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Resumo – O artigo deseja enfrentar a tensão entre formação e avaliação. Discute 
e avalia uma experiência de formação na modalidade a distância. O curso é 
fomentado pelo Programa Escola de Gestores/Ministério da Educação (MEC) 
como expressão de uma política pública comprometida com a formação dos 
profissionais da Educação que visa a qualificar a escola pública e os processos de 
aprendizagem. O texto destaca a experiência da formação como um espaço de 
“cultivo de si” capaz de ser vivenciado em diferentes contextos de educação. Tem 
como critério de formação uma sofisticada relação entre teoria e prática. Nestes 
termos, o aluno do curso após o contato com os conteúdos específicos deve 
elaborar um projeto de intervenção a ser vivenciado na escola visando a 
contemplar temas do próprio curso para posteriormente escrever um texto reflexivo 
sobre sua prática. Desejamos, assim, enfrentar os preconceitos que ainda existem 
em relação a esta modalidade e dizer que é também um espaço de formação 
destacando que a forma de gestão do curso pode definir em grande medida o seu 
êxito. 
Palavras-chave: Educação. Avaliação. Devir-formativo. 

Abstract – The article you want to face the tension between training and 
assessment. Discusses and evaluates a training experience in distance. The 
course is encouraged by the School Program Managers / Ministry of Education 
(MEC) as an expression of a company committed to the training of education that 
seeks to qualify the public school and the learning processes public policy. The text 
highlights the experience of training as an area of "cultivation of the self" can be 
experienced in different educational contexts. Its criteria to form a sophisticated 
relationship between theory and practice. Accordingly, the student's course after 
contact with specific contents shall develop an intervention project to be 
experienced in school to contemplate themes of the course for later writing a text 
reflective about their practice. We hope then confront the prejudices that still exist in 
relation to this method and say it is also a training area noting that the form of 
course management can largely define its success. 

Keywords: Education. Review. Becoming-training.  

1. Reflexões iniciais 
Larrosa (1998) afirma que o discurso pedagógico dominante sempre esteve dividido 
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entre a arrogância dos cientistas e a boa consciência dos moralistas, indicando 
como necessária certa dessacralização, e, por isto, ele propõe uma “Pedagogia 
Profana”. 

A questão não está em identificar e fixar os inimigos, mas em compreender 
como se constituem os cenários nos quais se está inserido. O combate entre o bem 
o e mal nunca levou a lugar algum, e sempre se depara, como afirma Bauman 
(1999), com a ambivalência, que é a possibilidade de conferir a um objeto ou evento 
mais de uma categoria. O fato de nomear e classificar não protege da desordem, 
mas põe no limite, coloca na condição de quem verifica a incapacidade da definição 
total e segura. O outro lado da ordem, como diz o autor, “é a polissemia, a 
dissonância cognitiva, as definições polivalentes, a contingência, os significados 
superpostos no mundo das classificações e arquivos bem ordenados” (1999, p. 16). 
O que se verifica é que o fracasso da atividade ordenadora se constrói como 
ambivalência, tentando fazer entender que o esforço da definição e da classificação 
tem limites e incompletudes. 

Nomear e classificar modalidades de educação tão somente para validar uma 
opção é não reconhecer o mundo da ambivalência. Ao atuar na docência tanto em 
cursos presenciais como a distância, dispõe-se de elementos para falar da 
ambivalência, aquilo que está nomeado e classificado ainda não esgotou a dinâmica 
do existir e solicita sempre de novo a presença de um intérprete. 

O descontentamento esparso desencadeado por um processo de análise da 
realidade da educação, particularmente da educação a distância, em vez de produzir 
avaliação crítica tem gerado resistência, o que coloca a todos no topo do abismo, 
exigindo novas e outras formas de articulação política e social.  

A novidade talvez esteja na compreensão que se passa a ter de que a crítica 
não alcança um estágio final, onde então reinaria a paz e a harmonia. Não existe um 
lugar último para a liberdade e para a felicidade permanentes. Contudo, o fato de 
não existir esse lugar não imobiliza nossa capacidade de reação. Nossa capacidade 
de permanentemente pensar, criticar e mudar o possível coloca-nos na condição de 
sujeitos históricos e não de expectadores incapacitados de agir.  

Conforme Veiga-Neto (1996, p. 170),  

a humildade intelectual significa que cada um tem sempre de voltar a crítica 
para si próprio; tem de perguntar de onde tirou o que pensa ser suas verda-
des. A humildade intelectual significa uma constante insatisfação e descon-
fiança acerca do que se diz, acerca do que se sabe, acerca do que se pen-
sa saber e acerca do que se pensa sobre aquilo que se faz, que se pratica 
na vida diária. Isso não deve ser confundido nem com fraqueza nem com 
pobreza intelectual.  

