constroem 

intervenções apropriadas para reconduzir rumos, quando necessário. É esse movimento de 

refletir na ação, em contextos reais, que o professor também se forma para encarar as 

adversidades e as questões imponderáveis dos processos sobre os quais não se consegue 
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antecipar o que está por vir. Isso equivale a dizer que não se pode ensinar alguém a 

desenvolver projetos. Em outras palavras, o desenvolvimento de projeto é um processo que 

pode ser aprendido, mas não ensinado. 

Profissionais de projeto, tais como arquitetos e projetistas urbanos, juntamente com as 
pessoas que exercem profissões como direito, administração, ensino e engenharia, lidam 
frequentemente com a incerteza, com a singularidade e com o conflito. As situações fora 
da rotina que surgem durante a prática são, pelo menos em parte, indeterminadas e devem 
ser tornadas coerentes de alguma forma. (Shön, 2000, p. 123) 

Buscar essa coerência para as situações singulares e conflituosas, como afirma Shön, pode 

não surgir como iniciativa espontaneamente. Na maioria das vezes, o processo de mediação 

em uma formação é que estimula tal postura, além das metodologias para desenvolvimento 

das atividades. Esse aspecto do encaminhar para a reflexão-na-ação pode ser identificado no 

Projeto GET. 

Somos, a todo momento levados a pensar sobre nossas ações como docentes, gestores, 
colegas, etc. O comprometimento é fundamental para que nosso projeto se concretize e ao 
mesmo tempo procurar aproximar os vários membros da comunidade escolar na busca do 
sucesso. (Fórum – Compartilhando o andamento das ações - ETEC I07-C3) 

A participação do profissional ETEC I07-C3 evidencia essa ação intencional da formação no 

Projeto GET para a reflexão e para o envolvimento e comprometimento para buscar os 

caminhos para transformar o que é necessário. Há, portanto, uma construção de autoria 

agregada à formação, que envolve os participantes e confere sentido individual e coletivo ao 

processo em andamento. Vale também lembrar que a reflexão é um componente que estimula 

a recriação das práticas do professor, sem esquecer que: 

... a prática do professor é o resultado do conjunto de suas experiências pessoais e 
profissionais, mais os saberes epistemológicos com os quais tem contato ao longo de sua 
vida e trabalho. O amálgama para esses componentes deve ser a reflexão. Não a reflexão 
distanciada, mas aquela que acontece dentro e a respeito de sua própria prática. (Kuin, 
2005, p. 114) 

Além dessa reflexão, buscando apoio nas ideias de Nóvoa (2010), é importante que o 

profissional em formação, estabeleça uma dinâmica pessoal para por em prática os resultados 

de suas indagações e reflexões, transformando-as em ação, em prática, que será também 

objeto de novas reflexões e intervenções. Esse movimento também foi evidenciado em 

registros no ambiente virtual do Projeto GET, como o que segue:  

E finalmente a apresentação das idéias-atividade 04 ampliou a perspectiva de ações 
simples que podem trazer resultados surpreendentes, tais como: desenvolver um sistema 
de avaliação com portfólios e memoriais com os alunos; montar um sistema simplificado 
de EAD para os casos de adaptação pedagógica, licença saúde e reposição de aula; montar 
um ambiente para estimular os alunos a leitura e interpretação; montar um movie maker 
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para divulgar os cursos nas escolas, enfim estou bastante motivada. (Memorial Reflexivo - 
ETEC GSP09-C6) 

Vale ressaltar também, que a reflexão oportuniza que ações outras, não presentes exatamente 

no momento da ação, sejam retomadas e que as reflexões desencadeadas favoreçam a 

possibilidade de elaboração de intervenções ainda não pensadas, ou como afirma Josso: 

O ponto de referência das aquisições experienciais redimensionam o lugar e a 
importância dos percursos educativos certificados na formação do aprendente, ao 
valorizarem um conjunto de atividades, de situações de relações de acontecimento como 
contextos formadores. (Josso, 2004, p.235) 

Os dois próximos depoimentos são exemplos dessa ocorrência. 

Mesmo trabalhando na área que está diretamente ligada à tecnologia da informação, 
muitas vezes não consigo utilizar esses recursos de maneira eficaz em meu dia a dia. O 
trabalho foi muito útil para refletir minhas práticas tanto quanto professor como de 
coordenador de curso.  (Entrevista - ETEC I07-C4) 

 

No geral, o curso me proporcionou este estímulo e consequentemente esta construção, 
este pontapé inicial para que daqui para frente a aula seja vista com outros olhos, como 
um crescimento continuo e constante que exige uma preparação nova a cada momento, 
uma nova didática a cada explicação, um processo que nunca se dá por vencido, mas que 
cresce e se aprimora a cada dia. (Memorial Reflexivo - ETEC GSP03-C3) 

O próximo depoimento é um exemplo de como a reflexão, a partir da interação, propicia a construção 

do sentido de alteridade, que faz com os profissionais em formação se vejam na posição do outro, 

vivenciem a possibilidade de entender o mundo pela percepção do outro, tornando-se mais competente 

para interagir com uma visão múltipla da realidade. 

A participação nesse curso de Gestão Escolar e Tecnologia, em meu caso, como professor, 
ajudou a perceber a dificuldade com que os gestores têm de conviver no desempenho de 
suas atribuições quando da não utilização de recursos muitas vezes simples e acessíveis, 
mas que por comodismo ou falta de orientação ou desmotivação, não são utilizados em 
sua plenitude. (Memorial Reflexivo – ETEC I09-C2) 

Outro elemento importante que resulta do processo de reflexão-na-ação é a forma como a história do 

profissional em formação é tocada. O sentido que é estabelecido nas práticas tendem a não ser 

esquecidos e passam para sua experiência pessoal, facilmente retomada, porque foi apropriada. 

Foi importante para mim e já discutimos entre nós naquela época, que o curso colocava a 
gente para ficar pensando o tempo todo na nossa unidade e como desenvolver o projeto. 
Esse curso foi bem pensado, quando preparou esse curso daquela forma, porque fazer o 
curso era principalmente fazer coisas na prática. (Entrevista - ETEC GSP05-C1)  

Valente (2009a) chama a atenção para o fato de que não é qualquer tipo de interação que propicia a 

construção de conhecimento, o que considero válido afirmar também desse movimento de reflexão, ou 

seja, a reflexão em um processo de formação também depende de uma mediação e metodologia que 
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estimule o grupo a trilhar esse caminho. Além disso, é necessário dispor de meios, como os memoriais 

reflexivos, para que o profissional de formação possa fazer essas paradas reflexivas.  

A pesquisa demonstrou que essa mediação também atribuiu sentido ao processo vivido por aqueles 

profissionais em formação em 2009. O próximo tópico evidenciará a importância dessa mediação no 

projeto. 

5.4 -  Mediação 

 

Mediação pode ser definida como uma postura e forma de ação do formador que parte do 

princípio que o ser em formação deve adquirir autonomia no processo de construção de seu 

conhecimento. Por essa razão vale afirmar sobre esse formador: 

Embora, vez por outra, ainda desempenhe o papel do especialista que possui 
conhecimentos e/ou experiências a comunicar, no mais das vezes desempenhará o papel 
de orientador das atividades do aluno, de consultor, de facilitador da aprendizagem, de 
alguém que pode colaborar para dinamizar a aprendizagem do aluno, desempenhará o 
papel de quem trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os mesmos objetivos... 
(Maseto; Moran; Behrens 2003, p. 142) 

Contar com bons mediadores não é necessidade somente da educação online, mas neste caso é 

especialmente importante, pois facilmente as tecnologias de informação e comunicação se instalam 

como novidade e podem camuflar concepções arcaicas que reforçam uma educação bancária, como 

anunciava Freire (1983), que parte do pressuposto que o professor acumula conhecimentos e 

disponibiliza aos alunos que, numa atitude passiva, memorizam e vão acumulando o que receberam já 

pronto e acabado, em uma tentativa de evitar o erro. É, portanto, uma relação vertical e antidialógica 

que causa dependência por parte do aluno, que não se vê com competência para realizar, criar, ou seja, 

não desenvolve autonomia e acredita sempre mais nas condições externas que em sua capacidade 

pessoal para realizar ou transformar o que é necessário em seu contexto. 

Sendo assim, na formação online que não se quer bancária, o formador precisa ser um bom mediador. 

