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Resumo 

 O presente trabalho apresenta uma sistematização dos processos formativos ofertados nas 

redes de ensino, reestruturados para o modelo remoto, em virtude do cenário pandêmico do ano de 

2020. Estabelece relações com as transições impostas pelo isolamento social no que diz respeito ao 

uso das tecnologias para a oferta da formação continuada dos profissionais da Educação, na busca 

por garantir um direito legitimado de Professores, Professoras, Gestores Escolares, Coordenadores 

Pedagógicos e Equipes Técnicas que, em contextos adversos e inéditos, ratificaram a resistência da 

escola e sua importância  na vida dos estudantes e de suas famílias. Evidencia o percurso de atuação 

de formadoras em terríórios de atuação, os processos formacionais com diferentes grupos de 

trabalho, os produtos emergentes das discussões e as reflexões que surgiram no decorrer desse 

período. Intenciona desvelar momentos da processualidade destas profissionais que se constituem 

com/nos contextos de formação, permeadas pelos modos de subjetivação que emergem dos 

contextos de seus diferentes territórios de atuação. Fazendo uma analogia à obra de José Saramago 

“O conto da ilha desconhecida”, a tajetória percorrida no processo de formação vai revelando o 

descobrimento das “ilhas”, equanto representação subjetiva emanada pelos sujeitos da ação 

formativa. Evoca autores que ratificam a concepção de formação continuada, pensada  e organizada  

a partir da reflexão sobre a prática e fundamentada na potencialidade da produção colaborativa de 

conhecimentos. 
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A formação continuada dos profissionais da Educação assim como outras dimensões do 

processo educativo, sofreram os impactos ocasionados pelo isolamento social imposto pelo advento 

da pandemia da COVID 19. Os encontros presenciais foram suspensos, surgindo assim a 

necessidade de reconfigurar os espaços, os tempos e principalmente os conteúdos formativos para 

atender uma demanda inédita vivida pelos municípios: A organização escolar para a oferta do 

Ensino remoto.  

No ano de 2020, o ciclo de formações iniciados pelo Instituto Chapada de Educação e 

Pesquisa - ICEP, no território do Agreste Litoral, reuniu Equipes Técnicas, Gestores Escolares, 

Coordenadores Pedagógicos e Professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, anos iniciais 

e finais, para pensar coletivamente alternativas que apoiassem as Escolas frente aos desafios 

apresentados pelo contexto pandêmico. Os encontros aconteceram de forma remota, pela plataforma 

zoom e reuniu profissionais da Educação de diferentes municípios, transformando o espaço virtual 

numa rede colaborativa de estudo, discussão, planejamento, troca de experiências e tomada de 

decisão. 

Desde 1997, o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep) trabalha sistematicamente 

na formação de professores, diretores escolares, coordenadores pedagógicos e supervisores técnicos 

das secretarias de Educação. Durante esse tempo, desenvolveu uma tecnologia que ficou conhecida 

como Territórios Colaborativos pela Educação, que envolve a formação continuada de 

educadores em contexto de trabalho, a mobilização sociopolítica de educadores e da comunidade 

escolar e a produção de conhecimento. Desde a sua implementação, pretendeu colaborar com a 

implementação de uma política pública de formação continuada, vinculada às práticas profissionais 

dos educadores e à gestão da aprendizagem dos estudantes. 

Diante de um cenário desafiador, as instituições tiveram que passar pelo processo de 

reinventar-se e com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa – Icep, não foi diferente. Sendo 

necessário o redesenho dos planos de formação que ajudassem as redes parceiras a seguir em 

movimento.  