Nietzsche(2006) descreve e condena a decadência da Alemanha, 
considerando o modelo de educação e formação vigentes em seu tempo. O fim da 
educação não pode ser o Estado, é preciso investir em educadores de fato e não em 
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famintos por empregos. Educadores com experiência, nobres, “provados a cada 
tempo e momento pela palavra e pelo silêncio”, oriundos de uma cultura singular, 
rara. Professores não são “amas-de-leite” que adestram os jovens para serem úteis 
ao Estado. Cultura e educação superior não são para todos, pois o declínio da 
cultura alemã decorre de um democratismo vulgar que oferece formação a todos 
visando aos egoísmos do Estado.  

Defende a necessidade de um educador que deva ser provado a cada 
momento pela palavra e pelo silêncio, “de culturas maduras, tornadas doces” e não 
grosseirões eruditos. As tarefas básicas de um educador são: ensinar a ver, 
aprender a pensar, aprender a falar e escrever para cultivar uma cultura nobre. Não 
estaria aqui indicada uma avaliação mais criteriosa da educação a distância? Afinal, 
o que é apressado demais? Que tipo de formação vem sendo consolidada? 

Em que medida alunos de cursos na modalidade a distância têm adquirido a 
possibilidade de ver, pensar e escrever? Aprender a ver significa ficar mais 
vagaroso, mais lento, desconfiado para efetivamente mergulhar nas circunstâncias e 
refletir. Nessa direção, a ideia do cultivo de si fica indicada, pois essa prática do 
pensamento não apressado passa por cada corpo, exige experiência singular. 

Desejamos neste espaço analisar o curso de Especialização em 
Coordenação Pedagógica fomentado pela Escola de Gestores/Ministério da 
Educação/Brasil e desenvolvido na grande maioria dos Estados brasileiros como 
expressão de uma política pública comprometida com a formação dos profissionais 
da Educação, visando a qualificar a escola pública e os processos de aprendizagem 
que nela se desenvolvem. A Universidade em questão está neste projeto desde seu 
início, em 2006, inicialmente formando diretores/gestores escolares, depois 
Secretários de Educação municipais e, nesse momento, prestes a concluir a 
formação da segunda turma de coordenadores pedagógicos das escolas públicas.  

Para consolidar todas essas ações foi necessário estabelecer uma efetiva 
parceria entre a universidade, a UNDIME/SC e SED/SC. As categorias de análise do 
artigo são basicamente três: a ideia de formação, conceito de cuidado e a ideia de 
ambivalência, observando nestas três categorias a tensão entre formação e 
aprendizagem em ambientes virtuais exige cuidados específicos e não tutela. A 
metodologia a ser empregada na análise teórica da experiência implica analisar o 
perfil dos cursistas, acompanhar o ambiente virtual de aprendizagem, analisar os 
relatórios parciais solicitados aos polos, distribuídos geograficamente no Estado, 
bem como realizar análise/avaliação dos encontros presenciais e acompanhamento 
pedagógico efetivado pela coordenação do curso. A experiência expressa um 
recurso da política pública brasileira para contemplar maior número de escolas e 
educadores com vistas a qualificar os processos pedagógicos, tomando a 
modalidade a distância como condição necessária para atingir o amplo território 
brasileiro.  

A Universidade Federal de Santa Catarina  vem consolidando um grupo de 
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professores-pesquisadores que, ao desenvolver suas tarefas na modalidade a 
distância, tem contribuído com a investigação dos processos pedagógicos nesses 
ambientes virtuais, pensando a docência universitária para um país em 
desenvolvimento. Por seu lado, os coordenadores pedagógicos das escolas 
estaduais e municipais trabalham mergulhados em um cotidiano que, à primeira 
vista, parece garantir a legitimidade da ação pela proximidade com a tarefa. No 
decorrer do processo, no entanto, surge a angústia e a percepção de que muito mais 
pode ser pensado, realizado. Felizmente, os próprios textos e provocações do curso 
vão produzindo esse deslocamento e uma espécie de distanciamento do imediato 
para pensar de novo o cotidiano. A familiaridade no contexto pedagógico implica o 
“fazer pedagógico que sempre é menor que o agir pedagógico”. A dimensão do 
cuidado e a ideia de formação consideram que, apesar de todos os nomes e todas 
as classificações já atribuídas à educação a distância, ainda não esgotamos sua 
análise e sua possibilidade de formação em um país como o nosso. 