Nesse sentido, o Projeto GET, na avaliação dos profissionais em formação foi bem sucedido. 

Fundamental é o orientador/mediador. Porque planeja e improvisa, prevê e ajusta-se às 
circunstâncias, valoriza a presença no que ela tem de melhor e a comunicação virtual 
no que ela nos favorece, equilibra a presença e a distância, o “olho no olho” e a telemática. 
(Memorial Reflexivo – ETEC GSP08-C3) 

Em análise ao desempenho das formadoras, ETEC GSP08-C3 ressalta-lhes as qualidades e 

chama a atenção para um aspecto muito importante que é a valorização da presença dos 

profissionais em formação. Chamo aqui o conceito desenvolvido por Silva (2006), que 

distingue presença de frequência. Segundo o pesquisador, estar frequente em uma aula ou 

curso não garante o que é fundamental para que haja aprendizagem. O importante mesmo é a 
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presença, que significa estar de “corpo e alma” no ambiente e nas situações de aprendizagem, 

ou como disse ETEC GSP08-C3, com “olho no olho”, mesmo em situação de formação 

online.  

Outros depoimentos e registros continuam apontando a eficiência da mediação, na turma 

pesquisada, no Projeto GET. 

Queria expressar aqui meus agradecimentos às professoras pela dedicação e pela forma 
como conduziram o curso, estando sempre disponíveis para nos orientar e dar sugestões 
para que pudéssemos realizar nossas atividades com o rigor que o curso exigia. (Memorial 
Reflexivo - ETEC GSP05-C1) 

Olha, as professoras que acompanharam a gente foram dez, dez! A gente podia entrar lá, 
deixar uma consulta, mandar uma mensagem ou mandar uma atividade que tinha retorno 
sempre. Isso é muito importante num curso a distância. E no presencial elas eram mais 
prestativas ainda. A gente sabe quando está sendo ouvido de verdade. (Entrevista - ETEC 
GSP01-C3) 

A presença das formadoras, segundo os depoimentos, foi pontuada por atitudes de 
encorajamento e atenção, fazendo com que se instalasse no grupo uma segurança e a certeza 
do “estar junto virtual”, como ressalta Valente.  

O “estar junto virtual” vai além de um curso tradicional, realizado a distância, pois não se 
trata de passar informação e verificar se essa informação foi retida. Trata-se, sim, de 
auxiliar o professor no seu contexto a buscar significado naquilo que faz e, com isso, 
fornecer condições para que possa inovar e buscar soluções que são condizentes com a sua 
realidade de sala de aula e de escola. As soluções para os problemas que ele vivenciou e 
abordou no curso não foram fornecidas pelo docente. (Valente, 2003, p. 51) 

É bom lembrar também, que um processo em que a mediação e a reflexão estão realmente 

presentes, o movimento de aprendizagem é igualmente rico para o formador, que pode 

estabelecer relações com seu trabalho no momento, ou seja, sua ação tutora, e os conteúdos 

previstos para o trabalho em desenvolvimento. (Kuin, et al, 2010) 

O próximo depoimento exemplifica outro componente da mediação e do “estar junto virtual”, 

que é a participação do grupo em formação e o estabelecimento de uma rede colaborativa.  

É tão bacana a gente sentir que tem um ser humano prestando atenção na gente. Eu tinha e 
ainda tenho um pouco de receio dessas coisas a distância, mas elas foram muito 
presentes.[...]E também é muito bom os colegas participarem das coisas da gente, 
sabe, opinando, respondendo, perguntando. (Entrevista - ETEC GSP02-C3) 

O depoimento acima, de ETEC GSP02-C3, apresenta a questão da mediação como uma 

possibilidade não só do formador, o que é muito interessante. A mediação deste, quando 

pautada no dialogismo, estimula um jeito de ser e agir do qual o grupo se apropria. Não se 

quer afirmar aqui que toda a responsabilidade pelo processo está nas mãos do formador, 

porque a disposição daqueles que se encontram em formação também é fundamental, mas se 
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tem como certo que a mediação do formador pode resgatar e interessar aqueles do grupo que 

apenas frequentam o curso.  

Na composição dessa mediação bem feita entram como fatores colaboradores a formulação 

adequada de propostas de trabalhos, as ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem e a 

concepção de trabalho pedagógico da instituição a que pertencem os profissionais em 

formação. 

Até aqui foram explicitados os elementos que positivamente contribuíram para a construção 

do tempo subjetivo na formação dos profissionais que pertenceram ao Projeto GET, que são 

elementos que devem sempre estar presentes em uma formação online. Entretanto, um último 

item se fez presente e será contemplado a seguir, pois contribuiu para conferir ainda mais 

sentido e relevância ao tempo subjetivo da formação no projeto em estudo nesta tese. 

 

5.5 -   Produção e apreciação de narrativas 

 
Construção coletiva, interação, reflexão e mediação adequada são elementos muito desejáveis 

em qualquer processo de formação, o que inclui aquele realizado na modalidade online. 

Entretanto, no Projeto GET sobressaiu um outro que foi construído a partir das atividades 

propostas e  que levavam o grupo em formação a narrar aspectos importantes no âmbito 

pessoal e coletivo, o que estimulou ainda mais a construção de significação e sentido para os 

profissionais em formação.  

A formação deve levar em conta essa identidade individual e coletiva, para ajudar o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos professores no âmbito laboral e de melhoria 
das aprendizagens profissionais e para ajudar a analisar os sentimentos e as representações 
pelos quais os sujeitos se singularizam. (Imbernón, 2010, p.81) 

Imbernón, de forma indireta, valoriza o potencial das narrativas no processo de formação ao 

afirmar que se deve levar em conta a identidade individual e coletiva quando se trabalha com 

o desenvolvimento pessoal ou profissional dos professores. Reforça também o aspecto 

positivo que deve contemplar a análise dos sentimentos e as representações que tornam cada 

sujeito um ser único.  

As concepções de Bauman (1998) e Giddens (1991) sobre a pós-modernidade ou 

modernidade líquida, que se refere aos tempos atuais, reforçam elementos como a rapidez e 

mudanças constantes como características principais, o que causa ao sujeito uma sensação de 

não pertencimento e falta de sentido pessoal à maioria das experiências que vive. Benjamim 
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(1986) contribui para o entendimento desse contexto contemporâneo ao apontar que a 

tradição, na qual a narrativa está ligada,  perdeu seu valor e o tempo tornar-se desprovido de 

experiências, porque a narração dá lugar às notícias, que têm como características o tempo 

presente e prazo de validade curto, porque esse tipo manifestação está ancorada sempre ao 

presente. O fato noticiado acaba sendo tomado pela notícia que o anuncia, mas que prescreve 

de um dia para o outro. O valor da convivência não existe mais. (Matos, 2009) 

No Projeto GET, pude detectar que algumas atividades estimularam a produção de narrativas 

pessoais, como as atividades intituladas Minha Trajetória e Refletindo sobre a própria 

aprendizagem. Na primeira atividade, cada profissional em formação narrava seu caminho até 

chegar à situação presente e, na segunda, a narrativa contextualizava, servia como pano de 

fundo para o objetivo principal do texto que era uma dissertação a respeito de como cada um 

se via no movimento de construir a própria aprendizagem. Esses textos eram socializados e 

poderiam ser comentados pela turma. Alvo de socialização e comentários foram também os 

textos dos memoriais reflexivos que comportavam, como o próprio nome diz, as reflexões de 

cada profissional a respeito do processo vivido e que eram compostos por narrativas e 

descrições, elementos do texto que suportavam as desejadas reflexões. 

Pela descrição da trajetória, podemos identificar as dificuldades e vitórias de nossos 
colegas, e muitas delas, nos servem de exemplo e incentivo. A apresentação da marca 
da unidade nos deu a chance de conhecer outras realidades. (Memorial Reflexivo - ETEC 
GSP06-C4) 

A atividade de trajetória sempre reforça nossos propósitos profissionais senão nossa 
missão de vida, particularmente foi interessante, pois lembrei de alguns episódios da 
minha vida que nunca havia relacionado com as minhas atividades atuais. (Memorial 
Reflexivo - ETEC I09-C3) 

Os depoimentos de ETEC GSP06-C4 e ETEC I09-C3 não explicitam, mas deixam 

subentendido que os textos citados continham os elementos essenciais de uma narrativa, na 

acepção de Benjamin, na qual experiência e memória se articulam no mesmo plano para 

transmitir objetos das vivências individuais ou coletivas, que se configuram como um 

elemento de cunho histórico-sociológico, que também vale para a situação aqui estudada, 

porque retoma o passado, de modo que o presente possa ser mais bem entendido.  