Nesse contexto, o formador de professores precisou reinventar-se para promover em espaços 

formativos virtuais, momentos de produção significativa considerando o contexto, os sujeitos e os 

conteúdos que pudessem auxiliar o fazer pedagógico num momento de pensar a escola para além de 

seus muros. Munido da um Plano de Formação, que resultou da escuta sensível, este profissional 

refletiu e criou condições, a partir da análise de situações comuns e recorrentes nos contextos em 

que estava atuando, para que seus grupos de trabalho pudessem encontrar alternativas a partir de 

discussões e da produção de conhecimento específico em colaboração, no intuito de superar os 
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desafios enfrentados pela Educação Pública nesse percurso, corroborando com o pensamento de 

FRAUENDORF: 

O formador detalha o que pretende trabalhar com o grupo a partir da análise 

das necessidades mais recorrentes no contexto de trabalho em que está 

atuando. É certo que cada escola, região, núcleo, município etc. tem 

caraterísticas, problemas e necessidades muito específicos cuja abordagem 

nem sempre é possível coletivamente, entretanto tenho observado que 

também há questões comuns e recorrentes que, ao serem discutidas nesse 

coletivo, são melhor enfrentadas, analisadas e estudadas porque produzimos 

conhecimentos específicos e em colaboração. (2016, p. 92) 

 

 

Os trabalhos propostos envolveram a discussão e a construção dos planos de ação 

emergenciais, a seleção de conteúdos prioritários, a qualificação das atividades remotas a partir do 

estudo, aprofundamento e adaptação de sequências didáticas, a adoção do trabalho com as questões 

socialmente vivas, a potência das tertúlias literárias e da mediação de leitura, a estruturação de 

instrumentos de avaliação, acompanhamento e registro das aprendizagens dos estudantes e a 

qualificação da interlocução com as famílias. 

Nessa perspectiva, o objetivo desse trabalho é promover uma discussão acerca dos desafios 

e das possibilidades que emergem com/na formação continuada no contexto pandêmico, quando se 

considera a potencialidade da reflexão coletiva para apontar caminhos e construir pontes em que se 

transitam pessoas, ideias e aprendizado em rede como ratifica NÓVOA: 

 

Esta possibilidade é ainda mais urgente hoje do que no passado. Ninguém se 

integra numa profissão sozinho, isoladamente. Ninguém constrói novas 

práticas pedagógicas sem se apoiar numa reflexão com os colegas. 

Ninguém, sozinho, domina completamente a profissão. (2019, p.10) 

 

Nesse percurso formativo rumo à uma “ilha desconhecida” uma analogia ao conto de José 

Saramago (1997), o formador também foi se constituindo, enquanto um dos sujeitos da formação, 

na experiência de si e “aprendendo no mar” como nos elucida LA ROSSA: 

 

[...] mas que a própria experiência de si não é senão o resultado de um 

complexo processo histórico de fabricação no qual se entrecruzam os 

discursos que definem a verdade do sujeito, as práticas que regulam seu 

comportamento e as formas de subjetividade nas quais se constitui sua 

própria interioridade. É a própria experiência de si que se constitui 

historicamente como aquilo que pode e deve ser pensado. A experiência de 

si, historicamente constituída, é aquilo a respeito do qual o sujeito se oferece 

seu próprio ser quando se observa, se decifra, se interpreta, se descreve, se 

julga, se narra, se domina, quando faz determinadas coisas consigo mesmo, 
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etc. E esse ser próprio sempre se produz com relação a certas 

problematizações e no interior de certas práticas. (1994, p.08) 

 

 

Nas vozes das formadoras aqui descritas podemos perceber a composição de processos 

estéticos subjacentes de um profissional que forma e se forma na relação com seus pares e busca 

incessantemente o seu próprio processo formativo nessa interlocução com os contextos em que 

atua: 

“Quando penso no "ser formador" já tenho um frio na barriga, pois não é fácil discutir, 

refletir, repensar concepções e crenças. Nos encontros formativos nos deparamos com várias 

concepções, ideias, pensamentos, crenças... e nós formadores temos a árdua missão de mediar o 

pensar de tantos para contribuir com o crescimento de todos, inclusive o nosso. Agora como fazer 

isso no mundo online?  