O educador em nosso país certamente pode falar da dor em suas mais 
diferentes dimensões. Como efetivar uma plasticidade artística a esse mundo 
estranho no qual estamos inseridos? Como organizar o caos e dar estilo a uma vida 
decorada, artificial pelo comum e único? Como, seguindo as reflexões de Meléndez 
(2006), desmoronar a cultura decorativa? E acrescento: Como desmoronar a cultura 
artificial da educação que dissemina discursos únicos, apregoa a justiça e dá 
visibilidade apenas ao comum? 

Quantos educadores têm, efetivamente, acesso à educação? Como seria 
garantir esse acesso unicamente pela modalidade presencial? Como garantir que a 
educação a distância não fique refém de políticas públicas e distribuição de verbas 
temporárias? 

“O que é medíocre no homem comum?”, segundo Nietzsche(2006), é a falta 
de compreensão da outra face das coisas; nem sempre o caráter típico de uma coisa 
dá conta de falar sobre ela, mas dá conta de abolir o que existe além dela. Nessa 
direção Nietzsche é tão intrigante, pois vai afirmar que não basta a contraditoriedade 
nem a multiplicidade de perspectivas para deixar de ser medíocre. Ampliar pode 
significar fragmentar e pode fazer o indivíduo perder-se e não vencer o máximo de 
diversidade, ficando sem estilo. 

2. Ambientes virtuais e presenciais 
A academia convive hoje com uma diversidade de ambientes de aprendizagem. 
Falar em virtualidade remete à educação a distância, mas não somente. A docência 
está encharcada de presenças de todo tipo, cria laços presencialmente, mas 
também nas diferentes comunicações que estabelece. As novas tecnologias 
produziram outros cenários de aprendizagem que ainda não deciframos totalmente. 
Por vezes falamos mais quando não nos vemos que quando nossos corpos estão 
próximos. A educação a distância tem sido um bom laboratório desta outra presença: 
nos fóruns, nos chats, nas correções on-line e no tipo de presença que o estudante 
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escolhe. Mestres na atualidade já não escapam mais da virtualidade. Nesse 
ambiente também podem aparecer espíritos livres? Todas as relações podem fazer 
surgir a beleza desde que não fiquem seduzidas pela pressa das tecnologias, da 
suposta agitação das comunicações, dos retornos imediatos. Tarefa custosa na 
atualidade: converter a função das novas tecnologias a nosso favor, não se deixar 
escravizar, não se exceder na exposição, aguardar para entrar em cena, selecionar 
o que deseja apresentar e proteger o que é do âmbito da privacidade. Lentidão, uma 
espécie de antídoto das novas tecnologias. Evitar a mediocridade em meio a toda a 
tecnologia. 

Ler-escrever é uma atividade intelectual e, em alguma medida, sentir-se frágil 
diante deste compromisso denuncia itinerários de formação precários. Condição de 
muitos alunos tanto em cursos presenciais como a distância. Quem conhece o 
mundo das palavras deseja inserir-se nele com alguma dignidade. Um estudante 
enfrenta a fragilidade ao adentrar o mundo das letras em função de não estar 
habituado a escrever. Sua prática está centrada na fala, no diálogo, muitas vezes no 
excesso do dizer. A comunicação oral põe o estudante mais à vontade, permite o 
ensaio, o retorno, o esquecimento, o reinício; já o texto escrito parece sempre deixar 
rastros comprometedores. Assim, estudantes em formação, quando solicitados a 
escrever, parecem travados e sentem muita dificuldade para falar de suas vivências 
e de suas leituras.  

Com isso, a experiência que ora desejamos compartilhar não quer tomar o 
lugar de um entusiasta da modalidade a distância, como se agora todas as 
possibilidades de formação fossem contempladas. Desejamos, sim, enfrentar os 
preconceitos em relação a esta modalidade e dizer que é também um espaço de 
formação que pode falhar ou não, assim como na modalidade presencial. Nosso 
empenho deve ser enfrentar o fracasso das iniciativas de formação, sejam elas quais 
forem. Vale recordar: a ambivalência denuncia um mundo sem perspectivas e 
indicador de uma só ordem. 

Também na universidade em cursos presenciais existe um fracasso da 
formação, por vezes encoberto pela lista de presença. Como enfrentar a vida 
decorada das instituições? Decoradas para dizer que formam, educam, certificam? 

Será preciso de novo nos lembrar da superação da pressa, da necessidade 
de cuidado, do enfrentamento dos nomes que inventamos que, por vezes, impedem 
fazer nascer outras possibilidades de formação. 