Por conta das características da modernidade líquida em que nos encontramos, as narrativas e 

seus ritmos parecem ocupar por demais os tempos e os espaços que precisam ser abreviados. 

As atividades do Projeto GET trouxeram essa possibilidade ressaltando que as vidas dos 

profissionais em formação têm espaço e que merecem ser retomadas, ocupando o tempo do 
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projeto, como afirma ETEC I09-C3, na citação já feita, possibilitando relacionar os episódios 

da vida com as atividades recentes. 

Essas narrativas não contribuíram somente com as percepções individuais e auto-análises. 

Propiciaram também ampliação do entendimento da realidade da unidade de ensino e de 

outras mais, as quais pertenciam os colegas de turma. Os excertos abaixo comprovam isso. 

...pude conhecer toda a história da minha unidade escolar, visto que, sou responsável 
pelos laboratórios de informática e ministro aulas no curso de informática e não tinha 
conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos outros setores. Com o levantamento das 
informações e criação do trabalho de apresentação da escola conseguimos conhecer 
nossa escola e detectar os pontos fortes e fracos e por intermédio deste curso elaborar 
ações para suprir essas necessidades. (Memorial Reflexivo – ETEC I10-C1)   

A troca de experiências com outras unidades também é um ponto a ser valorizado. 
Cada unidade de ensino possui uma realidade diferente, um público alvo diferente, uma 
estrutura física diferente, mas o ponto comum, é que todas as unidades estão empenhadas 
em buscar novas soluções frente aos problemas, tanto do corpo docente e também do 
corpo discente, e é aqui que a entrada da TIC faz se muito importante. (memorial 
Reflexivo - ETEC GSP03-C1) 

As tecnologias utilizadas no Projeto GET também beneficiaram a construção de narrativas em 

outras linguagens, como imagem, movimento e linguagem verbal oralizada. Uma das tarefas 

era compor uma apresentação em multimídia sobre a unidade de ensino de cada grupo em 

formação. 

Ficou ótimo (referindo-se a apresentação feita em Movie Maker) e a narração não foi 
necessária, pois a sua produção através de imagens identificadas e mais a trilha sonora 
foram suficientes para torná-la autosuficiente na sua apresentação. 
Foi um trabalho rico e foi possível observar outras unidades de ensino, suas realizações e 
características específicas. (Memorial Reflexivo - ETEC GSP05-C4)  
 
...vi a importância e a riqueza que pode ser construída atrás de um fórum e conhecemos 
um pouco mais sobre a realidade de outras ETECs através dos vídeos produzidos e 
apresentados pelos colegas. (Memorial Reflexivo -  ETEC GSP06-C2 
 

Quando ETEC GSP05-C4 afirma que “a narração não foi necessária, refere-se ao ato de falar, 

de construir texto em linguagem verbal oralizada, mas a narração ocorreu de forma não-

verbal, com a utilização e encadeamento intencional de imagens. 

A construção desse tempo com experiência, levando em conta a concepção de Benjamim 

(1986), qualifica o tempo da formação, trazendo como alternativa para o que Tardif (2003) 

aponta como dificuldade, que é o educador superar, como formador, a vivência escolar que 

teve enquanto aluno e que muitas vezes precisa ser modificada. Um processo formativo 

precisa tocar e retocar essa vivência escolar com outra vivência também repleta de sentido, 

pois trabalhar conteúdos e procedimentos somente não cumpre tal papel. Resgatar as 
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narrativas individuais e coletivas, isso sim se mostrou uma metodologia acertada para cumprir 

essa tarefa.  

 

5.6 – Considerações parciais 
 

Os estudos de Pesce (2008) chamam a atenção para os desenhos didáticos de muitos 

programas de formação docente online que induzem os educadores a se tornarem tarefeiros, 

porque não favorecem ou até impedem que ocorram vivência de tempos construtivos. Essa 

realidade, segundo a autora, faz com que Cronos suplante Kairos, ou seja, o tempo 

cronológico impera sobre o tempo interior, aquele das experiências referenciadas. Essa 

concepção foi ratificada na presente pesquisa, mas também complementada. 

Melhor explicando, ao mesmo tempo em que todo e qualquer processo de formação 
pressupõe uma meta a atingir, nela incluso um rol de conceitos a ser criticamente 
apropriado, o tempo de formação deve se erguer em meio à adequada conjugação das 
dimensões cronológica e kairológica. (Pesce, 2008, p.13) 

Não só um rol de conceitos deve ser previsto para apropriação pelos profissionais em 

formação, mas também não se deve perder de vista uma metodologia que propicie e estimule 

a relação dialógica, também trabalhada por Pesce, que qualifica o tempo, e desta metodologia 

devem se apropriar os formadores.  

Entretanto, pode-se perceber pelas exposições nos capítulos 4 e 5 que não são só os tempos da 

formação requerem atenção. Há outros tempos – institucional e político - a que estão sujeitos 

os profissionais em formação que invadem espaços e tempos pessoais sem que deles essas 

pessoas consigam fugir. Na maioria das vezes, sequer elas têm consciência exata da origem 

dessa invasão. 

Tal confusão acontece por conta do contexto contemporâneo em que cada vez mais não se 

consegue estabelecer limites entre os tempos e espaços para o trabalho e o lazer. Há como 

pano de fundo uma sociedade globalizada em que a tecnologia torna possível a reconstrução 

de espaços e tempos de forma desencaixada. (Giddens, 1991) 

Tardelli (2006) contribuiu para o entendimento das consequências da desobrigação da 

coincidência entre espaço e tempo na contemporaneidade recuperando em seus estudos o 

conceito de mais valia. Este termo foi  definido por Marx como a materialização do tempo de 
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trabalho não pago ao trabalhador.  Ao utilizar esse conceito no contexto da educação e do 

professor que se apóia nas TIC, essa mesma autora afirma: 

O espaço do teletrabalho define um não-lugar, mas, mesmo assim, implica um 
compromisso da totalidade do sujeito como nunca antes existiu, gerando-se uma não 
discriminação entre jornada de trabalho e tempo livre. (Tardelli, 2006, p. 43) 

A presente pesquisa também apurou que mesmo se sentindo sobrecarregados, os profissionais 

preferiram a modalidade online, por conta de encontrarem nela alternativas para amenizar 

outras dificuldades características do contexto atual, como dificuldade em se locomover pelos 

espaços das cidades muito movimentadas, diminuir o deslocamento severo existente entre 

escolas e centros de formação no interior ou se ausentar demais do contexto familiar.  

De forma que, apesar dos entraves temporais cronológicos, muito se construiu no Projeto 

GET em relação aos tempos subjetivos, internos e pessoais, graças aos conceitos e 

metodologias previstos como indispensáveis para os profissionais nessa formação.   

Outras conclusões importantes sobre essas dimensões de tempo presentes e simultâneas à 

formação online serão objeto de explanação nas conclusões desta tese, apresentadas adiante. 
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6 .  Considerações finais 
 

A presente tese surgiu a partir da observação frequente sobre a questão do 

tempo, ou melhor dizendo, da falta dele em relações estabelecidas em contexto 

de formação online. Vários pesquisadores se detiveram a essa mesma questão 

construindo justificativas importantes, mas que ainda precisavam de algum tipo 

de complementação, já que, a meu ver, a dimensão de tempo presente nas 

interações online não podia ser considerada isoladamente, embora houvesse uma 

tendência a ser vista dessa forma, já que as TIC tornam possível que cada ser 

isoladamente possa estabelecer seus ritmos, construir e reconstruir seus espaços 

no contexto virtual, determinar e flexibilizar seu tempo.  

Isso por certo não deixa de acontecer, mas a formação online, quando se 

configura como um processo dialógico, requer mais que isso, requer contato 

com a realidade de cada profissional em formação e, por conseguinte, com 

outras dimensões temporais que formam uma trama da qual a dimensão do 

tempo na formação online não consegue se desvencilhar. 