No presencial há muitas pistas de como você, formador, pode estar conduzindo o processo e 

as pistas te ajudam a ir reorganizando as ações ali no momento presente, mas no online nos 

deparamos com tantas janelas fechadas e, às vezes, um silêncio ensurdecedor! Nós formadores nos 

questionamos: Estamos indo no "caminho" certo? Será que o que estou falando está contribuindo 

para o crescimento profissional dos professores que estão ali me ouvindo? Será que tem alguém ali 

me ouvindo?  

São tantas dúvidas e incertezas, mas acredito que não podemos parar! Se uma professora 

está ali com sua janela aberta e vez ou outra fala algo, valeu. No presencial o feedback é direto, tá 

ali na sua frente, mas no mundo online tudo é tão incerto. Mas, sigo nesse contexto incerto crendo 

que estou fazendo/dando o melhor de mim e sei que tem alguém ali, do outro lado, que ouve e segue 

pensando/refletindo, então vale a pena!!!” 

                                                                                                         Formadora Elane Oliveira 

“Os desafios foram muitos, desde passar a formação para o espaço digital, acolher meus 

sentimentos e saber lidar com as emoções e estado emocional abalado do grupo, repensar 

conteúdos e formas de acompanhamento das ações e experiências formativas. Como aprendemos 

que as verdades são provisórias, e que precisamos ter muito consistentes os princípios e premissas 

que sustentam nossa concepção de formação! Os desafios seguem, mas hoje estamos mais 

conscientes da nossa importância, do quanto aprendemos e do quanto ainda temos que aprender.” 

                                                                                                                Formadora Aline Nascimento 

 

“Passamos por tempos inimagináveis, nos quais os modelos que dominávamos sobre o 

ensinar e o aprender exigiram mudanças radicais. Para nós formadores, assim como para 

a maioria dos professores, os efeitos da pandemia significaram trabalhar como nunca havíamos 

experimentado.  

 

Foi e continua sendo um grande desafio criar um modelo de formação remota   utilizando 

recursos digitais, estamos encontrando coordenadores e professores esgotados pelo excesso de 

tarefas, muitos deles sem nenhuma familiaridade com as tecnologias, com dificuldade no acesso à 

internet e muito preocupados com os estudantes que não foram contatados, que estão 

“abandonados pela escola”, impossibilitados de acessar o conteúdo digital.  

 

Ficou ainda mais claro que é preciso reduzir de forma urgente as desigualdades 

educacionais (que emergem e compactuam de alguma forma com todas as outras formas de 
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exclusão e injustiças sociais) cada vez mais acentuadas e que se agravaram nesse período 

desafiador. Sem dúvida estamos todos vivemos um momento de aprendizado, de reflexão, mas 

também um momento de ação e de construção de novas rotas para a educação.”  

 

 

                                                                                                                        Formadora Sandra Paim 

 

“Quando me perguntam sobre ser Formadora, tenho uma imagem mental muito 

interessante. Sempre relaciono com a chegada de Cabral ao Brasil. Nós formadores somos os 

portugueses cheios de roupas e tecnologias. Naus e caravelas. Armas. Donos do "velho mundo". E 

as professoras são os índios com seus corpos nus, suas pinturas e cocares coloridos. Relaciono os 

corpos nus com o desejo de aprender "coisas novas", de trocar experiências. E os portugueses 

vestidos de veludo com as camadas de conhecimentos que nós, os formadores, (achamos que) 

temos. Mas onde está o ensinar e o aprender? Em que zona está o aprender o que se ensina? Não 

sei!  

Formação é mudança de paradigma. É olhar para dentro de si através dos olhos de outras 

pessoas. Olho para mim através dos olhos dos teóricos das concepções que acredito. E, ao mesmo 

tempo que me transformo como profissional, vou me transformando como pessoa. Ou vice-versa. É 

trilhando caminhos já percorridos e percorrendo caminhos trilhados por mim que me constituo 

como formadora. Em momentos de profunda solidão e também na companhia necessária de outras 

pessoas. Na troca de olhares onde a aprendizagem e as dúvidas se revelam. No sorriso cúmplice. 