O estilo para avaliar e educar advém de nossa capacidade de esbanjar vida 
para continuar interpretando o que insiste em nos ajustar. Avaliar a educação a 
distância significa aproximar-se, conhecer para poder criticar. O conhecimento 
seguro e para sempre é um engodo. Ainda que alguns itinerários possam ser 
traçados, sempre haverá novidades a serem construídas, maneiras diferentes de 
conduzir os trabalhos, particularmente no que diz respeito à dimensão formativa de 
educadores. 
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O curso em questão forma adultos, o que põe nele outro tempero, diferente, 
se estivéssemos falando de crianças e jovens. Adultos podem resistir a uma 
interação mais objetiva, direta, criteriosa, no sentido de reconhecer critérios que 
garantem inclusão ou exclusão em um curso de formação. Portanto, cuidado não 
pode ser tutela. Temos de criar espaço para que esse adulto não se infantilize; 
contudo, também não podemos dispensar o cuidado. Nesse caso, o cuidado implica 
estar no ambiente, dar respostas, participar dos fóruns, acionar as burocracias 
administrativas quando necessário. Contudo, o desejo e o dever de ler os textos é 
condição de um adulto minimamente bem crescido. Da inviabilidade disso, os 
motivos devem ser analisados criteriosamente. Motivos justos e já reconhecidos em 
parte estiveram apontados durante todo curso: falta de tempo, dificuldade dos textos 
e, portanto, necessidade de mediação de outros adultos, excesso de trabalho. 
Dispensar a tutela não é dispensar a didática. Adulto em formação exige uma 
didática específica. O curso deve apresentar alternativas nessa direção. 

O que é mesmo formação humana? Está aí uma curiosidade inesgotável. 
Nesse cenário dos embates entre pensar e produzir formação, a educação é 
praticada. Formação implica ocupar-se consigo mesmo enquanto tentativa de 
entender o que acontece conosco enquanto estudamos. O que falta? O que temos? 

O que podemos ser como coordenadores pedagógicos em termos de um ser-
adiante-de si- mesmo? O cuidado implica ocupar-se consigo mesmo, com os outros 
e com as coisas e ainda não esgotamos essa habilidade. E precisamos deixar 
espaços abertos para praticar esse cuidado exatamente quando desejamos 
relacioná-lo com formação. Concretizar esse processo não é ocupar-se com algo 
simplesmente, moralizar o campo de interesse, mas fazer emergir sentidos para o 
estar aí sem obrigar-se a resultados simplesmente. Não podemos esgotar nossas 
energias no mundo das vivências, mas cavar espaços para refletir sobre o mundo da 
existência humana. A familiaridade no contexto pedagógico implica o “fazer 
pedagógico que sempre é menor que o agir pedagógico”. Enquanto nos 
compreendemos temos mais uma vez a chance de repor a pergunta pelo sentido do 
ser na escola, por exemplo. 

Os depoimentos de alunos do curso afirmando sobre a pertinência dos textos, 
de como eles parecem cavar outros espaços para pensar as dinâmicas pedagógicas 
da escola, já é um sinal de que a angústia converteu-se em ato criativo. A dimensão 
do cuidado precisa considerar a condição de incompletude do ser humano, e 
providenciar que algo aconteça e que possa ser significativo quando o que falta 
ficou identificado. Para isso talvez possa aparecer algo estético, cognitivo e ético. 

Esse algo que deve acontecer de alguma forma também ficou experimentado 
no curso – os projetos de intervenção. Formar-se implica fazer acontecer, produzir 
uma experiência na escola considerando as provocações teórico-práticas. Os 
depoimentos sobre as inúmeras dificuldades para pensar uma intervenção na escola 
são a expressão de quão estamos excessivamente familiarizados com o que 
fazemos a ponto de ser difícil pensar em outra coisa. Essa outra coisa não é mágica, 
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não tem sabor de profecia, mas significa, por vezes, a beleza de devolver ao detalhe 
o valor de nosso esforço. Vejamos a ironia: por vezes devolver à escola a beleza de 
pensar como fazer com que as crianças aprendam. Não basta frequentar, inchar 
estatísticas, mas a cada dia cuidar para que a criança aprenda. 

Também devemos aqui nos referir a todo tipo de decadência presente na vida 
de um educador, inclusive a decadência dos salários, para lembrar que valor, 
qualidade e excelência tem custo, exige investimento, sendo esta uma prioridade 
ainda não conquistada em nosso país. Educação não se faz com discursos, 
promessas, diretrizes, leis e normas, mas implica, acima de tudo, investimento e 
compromisso com a formação das pessoas. 