Quando selecionei como campo de pesquisa a turma com melhor desempenho 

do Projeto GET, mas que mesmo assim apontava tantos problemas de falta de 

tempo, acreditei que seria um bom contexto para se investigar, já que as origens 

do problema deveriam ir além da pura falta de disciplina para administrar o 

tempo, um problema sempre presente em relação aos novatos que se lançam a 

um processo de formação online. Tomando como ponto de partida as outras 

pesquisas realizadas sobre a mesma problemática, meu olhar voltou-se para 

buscar além do já conhecido, entendimentos complementares para uma realidade 

que me incomodava muito, já que atuo há anos na formação de profissionais da 

educação. 
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Dessa forma, o problema de pesquisa desta tese se concretizou pela seguinte 

indagação: Quais são as implicações da existência simultânea de diferentes 

dimensões de tempo durante um processo de formação online de profissionais 

da educação? 

Ao realizar todo o trabalho de pesquisa, posso afirmar que as implicações não 

são poucas e nem simples e que essas dimensões não são conscientemente 

percebidas por aqueles que estão envolvidos no processo. Por outro lado, 

também se pode considerar que essas dimensões são percebidas, mas sem a 

devida clareza de como proceder com essas relações que se instalam de forma 

recente, em um contexto sobre o qual não se tem pleno domínio ainda, o que é 

bem característico da pós-modernidade ou modernidade líquida, para retomar o 

conceito de Bauman (1998) e Guiddens (1991) a esse respeito.  

Voltando ao problema da pesquisa é possível afirmar que, antes de responder à 

questão, é necessário especificar de que tipo de formação se está falando, se em 

serviço ou continuada? 

Entretanto, nem sempre o processo formativo está devidamente enquadrado em 

uma das duas categorias, porque ainda há muitas divergências quanto a uma 

definição clara que distinga uma da outra. Nesta tese, apoiando-me e partindo 

das concepções de Freitas (2002), a formação em serviço foi definida como 

aquela que trabalha conceitos, metodologias ou procedimentos que a instituição 

de ensino quer que se desenvolva em seus profissionais de forma muito 

contextualizada, partindo e se referindo ao contexto em que atuarão na prática 

esses profissionais e que, para isso, deverá investir recursos e tempo, ou seja, 

deverá proporcionar a esses profissionais todas as condições sem que esses 

tenham que fazer uso de seu tempo livre. 

Para entender com profundidade as novas configurações postas pelas determinações 
legais para a formação de professores, é preciso que ampliemos cada vez mais as análises 
do trabalho docente, tomando a categoria trabalho, para entendê-la em suas relações 
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contraditórias – como mercadoria e como realização humana produzida historicamente – 
e em suas articulações com as transformações que ocorrem no campo do trabalho 
produtivo, com a reestruturação produtiva e a inserção do Brasil no processo de 
globalização e competitividade internacional. (Freitas, 2002, p. 160) 

A dificuldade em conceituar formação continuada e em serviço talvez decorra 

do que Freitas denomina como relações contraditórias entre o trabalho docente 

como mercadoria e como realização humana. Em algumas profissões o fruto do 

trabalho é principalmente visto como uma mercadoria, ao passo que para o 

docente a sua produção tem outra gênese, de forma que se a sua realização não 

acontecer na escola, esse tempo não é questionado ou reivindicado da mesma 

forma que seria em outra profissão. Por extensão, pode haver a mesma 

propensão ao pensar na formação desses profissionais. Exemplo disso pode ser a 

aprendizagem de um padeiro que aprende novas receitas no local em que presta 

serviço ou de um bancário que aprende novos procedimentos realizando um 

curso durante o expediente, ao passo que para o professor, na maioria das 

instituições públicas ou privadas, a tendência é que se invista muito mais na 

formação fora de seu horário de trabalho sem que isso cause estranhamento, já 

que estudar é inerente à profissão de educador. 

Já a formação continuada não teria um objetivo tão específico, cabendo ao 

próprio profissional selecionar suas opções para ampliar seu currículo, valendo-

se das iniciativas financiadas pela instituição a que pertence ou arcando 

pessoalmente com o investimento a ser feito no processo de  formação que 

escolheu para realizar.  

É intrigante como se torna difícil definir de forma clara onde começam os 

deveres e os direitos das instituições e de seus profissionais quando se pensa 

nesses dois tipos de formação, se em serviço ou continuada.  

O educador, assim como muitos outros profissionais nos dias de hoje, fica cada 

vez mais sobrecarregado e aflito, porque se instala de forma cada vez mais 

acentuada uma sensação de falta pessoal de organização e de competência para 
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atender às demandas que se apresentam. Sentir-se menos capaz é uma das 

consequências dessa maquinação, assim como o esforço para preencher o tempo, 

o tempo todo. 

Frente à vivência do tempo, a atitude existencial tipicamente encontrada na nossa 
época é seu preenchimento completo, que dá ares de efetividade e produtividade, 
ressaltando a valorização social do trabalho (Arantes, 2009, p. 55) 

Afora essa questão de indefinição no tipo de formação, se em serviço ou 

continuada, que envolve diretamente o tempo a ser ocupado, se o pessoal ou o 

institucional, emergiram na pesquisa várias dimensões de tempo. Algumas 

pautadas por relações concretas e cronológicas, como: 

- Tempo nos contextos de aprendizagem do projeto, subdivido em três tipos: 

tempo no contexto online, tempo no contexto presencial centralizado e tempo da 

prática em cada unidade de ensino.   

- Tempos externos ao projeto analisado, composto por: tempo institucional e 

tempo político.  

Outras dimensões emergentes, que denominei de tempo da formação, estavam 

pautadas no tempo pessoal e psicológico e expressas pelos seguintes tempos: 

- Tempo da formação para apropriação da dinâmica da formação online; 

- Tempo da implementação das ações do projeto na unidade de ensino, 

subdividido de duas formas, uma em relação à tecnologia e outra ao fazer 

coletivo.  

Os levantamentos indicaram os profissionais investiram muito mais o tempo 

pessoal na formação, mesmo  que essa tivesse todas as características para ser 

categorizada como em serviço. Mesmo quando a formação ocorreu em horário 

de trabalho, os profissionais compensaram a ausência preparando atividades 

para os alunos ou voltando à unidade de ensino para trabalhar em outros 

horários até atingir o tempo de ausência por conta da formação. 
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Por um lado estava explicada a falta de tempo de que tanto se queixaram os 

participantes do projeto, dada a sobrecarga de horas a mais que tiveram que 

dedicar a ele. 

Os dados também apontaram a existência da dimensão de tempo voltada para a 

formação propriamente dita do profissional envolvido no Projeto GET. Em 

contraposição ao tempo cronológico da formação, programado pela instituição 

formadora, existiam os tempos subjetivos que muitas vezes se trombaram com 

aquele determinado pelo relógio e pelo calendário.  

Nesse contexto, muitas colocações aflitas por falta de tempo denunciaram o 

descompasso entre o que se precisava fazer e aprender e o que de fato cada um 

ou grupo dava conta de fazer ou aprender, tendo que desdobrar o tempo para 

conseguir esses feitos.  

A dificuldade em se apropriar da dinâmica da formação online foi um elemento 

importante, que possibilita afirmar que é fundamental para os formadores uma 

atenção especial para encontrar e auxiliar àqueles que têm dificuldade em lidar 

com essa modalidade de ensino e aprendizagem, porque muitas vezes sequer 

conseguem explicitar isso de forma clara, o que aparece nos registros como falta 

de tempo, falta ou procrastinação na realização de atividades individuais ou 

mesmo em grupo. 

Outra dificuldade relacionada ao tempo da formação diz respeito a como o 

coletivo atendeu às demandas, se apropriou das metodologias e atingiu os 

objetivos no processo de formação. A pesquisa demonstrou que a tecnologia a 

serviço dos projetos pedagógicos e a possibilidade do fazer coletivo 

demandaram muito trabalho de mediação para se tornarem realidade e serem 

detectados posteriormente como mérito do projeto. Os tempos para a 

apropriação desse fazer coletivo são construídos pelo grupo e isso requer 

interação, trabalho colaborativo, mas para se chegar aí é preciso que haja 
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abertura nas unidades de ensino e condições objetivas para que o grupo avance,  

ou como afirma Fullan e Hargreaves: 

Se modificar o professor envolve modificar a pessoa que ele é, precisamos saber 
como as pessoas se modificam. Nenhum de nós é uma ilha; não nos 
desenvolvemos em isolamento. Nosso desenvolvimento dá-se através de nossas 
relações, em especial aquelas que estabelecemos com pessoas importantes para 
nós. (Fullan; Hargreaves, 2003, p. 55) 

Como se não bastasse a complexidade da convivência das dimensões até o 

momento citadas, emergiram outras duas, a institucional e a política, que 

compunham o contexto exterior ao curso, mas que o influenciam diretamente.  