No toque sútil que transmite coragem. Nós vamos juntos. No recuo estratégico para respirar e 

esperar. No silêncio. No aplauso.  

 

Aqui da minha "janelinha" não consigo sentir e dimensionar tudo isso ou a falta disso. Aqui 

da minha janela, vejo muitas janelas fechadas, vozes emudecidas. Onde está o desejo? Onde estão 

as portas abertas e os caminhos? Através desta janela sou o português dominador. Sou o dono do 

velho e do novo mundo. E tudo isso acontece porque falta o protagonismo de ser um ser epistêmico 

desejante. Sozinha, nesta seara, não sou ninguém!” 

 

                                                                                                                          Formadora Beatriz Leal 

 

  

“Ser formador de professores nunca foi uma tarefe fácil em tempos normais, mas, na 

pandemia o desafio segue sendo muito maior. Precisou ser um momento de fortalecer ainda mais o 

trabalho colaborativo, compartilhar o que fazemos de melhor, ter humildade no campo profissional, 

coragem para dar passos na lógica das incertezas e para reinventar as práticas pedagógicas. 

Momento de acreditar que na crise é possível deixar aflorar o que cada um tem de melhor para 

extrair das experiencias proveitos importantes para se pensar em possibilidades de resoluções de 

problemas.  Muitos desafios, seguidos de muitas aprendizagens. 

 

  A súbita necessidades da utilização dos recursos tecnológicos em pouco tempo, para a 

continuidade da comunicação, para nos reinventarmos a cada momento em busca do êxito. A 

construção imediata de um novo modelo de educação, de um comportamento novo na relação entre 

a escola X aluno X família. Os pais participando mais de perto do processo de ensino e 

aprendizagem dos filhos. Mas, desde o início da pandemia o objetivo era um só: ajudar os 

estudantes, criar condições, oportunidades para que eles construíssem aprendizagens significativas 

e mantivessem o vínculo com a escola.  

 

Apesar do ineditismo destes tempos de pandemia do COVID-19 é consenso que os 

professores estão se esforçando, se reinventando a cada dia, o desafio segue. Ensinar e aprender 
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passaram a exigir novas configurações tanto do ponto de vista físico quanto metodológico. O nosso 

grande desafio segue sendo (re)pensar na recomposição dos modelos educacionais e nas condições 

que o professor, o estudante e suas famílias têm nesse cenário de pandemia. Para tanto, se faz 

necessário uma educação formal articuladora, respeitando os limites e possibilidades, mantendo o 

que a faz essencial: o respeito a diversidade.” 

 

                                                                                                               Formadora Marcia Magalhães 

 

 

A analogia ao conto de José Saramago se constitui o fio condutor desse trabalho. Essa 

reflexão nasceu da identificação do formador com o personagem que vai em busca de adquirir um 

barco para partir rumo a uma ilha que não se sabe se existe, mas que se tem certa convicção de estar 

lá em algum lugar. Sem nunca ter navegado nesses mares, o personagem lança-se ao desafio de 

aprender no mar e revela, na relação construída com outros personagens a descoberta de sua própria 

ilha. Foi exatamente essa a experiência vivida pelas formadoras, em sua busca por ferramentas que 

assegurassem a formação sem perder de vista a peculiaridade dos contextos e a reflexão sobre a 

prática. Nos colocamos a navegar, apenas com a certeza de que aprenderíamos com a travessia e na 

relação dialógica com nossos pares, que nos fez descobrir nossa própria ilha, desvelada na troca 

incessante de ações coletivas direcionadas a concretização de um trabalho para resguardar o direito 

de aprendizagem de crianças, jovens e adultos, principais tripulantes dessa embarcação. 