A vida de coordenadores pedagógicos está tocada pela interrupção, 
incoerência e pela surpresa. Quando imaginam ter encaminhado um problema ele 
aparece de outra forma e são surpreendidos e por vezes tombam. Essa 
instantaneidade frustra, ainda que reconheçam que de alguma forma também não 
toleram mais o que dura para sempre.  

Segundo Bauman (1999), vivemos essa ambiguidade entre a solidez e a 
liquidez. Os sólidos implicam resistência à mudança, o que ligou as formas sólidas 
está garantido. Já os líquidos não mantêm sua forma com facilidade, eles 
escorregam, respingam, vazam, inundam, borrifam. Os contornos não seguram os 
líquidos. Mas seria o mundo sólido melhor? Se prestarmos bem atenção, os 
movimentos de resistência e liberdade implicaram sempre fazer derreter mundos 
sólidos, descartar os entulhos das velhas ordens. Talvez não esperássemos que 
esse movimento deixasse nossas relações tão desprotegidas e nuas. Como 
enfrentar esse paradoxo? Qual seria o fenômeno da abertura nessas 
circunstâncias? 

O desafio de Bauman (1999) em seu livro será mostrar que não existe nada 
de patológico na ambivalência, nem é um problema linguístico. A ambivalência 
decorre de uma das principais funções da linguagem: a de nomear e classificar. 
Classificar é dar ao mundo uma estrutura e essa tem sido uma atividade humana 
desde sempre. Dar ao mundo uma estrutura significa pensar em probabilidades, 
tornar alguns eventos mais prováveis, entender os fatos para além de suas 
causalidades. A função de nomear põe de fato uma ordem no mundo e procura 
manter essa ordem para evitar o contingente e o acaso. Como diz Bauman (1999), 
“em um mundo ordeiro a gente sabe como ir adiante”, calculamos as probabilidades, 
controlamos as condições de existência de um evento. A ambivalência confunde 
nossos cálculos e por isso resistimos a ela. A modernidade, em termos históricos, 
tentou ser o lugar máximo e mais sofisticado da ordem, pois tem a garantia da 
ciência, suas provas e nomes/conceitos que dizem mesmo das coisas. 

A função estratégica do coordenador passa por aí: ele deverá dar 
sustentabilidade tanto à ordem como à ambivalência. Que tarefa complexa!!! Ter 
inspiração quando precisa fechar questão e quando precisa abrir. Não podem ter 
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horror à indeterminação, precisam deixar suspenso alguns eventos que ainda não 
estão classificados e, portanto, não indicam ainda prática seguras. Não ficaremos na 
instabilidade eterna, os nomes virão, nossas intervenções serão definidas, mas 
precisamos de tempo para pensar.  

O curso deseja realizar avaliações honestas porque precisa conhecer o 
entendimento, compreensões, lógicas, indagações de cada aluno. O sentido da 
avaliação é provocar a mobilidade, deslocamentos, é descobrir outras formas de 
estudar, de escrever, de ler, de produzir academicamente. O equívoco da avaliação 
é insistir com a expectativa de ver confirmadas algumas imagens, algumas 
grandezas previamente definidas. As grandezas previstas, desejadas, nem sempre 
são reais, precisam de nossa reconfiguração como sujeitos docentes e discentes. A 
função da avaliação não é fixar, mas produzir mobilidade, novos itinerários. Como a 
avaliação no ensino presencial tem sido praticada de modo tão avesso, imagina em 
um ambiente virtual? Até parece ser necessário reinventá-la.  

A avaliação não é, a priori, antipedagógica, como se seu formato fosse da 
exclusão, da punição, da repressão. Precisamos inventar processos avaliativos que 
nos ajudem a aprender. Dizer que avaliação só faz sentido quando o processo 
implica prazer é um engodo. Aprender implica o prazer. Pressupõe, também, o 
embate com o novo, com o desconhecido e isso pode ser e, muitas vezes, é um 
processo penoso, doloroso, mas necessário. 

A tarefa é inventar outras práticas, por isso vale, às vezes, sacrificar o nome 
das coisas. Se classificar também significou punir, constranger, precisamos inventar 
outros procedimentos que garantam a presença de um aluno/educador1 real, que 
precisa lutar para integrar-se em uma sociedade como a nossa. Como podemos 
afirmar o que ainda está no horizonte das necessidades sem uma avaliação honesta 
de sua produção? Portanto, neste curso ousamos tentar a realização de uma 
avaliação que os façam progredir, melhorar a cada atividade que realizam. Quando a 
produção realizada ainda não é satisfatória, nova oportunidade é oferecida, visando 
a outras propostas de aprendizagem. Nesse contexto vale lembrar Valéry (1998) que 
em seu livro a Introdução ao método de Leonardo da Vinci, nos provoca a pensar 
outra vez o conceito de formação. O método descrito no livro expõe as mãos de 
Leonardo da Vinci, mostrando um fazer que põe em movimento os exercícios do 
espírito e produz beleza. Muitos ensaios antes da bela forma. Ficamos extasiados, 
admirando grandes pintores, escultores, poetas, e já nem imaginamos o quanto de 
manobras do corpo foram necessárias para que a bela forma surgisse. Para que os 
textos dos alunos tenham beleza, muitos ensaios são necessários. Nesta tarefa a 
importância dos docentes: avaliar para formar. 