O tempo institucional foi aquele vivido pelas unidades de ensino, determinado 

pelos afazeres da rotina e pelas grandes demandas que se instalaram, cavando 

espaço e exigindo tempo dos profissionais em formação e também gerando 

queixas. 

Juntou-se a isso a dimensão política do tempo, representada por uma pressão 

externa que mobilizou os profissionais das unidades de ensino a atuarem de 

forma a atender às expectativas que a sociedade mantinha em relação à 

instituição.  

Pode-se afirmar, no entanto, que as dimensões do tempo institucional e político 

não resultam somente em sobrecarga de trabalho e envolvimento dos 

profissionais, mas os depoimentos mostram que, no caso da instituição 

pesquisada, é também uma força que mobiliza os profissionais para se 

dedicarem aos processos de formação.  

Retomando novamente a questão desta pesquisa, as implicações decorrentes da 

existência simultânea de diferentes dimensões de tempo durante um processo de 

formação online dependerão de condições muito específicas do contexto em que 

ocorrer tal formação. Na instituição ora pesquisada, apesar da sobrecarga de 

atividades e invasão no tempo pessoal de cada um, os profissionais se 



179 
 

mobilizaram e tiveram uma formação consistente, com resultados observáveis 

ainda depois de dois anos após do término do projeto.  

Esse resultado decorreu do equilíbrio que existiu entre as exigências e a política 

da instituição em relação à formação de seus profissionais. O reconhecimento 

dos profissionais pela instituição não tem suas origens em diferença substancial 

entre a remuneração salarial oferecida pelo Centro Paula Souza e outras redes 

públicas de ensino, já que essa diferença não é tão grande. Pelos dados apurados, 

a formação é fundamental ao profissional da ETEC porque a instituição e eles 

próprios têm o reconhecimento da comunidade e das instituições. Ser professor 

da ETEC é ser um profissional diferenciado, que goza de status e 

reconhecimento e isso faz até com que os tempos opressivos da formação ou de 

seus contextos não tenham desmotivado grupo em formação ou gerado 

desistências ao longo do processo. Também se pode levar em conta que há uma 

relação direta entre a formação dos alunos das ETEC e sua atuação no mercado 

de trabalho. Não é imprópria afirmar que esse mercado certamente pressiona as 

escolas técnicas para que se aprimorem, o que não ocorre em relação ao ensino 

básico, que anuncia uma formação para o sujeito, na constituição de seu 

currículo, mas que, na prática, não apresenta condições suficientes para que se 

realize em sua plenitude de intenções.   

Também se apresentou como objetivo dessa tese levantar possíveis 

contribuições para futuras propostas de formação online: Quais temas, 

metodologias ou ferramentas contribuem para a construção do tempo com 

sentido pleno para os profissionais em formação?                                                                   

Esse questionamento surgiu a partir das críticas de Benjamin (1986) e Mattos 

(2009) sobre a brevidade das experiências na modernidade e como a maior parte 

das atividades humanas encontra-se desprovida de sentido, ou como afirma 

Benjamin, vivemos um tempo sem experiências. Para esse autor, as narrativas 
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eram o instrumento principal para garantir a tradição e qualificar as experiência 

individuais ou em grupo.   

A partir das idéias de Benjamim, firmei como um dos objetivos da presente tese, 

observar as relações estabelecidas em um processo de formação online e 

identificar se existiam elementos que ratificassem os aspectos capazes de 

atribuir mais sentido às experiências de cada um.  Por aí se explica também por 

qual razão é que um processo de formação bem sucedido deveria ser o campo de 

investigação desta tese.  

Além dos elementos já sabidos como necessários para uma boa formação online, 

como produção de projeto coletivo, interação e trabalho colaborativo, reflexão e 

mediação, foram encontrados aspectos voltados para a construção e apreciação 

de narrativas. Isso se deu por intermédio de atividades do projeto que 

suscitavam aspectos de recuperação da história individual ou de cada unidade de 

ensino. Também foi proposta a construção de memoriais reflexivos, que aliavam 

descrição de processos à narrativas de envolvimento pessoal.  

Falar de si, resgatar e sistematizar histórias, processos e vivências 

impulsionaram, com apoio das TIC, a construção de uma rede em que imperou o 

sentido de pertencimento e ações solidárias. A formação online foi qualificada 

pelas relações que ajudou a estabelecer.  

De forma que os temas que favorecem a construção de sentidos na formação 

devem contemplar as vivências, entendimentos e emoções daqueles que dela 

fazem parte. Atribuir importância absoluta a conteúdos pode gerar a feitura de 

tarefas e retomada de informação, mas não significa necessariamente e nem 

garante que um processo formativo consistente e que valha como uma 

verdadeira experiência possa ter ocorrido. 

A metodologia utilizada precisa contemplar a elaboração de consignas que 

estimulem o grupo a produzir participações acreditando nas próprias 

experiências e reflexões como elementos indispensáveis para a aprendizagem do 
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grupo. Cada ser em formação e suas experiências são tão importantes quanto o 

conteúdo que se selecionou para o desenvolvimento do projeto. 

Quanto às ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem, devem possibilitar 

que cada participante seja fácil e rapidamente identificado e acessado, porque 

isso favorece a comunicação e a interação, o que indispensável a um processo 

formativo.  

 

Figura 22: Acesso ao perfil de aluno 

A figura 22 é um exemplo dessa possibilidade de rápida identificação do 

profissional que participou do fórum. O recorte da imagem pontuado com a 

legenda “A” indica o nome do participante do fórum, que possui um hiperlink 

que, quando acessado, faz surgir a ficha dessa mesma pessoa (legenda “B”) com 

foto e dados pessoais e profissionais. Esse recurso tornou possível tanto aos 

docentes do curso quanto aos alunos estabelecerem reconhecimento rápido e 

familiaridade entre componentes da turma. Dentro do ambiente, todo nome de 

participante é configurado com essa possibilidade. 

O “portfólio”, dotado de possibilidade de acesso coletivo, proporcionou a 

socialização dos trabalhos e o envio de comentários entre os participantes. Além 
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disso, duas eram as formas de troca de mensagens, pelo “correio” e pelo “e-

professor”. Havia também o recurso “bate-papo”, destinado às trocas síncronas 

de mensagens.  

Não só a existência das ferramentas e das atividades favoreceram a 

comunicação, mas a disposição dessas ferramentas também, acessíveis em todas 

as telas pelas quais passaram os formandos para ler e conhecer as atividades, 

conforme demonstra a figura 23. 

 

Figura 23:Tela do curso com ferramentas de comunicação e utilitários 

Na parte inferior da Figura 23, contornada com um retângulo vermelho, estão 

dispostas as ferramentas que possibilitavam acesso rápido às formas de 

comunicação, sem que o profissional em formação tivesse que retornar ao inicio 

da navegação, onde se encontravam também as mesmas ferramentas.  

Vale reforçar aqui que a tecnologia precisa atender aos pressupostos do curso ou 

projeto, no caso deste estudo, a um movimento de intensa interação. Um 

processo de formação não pode se limitar ao que uma ferramenta ou ambiente 
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virtual proporcione. A tecnologia precisa estar a serviço das demandas 

pedagógicas.  

Para finalizar, retomarei um dos objetivos dessa tese que ainda não foi 

diretamente contemplado: A partir das conclusões observáveis na pesquisa 

desenvolvida, levantar possíveis contribuições a serem agregadas às propostas 

de formação online na rede pública do Estado de São Paulo. 

Como já afirmei no início do presente texto, meu trabalho junto aos professores 

e formadores da rede pública estadual me instigam constantemente a refletir e a 

buscar aprimoramento no desempenho de minhas funções, porque sei que 

contribuir com a escola pública é uma das missões que escolhi. Por conta disso, 

em todos os momentos de coleta ou análise dos dados, meus esforços se 

alternavam entre pesquisar uma realidade externa a minha e refletir para e sobre 

aquela da qual faço parte todos os dias.  

Citarei a seguir apenas os pontos que julgo serem os mais importantes e que se 

relacionam com as temporalidades presentes na formação, porque são muitas as 

aprendizagens e detalhá-las não seria apropriado para uma conclusão de tese. 