O percurso aqui descrito é o produto da tematização de resultados do trabalho coletivo, da 

reflexão sobre a prática e acerca da ressignificação de saberes para garantir melhores condições de 

aprendizagem no contexto remoto, apresentadas enquanto ações que subsidiaram a determinação de 

formadores, gestores escolares, e professores rumo a “Ilha” desconhecida que nos fez sair de nós 

mesmos, descobrir quem somos e viver a experiência potente dos encontros com nossos pares.  

A experiência de ser formador diante deste cenário, ratifica a processualidade de sua 

formação. A reflexão sobre sua própria prática e a compreensão aprofundada das especificidades 

dos seus contextos de atuação são premissas para que siga construindo práticas de planejamento, 

organização, avaliação, elaboração de estratégias e de registros que façam avançar o estudo e o 

intercâmbio entre professores, coordenadores, gestores, equipes técnicas de forma a impactar 

positivamente as condições de aprendizagem dos estudantes, como afirma CARDOSO: 

 

O grande desafio para fortalecer a qualidade do trabalho educacional é 

garantir um ambiente de trabalho estruturado em torno da reflexão sobre a 

própria prática pedagógica. [...] A manutenção de práticas de planejamento, 

organização, avaliação, elaboração de estratégias de capacitação e registro 

depende de uma liderança pedagógica local, constituída por uma equipe que 

tenha as ferramentas necessárias para estimular e fazer avançar o estudo, o 

intercâmbio entre os professores, de forma a impactar positivamente as 

condições de aprendizagem dos alunos. (2014, p. 325)  
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Essa condição de formador em constante formação, que discute, interage, escuta, propõe, 

medeia, ao mesmo tempo que observa, coleta informações e aprende com seus grupos, caracteriza 

um processo de construção de conhecimento, que numa dada experiência ganha um certo nível de 

consistência e de consciência, pronta a ser abalada novamente pelas forças emergentes e distintas 

que constituem os processos formativos permeados, por diferentes subjetividades e modos de 

subjetivação. PEREIRA (2016), descreve esse processo de “produção de si mesmo” e sua 

implicação nas ações que compõem o projeto de formação: 

 

Todo momento desse tipo implicava uma transformação, um a produção de 

diferença, isto é, o abandono da formação existencial que vinha praticando, 

a consequente projeção do vazio em mim e o trabalho de constituição de 

uma nova formação existencial que perduraria até um novo abalo. Essas 

experiências é que serviram de referência tanto para que eu entendesse e 

compreendesse como acontecia a produção de mim mesmo quanto para 

pensar proposições viáveis para a consecução do projeto de formação que eu 

pretendia. (2016, p. 19) 

 

A percepção é de que sua atuação necessita ser autoavaliada constantemente, mediante a 

premissa geradora de movimento, de ação reflexiva e mobilizadora, que gera transformação 

qualitativa dos quadros locais que seguirão atuando enquanto formadores intermediários dos 

profissionais da rede de ensino. 

Nesse sentido, ressaltamos a importância da formação do formador, que também precisa 

considerar o que pensam e como se organizam os sujeitos que habitam os espaços formativos. O 

estudo e a discussão sobre as práticas, as dúvidas e as necessidades das redes são materiais de 

análise, compreensão e proposição para apoiar esses atores no enfrentamento das complexidades do 

ato educativo, principalmente em momentos inusitados como vivemos recentemente. 

Essa articulação foi fundamental para que nessa experiência que estamos compartilhando, o 

formador pudesse proporcionar mobilizações necessárias à construção coletiva do conhecimento 

para subsidiar as tomadas de decisão e os resultados que presenciamos no decorrer do ano letivo de 

2020, considerando todas as dificuldades expostas pelo momento atual. 

Compreendemos então todo esse processo como a construção de pontes que nos levam e nos 

aproximam INTRA e INTER territorialmente abrindo inúmeras possibilidades e encadeando o 

poder criativo e emergente do coletivo na busca por uma educação pública de qualidade e na luta 

pela garantia do direito de aprender.  
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