Deste modo, a avaliação não serve para fixar um julgamento, deseja 
                                                 
1 Neste curso “os alunos” são profissionais das redes públicas municipal e estadual que estão 

buscando uma nova oportunidade de aprender, de estudar, pois realizam uma formação em 
serviço.  
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mobilidade. O desencaixe provocado pela avaliação produz certo desconforto; 
entretanto, serve para dinamizar a própria educação. Avaliar nesse contexto não 
significa repetir o que fracassou, mas arriscar continuar defendendo a necessidade 
da avaliação, definindo padrões de qualidade e produzindo outras cartografias da 
aprendizagem que possam alavancar a mobilidade dos sujeitos em busca de mais 
qualidade nos processos educativos. Nesse caminho de navegação, existem riscos, 
perigos, imprevistos com os quais precisamos contar e sabemos que avaliar implica 
definir um nível de exigência e assumi-lo, exige critérios, que são falíveis. É, pois, 
uma prática ambivalente que não pode descuidar-se da quantidade, muito menos da 
qualidade. 

Aprender não significa repetir, tornar-se discípulo do outro, mas encontrar sua 
própria forma depois da experiência obtida e vivenciada. Segundo Larrosa (1998, p. 
64), 

a ideia de formação não se entende teleologicamente, em função de seu 
fim, em termos do estado final que seria sua culminação. O processo da 
formação está pensado, melhor dizendo, como uma aventura. E uma aven-
tura é, justamente, uma viagem no não planejado e não traçado antecipa-
damente, uma viagem aberta em que pode acontecer qualquer coisa, e na 
qual não se sabe onde se vai chegar, nem mesmo se vai chegar a algum 
lugar. De fato, a idéia de experiência formativa, essa idéia que implica um se 
voltar para si mesmo, uma relação interior com a matéria de estudo, con-
tém, em alemão, a idéia de viagem. Experiência (Erfahrung) e, justamente, 
o que se passa numa viagem (Fahren), o que acontece numa viagem. E a 
experiência formativa seria, então, o que acontece numa viagem e que tem 
a suficiente força como para que alguém se volte para si mesmo, para que a 
viagem seja uma viagem interior.  

A formação, portanto, não significa dar um mesmo formato a sujeitos distintos, 
mas significa sensibilizar cada um a assumir sua própria possibilidade. Para assumir 
tal possibilidade, por vezes é necessário “combater o que já se é”, ainda que esse 
esforço não esteja inserido em nenhum propósito emancipador. A ideia de formação 
precisaria ser entendida como uma “vontade de Arte para poder mostrar sua 
dimensão estética ou poética”. A formação tem uma relação com a invenção, com a 
capacidade criativa dos seres humanos, não é uma busca do autoconhecimento, da 
arrogância de quem se constituiu individualmente, mas tem relação com as 
experiências pelas quais passamos e como elas nos tocam, pois:  

A experiência é um passo, uma passagem. Contém o “ex” do exterior, do 
exílio, do estranho, do êxtase. Contém também o “per” de percurso, de “passar 
através”, da viagem, de uma viagem na qual o sujeito da experiência se prova e se 
ensaia a si mesmo. E não sem risco: no experiri está o periri, o periculum, o perigo 
(LARROSA, 2002, p. 67).  

Essa compreensão do processo de formação tem uma relação direta com o 
ponto de vista defendido sobre a didática e sua contribuição para a educação. Seria 
a didática que precisaria abrir espaços para esse sujeito “inventor-experimentador de 
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si mesmo”, não para tornar-se um igual a todos, nem para arrogar-se o direito de ser 
totalmente outro, tampouco para destacar-se solitariamente no campo profissional, 
mas desafiado a inserir-se em um tempo e espaço sempre destrutivo e construtivo, 
“despreendendo-se de si”, compreendendo-se em permanente transformação e em 
construção para então pensar a relação entre educar e avaliar.  