 Adoção de encaminhamentos diferenciados para a formação em 

serviço e continuada. 

A Secretaria de Estado da Educação necessitaria rever os impedimentos 

colocados para os professores que estão em sala de aula participarem de 

formações em horário de trabalho, porque há políticas a serem 

implementadas, como qualquer instituição tem, que requerem um tipo de 

formação que não é opcional. Um exemplo recente foi a formação para 

conhecimento e apropriação do novo currículo da rede pública estadual de 

São Paulo, oferecido na modalidade a distância, mas livre para a participação 

por adesão. 
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Estabelecer como regra a formação continuada na modalidade a distância, 

ocupando sempre o tempo pessoal do professor não favorece o 

estabelecimento de uma rede que se envolva plenamente com a busca da 

qualidade do ensino público, meta do novo currículo e que ainda não foi 

plenamente apropriado por seus profissionais.  

A pesquisa mostrou que os profissionais do Centro Paula Souza não se 

importam em ocupar parte do tempo livre com a formação, porque há outras 

formas de compensação, o que infelizmente não ocorre com os profissionais 

da rede pública estadual.  

 Opção por formação em bases dialógicas. 

Na pesquisa realizada, a base dialógica da formação mostrou ser fator 

fundamental para o sucesso do projeto. Esse princípio deveria ser observado 

também nas formações da rede pública estadual. Até porque a formação dos 

educadores precisa estar em sintonia com o que apregoa o currículo 

elaborado para seus alunos.  

Como as bases desse novo currículo estão apoiadas no construtivismo, a 

formação dos educadores que lidarão nas escolas precisaria ser construída 

nas mesmas bases e se a modalidade, como é o indício, se acentuar na forma 

online, cada curso ou projeto precisaria ser formulado com base na interação 

e dialogicidade. Na prática significa que as iniciativas de formação não 

podem priorizar a autoinstrução, porque poderá haver interatividade no 

processo, como dizem alguns teóricos, mas não a interação, porque esta só 

acontece entre humanos.  

A pesquisa constatou também que os tempos de formação são diferentes 

entre as pessoas e que a mediação foi um elemento determinante para 
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superação das dificuldades. Portanto, a presença de um profissional mediador 

é indispensável. 

 Investimento na formação de formadores. 

As TIC e a educação online trazem para a rede a possibilidade de superação 

do modelo de formação via multiplicadores. Essa estratégia foi muito 

utilizada nos últimos anos e se mostrou inadequada, porque nem sempre 

aquele que foi formado e incumbido da multiplicação para seus pares se sente 

apto ou disposto para replicar junto aos colegas o que aprendeu.  

Formar a distância seus profissionais é uma saída para essa situação, mas, 

pelos motivos já expostos, são necessários formadores para mediação e esses 

precisam ser competentes para atuar nessa modalidade.  

No projeto analisado, os docentes formadores foram diretamente preparados 

pela PUC, que contemplou tanto os aspectos técnicos e tecnológicos do 

ambiente virtual de aprendizagem como da ação e postura para atuar como 

formador online. Esses docentes formadores foram assistidos pela equipe de 

coordenação da PUC, o que resultou em garantias bem interessantes para o 

sucesso do Projeto GET. Além disso, os registros no ambiente do projeto e 

nas entrevistas comprovam a importância que tem um formador competente e 

as qualidades que ele precisa ter. 

Essa modalidade, embora nem sempre seja contemplada com tal atenção, não 

nasceu para ser uma ferramenta a serviço dos valores neoliberais e para 

desobrigar o Estado de investimentos, mas para juntar-se a outros recursos e 

possibilidades para que a formação do educador resulte em qualidade de 

ensino para os alunos. 

 Seleção de ambiente virtual de aprendizagem que possa adequar-se às 

demandas pedagógicas. 
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No ambiente virtual de aprendizagem do Projeto GET, há apenas um registro 

sobre problemas de acesso que dificultou a realização de tarefa de um dos 

profissionais em formação. Se outros passaram pela mesma situação, não 

relataram. 

No entanto há muitos registros que indicaram falta de familiaridade de 

profissionais com algumas ferramentas e com a própria dinâmica da 

formação online. Relembrar isso é importante, porque se tivesse havido 

problemas técnicos severos o entendimento das dificuldades do cursista seria 

outro.   

Alguns depoimentos indicam e a prática em lidar com formações online 

também me permite afirmar que, ao iniciar um curso ou projeto na 

modalidade, principalmente quando se desconhece o ambiente, aquele que 

vai participar da formação sente-se em desequilíbrio, porque são muitos os 

objetos de atenção com os quais se tem que lidar: a dinâmica própria da 

formação online, os conteúdos, a metodologia, a agenda a cumprir, as 

ferramentas a utilizar, os vínculos a se estabelecer etc. Quando se soma a isso 

instabilidades do ambiente virtual de aprendizagem ou dificuldades 

constantes de acesso, aqueles que estão em formação tendem a enfrentar um 

dilema para reconhecer se o problema é técnico ou de inabilidade pessoal, o 

que repercute tanto no tempo cronológico que deve ser investido a mais do 

previsto para realizar as atividades, como no tempo subjetivo para 

apropriação dos novos saberes, porque aumentam as inseguranças e suspeitas 

a respeito da competência pessoal para lidar com as situações de conflito.  

Toda a parte técnica precisa estar em conformidade para atender a 

pedagógica oferecendo ferramentas diversificadas e adequadas, assim como a 

infraestrutura de servidores, por exemplo, também precisa ser adequada para 

suportar a demanda que as conexões simultâneas poderão exigir.  
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Na modalidade presencial os problemas que podem impedir o aluno de 

frequentar uma aula podem ser resolvidos com medidas bem conhecidas e 

presumíveis, o que não acontece em contexto de aprendizagem online. A 

tecnologia e a falta de domínio de muitos de seus aspectos técnicos podem 

colocar o aluno frente a desafios que ele não consegue sequer inferir como 

resolver. A análise do Projeto GET mostrou que não ter problemas técnicos 

diminui consideravelmente os problemas com a formação online. Creio que 

esse é um dos cuidados a ser priorizar na rede pública estadual. 

 Formação voltada para o contexto escolar e para uma prática reflexiva 

do educador. 

Um dos pontos mais importantes da pesquisa foi constatar in loco a 

importância que teve para os envolvidos montar um projeto tão próximo das 

necessidades da unidade de ensino. Muitas aprendizagens foram registradas 

quanto ao desenvolvimento de projeto, pautadas em reflexões frente a uma 

realidade familiar aos profissionais em formação, a respeito da qual todos 

tinham condições de argumentar. 

Contudo, refletir e argumentar somente não bastou, foi preciso que esses 

movimentos fossem comunicados, circulassem no grupo intra e extra unidade 

de ensino, sob a mediação dos professores formadores. 

A prática reflexiva pode trazer à tona discussões delicadas que não podem ser 

suplantadas, porque deve haver liberdade quando os objetivos de desenvolver 

democracia e autonomia na escola estiverem também presentes, cabendo 

favorecer, via mediação, a comunicação mais adequada para que se 

preservem o respeito pela ética para com as pessoas, suas funções  e seus 

contextos. 
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Essa tese se encerra agora porque deu conta de algumas das questões que se 

propôs a investigar. No entanto, muitos outros pontos importantes ainda 

podem ser desenvolvidos em relação ao trabalho junto à rede pública, 

inspirados nos resultados desta tese, o que pretendo fazer daqui em diante.  

Minhas inquietações pessoais em relação ao tempo na formação online 

continuam, embora eu tenha podido entender melhor suas origens. 

Entretanto, ainda me sinto muito desconfortável com as consequências do 

tempo acelerado característico do contexto contemporâneo que impulsiona a 

todos para a pressa. Uma pressa que não pode ser evitada porque é um ritmo 

contra o qual não se consegue lutar com esperanças de ganhar além de 

algumas batalhas.  

Ficou evidente para mim, ao levantar o embasamento desta tese sobre a 

modernidade e globalização, que vivemos em dias de busca constante pelo 

conhecimento, por conta de uma realidade em constante mutação. A 

formação continuada e ao longo da vida é uma realidade. No entanto, as 

instituições têm se valido dessa necessidade real para atuar de forma parcial 

em relação aos investimentos que faz na formação de seus colaboradores. No 

contexto educacional essa realidade não é diferente. Valendo-se de uma 

necessidade que é própria do ser educador e do ser contemporâneo, a 

educação online tem se prestado a abstrair daqueles em formação um tempo 

pessoal, sem arcar com o custo dessa apropriação.  

Confundem-se os tempos e os espaços, de forma que a formação sem serviço, 

mais onerosa para as instituições, ficam camufladas e são tomadas pela 

formação continuada, causando desconfortos para aqueles que empenham 

seu tempo livre, numa relação desconcertante, desigual e injusta. 
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Como se não bastasse, ainda é comum recair sobre os profissionais em 

formação uma sensação de falta de competência para dar conta de todas as 

atividades resultantes de um processo de formação online.   

Para além do que não se consegue mudar, o desafio consiste em realocarmos 

nossa humanidade para que não se desintegre no efêmero, no fugaz, e  

buscarmos alternativas para que a profissão docente seja fortalecida com a 

presença das tecnologias e possibilidades de formação online e não que seja 

sucumbida por ela . Esses recursos precisam estar a favor do que há de nobre 

na profissão do educador e não se apresentar apenas como uma ferramenta 

propícia para imprimir ligeireza e extensão às ações de formação, pautadas 

unicamente por interesses econômicos. Educação online requer investimento 

e não economia! 
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Apêndice1 
 
LEVANTAMENTO DO PERFIL DO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO E PERÍODO DE 
TRABALHO. 

QUESTIONÁRIO VIA GOOGLE DOCS 

 

1. Nome completo  

2. Unidade de Trabalho  

3. Turma do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias a que pertence 

4. Cidade  

5. Cargo ou Função  

6. Período de trabalho 

7. Recursos tecnológicos que utiliza no dia-a-dia  

8. EXPERIÊNCIA EM CURSOS A DISTÂNCIA - Indique os DOIS últimos cursos que fez, 
do mais recente para o mais antigo, sem considerar o Projeto Gestão Escolar e 
Tecnologias 

9. Duração em horas  

10. Modalidade  

11. Concluiu o curso?  

12. Quando concluiu?  

13. Investimento no curso 

14. Recursos utilizados neste curso  

15. Nome do curso 2  

16. Duração em horas  

17. Modalidade  

18. Concluiu o curso?  

19. Quando concluiu?  

20. Investimento no curso  

21. Recursos utilizados neste projeto 

22. SOBRE O PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS - Indique quais recursos 
do ambiente de aprendizagem você teve mais DIFICULDADE em utilizar. 

23. Por que você acredita que teve dificuldade para utilizar este(s) recursos? 

24. Quais medidas poderiam minimizar essas dificuldades? 

25. SOBRE O PROJETO GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS - Indique quais recursos 
do ambiente de aprendizagem você teve mais FACILIDADE em utilizar: 
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26. No que se refere a esses trabalhos individuais do projeto (fóruns, mensagens e 
comentários a respeito do trabalho dos colegas), qual era sua opção para o 
desenvolvimento das atividades e postagem: 

a. (  ) sempre redigi minha participação nestas atividades fora do ambiente para só 
depois e me conectar e postar tudo de uma só vez; 

b. (  ) várias vezes redigi minha participação nestas atividades antes, para só depois 
me conectar e postar tudo de uma vez. 

c. (  ) sempre redigi minha participação nestas atividades individuais durante o tempo 
de conexão ao projeto. 

27. PONTO FINAL – Qual sua opinião a respeito da formação em serviço pela Educação a 
Distância? 
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Apêndice2 

 
DETALHAMENTO DO HORÁRIO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO 
MENSAGEM ELETRÔNICA ENVIADA PELA COORDENAÇÃO DO CENTRO PAULA SOUZA 
 
Bom dia, Caro(a) Participante! 
Você fez parte, em 2009, de uma turma do Projeto Gestão Escolar com Tecnologias PUC/SP que está 
sendo objeto de estudo, por conta dos excelentes resultados no desempenho de seus participantes. 
Este estudo, em nível de doutorado, busca estabelecer as novas relações de tempo e produtividade 
docente na formação a distância. Para tal, é preciso saber de você os horários de dedicação à ETEC em 
que trabalhava e pela qual foi convidado a participar do projeto,durante o ano de 2009.  
Assim que o presente estudo for concluído, seus resultados serão disponibilizados a todos que dele 
fizeram parte, como contribuição aos futuros trabalhos online. 
Agradeço imensamente o retorno urgente (até dia 14/06) com o preenchimento de um dos quadros 
abaixo  
NOME:  

ATENÇÃO! AS INFORMAÇÕES REFEREM-SE AO ANO 2009! 
QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO PARA PREENCHIMENTO POR AQUELES QUE NÃO TINHAM HORÁRIO DEFINIDO POR 

HORA/AULA 
2009 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO DOMINGO 

MANHÃ        
TARDE        
NOITE        

Comentários (se houver):  
OBS. 
1)  Registrar com “X” os períodos de trabalho que representaram sua dedicação à ETEC a que pertencia em 2009, quando fez o projeto 

Gestão Escolar com Tecnologias PUC/SP. 

QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO PARA PREENCHIMENTO POR AQUELES QUE TINHAM HORÁRIO DEFINIDO 
POR HORA/AULA 

MANHÃ (das __h às __ h) 
2009 1ª aula 

 
2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 

2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  
TARDE (das __h às __ h) 

2009 1ª aula 
 

2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 

2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  
NOITE (das __h às __ h) 

2009 1ª aula 
 

2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 

2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  
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Apêndice 3 
 
DETALHAMENTO DO HORÁRIO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO 
MENSAGEM ELETRÔNICA ENCAMINHADA AO GESTOR DA UNIDADE DE TRABALHO 

Prezado Sr. 
Diretor ETEC : 

Desde logo, agradeço a atenção que possa ser dado ao meu pedido, que se refere ao fornecimento dos 
dados sobre horário dos profissionais abaixo citados, durante o tempo em que o Sr. fez parte do 
Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, em 2009, para que eu possa concluir minha pesquisa. Ao final 
desta pesquisa, todos terão contribuído muito com as reflexões sobre projetos online e receberão 
devolutivas a partir das conclusões que serão obtidas. 

Entretanto, de sua unidade,  faltam os horários dos profissionais abaixo citados, participaram do 
referido projeto. 

a) 
b) 
c) 

Por conta disso, com autorização da Coordenação do Centro Paula Souza, que nos lê por cópia, 
solicito sua intervenção, no sentido de fornecer as informações necessárias, sempre lembrando que o 
quadro de horário refere-se ao ano de 2009. É possível contar com mais essa gentileza de sua parte?  

Para facilitar o trabalho, segue os impressos já com o nome desses profissionais, para que o 
preenchimento seja facilitado, assim como a devolução para meu e-mail: skuin@uol.com.br, o mais 
breve possível, por gentileza.  

Agradeço imensamente pela colaboração, Sr.   .  

Silene Kuin 
Doutorando PUC/SP 
Msn: kuinsi@hotmail.com 
Skype: silene.kuin 
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NOME: A 

CARGO/OU FUNÇÃO EM 2009: PROFESSOR?  (  ) sim  (  ) não. 
Qual? ______________________ 

 
ATENÇÃO! TODOS OS DADOS REFEREM-SE A 2009 

QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO PARA PREENCHIMENTO POR AQUELES QUE NÃO TINHAM 
HORÁRIO DEFINIDO POR HORA/AULA 

2009 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO DOMINGO 
MANHÃ        
TARDE        
NOITE        

Comentários (se houver):  
OBS. Registrar com “X” os períodos de trabalho que mais se aproximam de sua dedicação à ETEC a que pertencia em 2009, 
quando participaram do Projeto Gestão Escolar com Tecnologias PUC/SP. 

 
QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO PARA PREENCHIMENTO POR AQUELES QUE TINHAM 

HORÁRIO DEFINIDO POR HORA/AULA 
MANHÃ (das __h às __ h) 

2009 1ª aula 2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 
2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  
TARDE (das __h às __ h) 

2009 1ª aula 2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 
2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  
NOITE (das __h às __ h) 

2009 1ª aula 2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 
2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  
 Registrar com “X” as aulas que ministrava junto à ETEC a que pertencia em 2009, quando participou do Projeto Gestão Escolar com 
Tecnologias PUC/SP. 

NOME: B 
CARGO/OU FUNÇÃO EM 2009: DIRETOR?   