Trata-se aqui da ideia de formação como uma ideia de viagem, como 
experiência estética, que, como afirma Nietzsche, implica “vontade de potência”, que 
é, em última instância, uma atitude afirmativa com a vida, que pode levar o ser 
humano a uma máxima intensidade organizativa, o que implicaria reconfigurar suas 
relações de trabalho desde a dimensão didática até as questões de ordem coletiva, 
sindical e salarial.  

Desejamos, por meio da modalidade a distância, adentrar a escola em nosso 
Estado e dialogar com coordenadores pedagógicos, visando a tomar esse espaço 
como um problema comum: deles e nosso, ou seja da Universidade, da secretaria 
da Educação e órgãos representativos das prefeituras municipais. A experiência 
estética na educação deveria produzir esse movimento que, segundo Larrosa 
(2004), depende de duas regras fundamentais: a primeira é seguir o próprio instinto, 
é preciso saber ouvir, “vagabundear” para sair de si mesmo e encontrar-se com o 
estranho (projetos de intervenção na escola) que pode apresentar novidades, não se 
propor a uma finalidade antecipada, mas deixar caminho aberto para o novo, para o 
aluno que nos chega. Em síntese, evitar deixar-se formatar excessivamente, mesmo 
reconhecendo que nunca escapamos totalmente da captura. A segunda regra, como 
diz Larrosa é saber conviver com a diversidade, as múltiplas singularidades que se 
apresentam em uma instituição.  

No curso que aqui relatamos, desejamos alunos capazes de tomar seu 
interesse delineado em um projeto de intervenção e desejar produzir seu próprio 
texto. E com isso torna-se protagonista no seu processo de escrita. Escrever sobre a 
vida na escola, de preferência com beleza e densidade. De novo, a educação a 
distância não impede esse processo, mas, assim como a modalidade presencial, 
sabe que tal trajetória é complexa e lenta. 

A identidade do professor pode sempre se enriquecer com novas 
perspectivas, por isso não há, como diz Hopenhayn (2001, p. 266), “um tempo 
totalmente-alienado-a-superar-definitivamente, nem um tempo libertário instaurado 
para sempre, ao final da história”. O que existe é mobilidade e reflexão que produz 
um movimento de expansão oriundo da vontade de potência que será capaz de 
gerar práticas pedagógicas comprometidas social e politicamente. Por vezes 
acessamos processos de formação presencial, por vezes a distância. O que 
podemos colocar de tempero em cada uma dessas vivências? 

O curso estabelece como critério de formação uma sofisticada relação entre 
teoria e prática. Nestes termos, o aluno do curso após o contato com os conteúdos 
específicos deve elaborar um projeto de intervenção a ser vivenciado na escola 
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visando a contemplar temas do próprio curso. Este é um momento peculiar da 
formação: afinal, como colocar em prática na escola os temas mobilizadores da 
reflexão de um educador considerando as salas ambientes de aprendizagem? Após 
a vivência do projeto solicita-se do coordenador pedagógico a elaboração de um 
relatório que já inaugura um roteiro do próprio Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). A fragilidade verificada na produção escrita revela uma dificuldade de autoria, 
densidade no tratamento dos conceitos e insegurança em relação à escrita. A 
fragilidade converte-se em uma motivação para mais uma vez formar e formar para 
a escrita que faz a travessia entre a prática e a teoria.  

Duas modalidades de educação, dois recortes: uma sempre gigante e outra 
aprendiz, talvez a novidade pudesse se dar na interação efetiva desses diferentes 
processos de indagação sobre nosso mundo. Seriam de fato tão distintos esses 
mundos? Um cheio de expectativas/ precariedades e o outro repleto de saberes, 
pesquisas e sucesso? Qual seria nosso terceiro mundo possível?  

O combate pedagógico também está presente todos os dias em nossas salas 
de aula, mas precisa ser um combate ético, estético, interessado em produzir 
desenvolvimento de seres humanos. Para isso, precisamos da pedagogia, da 
didática e não de tendências, nem de modismo, nem de treinamentos, mas 
pedagogia como ciência, que faz pensar sobre nossas práticas educativas. Precisa 
de vontade, de presença, de desejo. Nosso apetite por excelência, por pesquisa, por 
projetos nos distancia da possibilidade real de formação e inviabiliza, por vezes, um 
olhar mais focado e microfísico sobre a aprendizagem e suas múltiplas facetas em 
condições de formação de todo tipo. Nesse entorno, precisa estar o desejo de ficar 
presente, enxergar o que está diante dos olhos, sentir e ouvir as “criaturas” que 
estão ao nosso redor. Superar a simples transmissão e instituir processo de 
comunicação. Não banalizar a relação, muito menos facilitar, mas também não 
deixar de convocar metodologicamente as diversas e múltiplas vontades de 
aprender, também aquelas que ficam nomeadas por meio da educação a distância.  