(  ) sim  (  ) não. Qual? ______________________ 
 

ATENÇÃO! TODOS OS DADOS REFEREM-SE A 2009 
QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO PARA PREENCHIMENTO POR AQUELES QUE NÃO TINHAM HORÁRIO 

DEFINIDO POR HORA/AULA 
2009 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO DOMINGO 

MANHÃ        
TARDE        
NOITE        

Comentários (se houver):  
OBS. Registrar com “X” os períodos de trabalho que mais se aproximam de sua dedicação à ETEC a que pertencia em 2009, quando 
participou do Projeto Gestão Escolar com Tecnologias PUC/SP. 

 
QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO PARA PREENCHIMENTO POR AQUELES QUE TINHAM HORÁRIO DEFINIDO 

POR HORA/AULA 
MANHÃ (das __h às __ h) 

2009 1ª aula 2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 
2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  
TARDE (das __h às __ h) 
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2009 1ª aula 2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 
2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  
NOITE (das __h às __ h) 

2009 1ª aula 
 

2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 

2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  
 Registrar com “X” as aulas que ministrava junto à ETEC a que pertencia em 2009, quando participou do Projeto Gestão 
Escolar com Tecnologias PUC/SP. 
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Apêndice 4 
 
DETALHAMENTO DO HORÁRIO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM 
FORMAÇÃO  
MENSAGEM ELETRÔNICA ENCAMINHADA AO GESTOR DA UNIDADE DE 
TRABALHO 

Caro Diretor, em primeiro lugar, peço desculpas pela insistência, mas tenho extrema necessidade em 

receber os dados solicitados no e-mail abaixo. 

Poderia contar com essa gentileza? O aproveitamento de sua unidade de trabalho por ocasião do 

projeto Gestão Escolar e Tecnologias favorecerá muito minha pesquisa e só posso contar com isso, se 

tiver os horários de trabalho de 2009 dos envolvidos. 

Aguardo seu retorno e novamente agradeço. Peço desculpas também pelo incômodo, mas a pesquisa 

que proponho pode contribuir bastante para os avanços da educação online e, para isso, realmente 

preciso de sua colaboração. 

Um abraço. 

 

Silene Kuin 

 

Em anexo: quadros de horário de trabalho dos participantes, em 2009.  
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ANEXO: QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO DOS PARTICIPANTES, EM 2009. 

NOME:  

CARGO/OU FUNÇÃO EM 2009: PROFESSOR?  (  ) sim  (  ) não. 
Qual? ______________________ 

 
ATENÇÃO! TODOS OS DADOS REFEREM-SE A 2009 

QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO PARA PREENCHIMENTO POR AQUELES QUE 
NÃO TINHAM HORÁRIO DEFINIDO POR HORA/AULA 

2009 2ª 
FEIRA 

3ª 
FEIRA 

4ª 
FEIRA 

5ª 
FEIRA 

6ª 
FEIRA 

SÁBADO DOMINGO

MANHÃ        
TARDE        
NOITE        

Comentários (se houver):  
OBS. Registrar com “X” os períodos de trabalho que mais se aproximam de sua dedicação à ETEC a 
que pertencia em 2009, quando participou do projeto Gestão Escolar com Tecnologias PUC/SP. 

 
QUADRO DE HORÁRIO DE TRABALHO PARA PREENCHIMENTO POR AQUELES QUE 

TINHAM HORÁRIO DEFINIDO POR HORA/AULA 
MANHÃ (das __h às __ h) 

2009 1ª aula 
 

2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 

2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  
TARDE (das __h às __ h) 

2009 1ª aula 
 

2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 

2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  

NOITE (das __h às __ h) 
2009 1ª aula 

 
2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula OBS 

2ª feira        
3ª feira        
4ª feira        
5ª feira        
6ª feira        

Comentários (se houver):  

 Registrar com “X” as aulas que ministrava junto à ETEC a que pertencia em 2009, quando participou 
do Projeto Gestão Escolar com Tecnologias PUC/SP. 
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Apêndice 5 
 
LEVANTAMENTO FEITO JUNTO AOS PROFESSORES DE CADA UNIDADE DE 
ENSINO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO COLETIVO. 
QUESTIONÁRIO ENVIADO POR E-MAIL  
 

 
 
 
Caro professor, como é de seu conhecimento, sua turma de 2009 do projeto Gestão Escolar e 
Tecnologias, feito em parceria com PUC/SP, foi selecionada para fazer parte de uma 
pesquisa, por conta do excelente desempenho de seus profissionais. Com aprovação da 
coordenação do Centro Paula Souza, você já foi contatado anteriormente, mas os rumos da 
pesquisa apontou a necessidade de colher mais alguns dados. Solicitamos a você a enorme 
gentileza de nos responder ao questionamento abaixo, o mais rápido possível, para que o 
trabalho possa ser concluído. 
Nosso agradecimento e o compromisso de enviarmos os resultados obtidos para sua 
apreciação. 
 

PESQUISA SOBRE AS ATIVIDADES COLETIVAS DO PROJETO GESTÃO 
ESCOLAR E TECNOLOGIAS 

Seu grupo era composto por: 
 
Questão 1: Como seu grupo se articulou para fazer as atividades coletivas do projeto, como 
por exemplo, elaborar e implantar um projeto com tecnologias dentro de sua escola ?  
 
Questão 2: Você enfrentou algum tipo de dificuldade para fazer essas atividades juntamente 
com seus colegas? Em caso afirmativo, fale sobre cada uma dessas dificuldades e como você 
as enfrentou ou resolveu. 
 
Questão 3: Você enfrentou algum tipo de dificuldade para fazer as atividades exclusivamente 
a distância, no ambiente virtual do projeto? Em caso afirmativo, fale sobre cada uma dessas 
dificuldades e como você as enfrentou ou resolveu. 
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Apêndice 6 
 
LEVANTAMENTO FEITO JUNTO AOS GESTORES DE CADA UNIDADE DE ENSINO  
QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA PRESENCIAL OU ENVIADO POR E-MAIL  
 

 

As questões a seguir dizem respeito à formação dos profissionais do Centro Paula Souza. 

1. Como a instituição vê a questão da formação continuada para seus profissionais? 

2. Qual é a política de formação continuada adotada pelo Centro Paula Souza? Há um 

plano geral para todas as unidades de ETEC e FATEC? Há iniciativas individuais das 

unidades de ensino?  

3. O profissional tem algum estímulo para investir na formação continuada, como 

ascensão profissional ou financiamento para fazer cursos, por exemplo? 

 

As questões a seguir dizem respeito à formação online de profissionais. 

1. Como a instituição vê a questão da formação continuada em ambientes virtuais de 

aprendizagem? 

2. Nessa unidade de ensino há preferência declarada pelos profissionais para alguma 

modalidade, presencial ou a distância nos processos de formação? Por quê?   

3. Quais resultados a sua unidade tem demonstrado nos processos de formação a 

distância? 

4. O profissional recebe algum subsídio para fazer o curso a distância fora da unidade? 

Quais? 
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Apêndice 7 
 
LEVANTAMENTO FEITO JUNTO AOS REPRESENTANTES DE CADA UNIDADE DE 
ENSINO QUE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO 
QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA PRESENCIAL OU ENVIADO POR E-MAIL  
 

QUESTÕES PARA O GRUPO DE CADA UNIDADE DE ENSINO 

As questões a seguir referem-se ao projeto Gestão Escolar e Tecnologias nessa 

unidade de ensino. 

 

1. Quanto tempo de Escola Técnica tem cada um desse grupo? 

2. Como foi a adesão das unidades de trabalho, ETEC e FATEC? 

3. Como foi feita a seleção que constituiu esse grupo para participar do projeto?   

4. Como foi prevista a participação dos profissionais (em serviço ou fora): 

4.1. nas atividades em grupo nas FATEC ou ETEC? 

4.2. nos encontros presenciais que ocorriam ao longo do projeto? 

4.3. nas atividades online?  

5. Houve algum tipo de obstáculo a ser enfrentando ou transposto durante a 
realização do projeto? Quais? Como foram enfrentados ou superados? 

6. Como vocês avaliaram os resultados obtidos neste projeto? 

7.  Qual foi o projeto elaborado por vocês e como ele se desenvolveu? Está em 
andamento até hoje? 

8. Qual ou quais atividades do projeto foram mais significativas para um de 
vocês e por quê? 

9. Cada um de vocês prefere participar de formações em que modalidade? 
Presencial? A distância? 

10. Algum comentário a fazer? 
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