Que nós, educadores responsáveis por curso dessa natureza e 
comprometidos com pelo menos duas modalidades de educação, possamos 
também aprender a viver com nossos alunos reais. Que nossa compulsão por 
ensinar não signifique fazer morrer a vontade de aprender, insistindo sempre em só 
anunciar o que falta, o que não sabem, o que não pensam e o que não fazem. A vida 
é frágil e depende, muitas vezes, de gestos muitos simples: a ternura do olhar, o tom 
de voz, a presença (não apenas física, mas também virtualmente) e o prazer de 
interagir e a capacidade de educar, formar e avaliar. Após alguns anos de 
experiência no ensino a distância, podemos afirmar que todos esses ingredientes 
também são encontrados nos ambientes virtuais de aprendizagem, estabelecendo 
trajetórias muito ricas e singulares de formação. 

O curso de Especialização em Coordenação Pedagógica na modalidade a 
distância aposta nessa condição e tem seguido em sua trajetória de formação de 
qualidade e de envolvimento nas políticas públicas. Entretanto, é uma pena saber 
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visando a contemplar temas do próprio curso. Este é um momento peculiar da 
formação: afinal, como colocar em prática na escola os temas mobilizadores da 
reflexão de um educador considerando as salas ambientes de aprendizagem? Após 
a vivência do projeto solicita-se do coordenador pedagógico a elaboração de um 
relatório que já inaugura um roteiro do próprio Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). A fragilidade verificada na produção escrita revela uma dificuldade de autoria, 
densidade no tratamento dos conceitos e insegurança em relação à escrita. A 
fragilidade converte-se em uma motivação para mais uma vez formar e formar para 
a escrita que faz a travessia entre a prática e a teoria.  

Duas modalidades de educação, dois recortes: uma sempre gigante e outra 
aprendiz, talvez a novidade pudesse se dar na interação efetiva desses diferentes 
processos de indagação sobre nosso mundo. Seriam de fato tão distintos esses 
mundos? Um cheio de expectativas/ precariedades e o outro repleto de saberes, 
pesquisas e sucesso? Qual seria nosso terceiro mundo possível?  

O combate pedagógico também está presente todos os dias em nossas salas 
de aula, mas precisa ser um combate ético, estético, interessado em produzir 
desenvolvimento de seres humanos. Para isso, precisamos da pedagogia, da 
didática e não de tendências, nem de modismo, nem de treinamentos, mas 
pedagogia como ciência, que faz pensar sobre nossas práticas educativas. Precisa 
de vontade, de presença, de desejo. Nosso apetite por excelência, por pesquisa, por 
projetos nos distancia da possibilidade real de formação e inviabiliza, por vezes, um 
olhar mais focado e microfísico sobre a aprendizagem e suas múltiplas facetas em 
condições de formação de todo tipo. Nesse entorno, precisa estar o desejo de ficar 
presente, enxergar o que está diante dos olhos, sentir e ouvir as “criaturas” que 
estão ao nosso redor. Superar a simples transmissão e instituir processo de 
comunicação. Não banalizar a relação, muito menos facilitar, mas também não 
deixar de convocar metodologicamente as diversas e múltiplas vontades de 
aprender, também aquelas que ficam nomeadas por meio da educação a distância.  

Que nós, educadores responsáveis por curso dessa natureza e 
comprometidos com pelo menos duas modalidades de educação, possamos 
também aprender a viver com nossos alunos reais. Que nossa compulsão por 
ensinar não signifique fazer morrer a vontade de aprender, insistindo sempre em só 
anunciar o que falta, o que não sabem, o que não pensam e o que não fazem. A vida 
é frágil e depende, muitas vezes, de gestos muitos simples: a ternura do olhar, o tom 
de voz, a presença (não apenas física, mas também virtualmente) e o prazer de 
interagir e a capacidade de educar, formar e avaliar. Após alguns anos de 
experiência no ensino a distância, podemos afirmar que todos esses ingredientes 
também são encontrados nos ambientes virtuais de aprendizagem, estabelecendo 
trajetórias muito ricas e singulares de formação. 

O curso de Especialização em Coordenação Pedagógica na modalidade a 
distância aposta nessa condição e tem seguido em sua trajetória de formação de 
qualidade e de envolvimento nas políticas públicas. Entretanto, é uma pena saber 
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que, apesar de toda a institucionalização dos cursos oferecidos, os docentes das 
universidades ativos nesse processo não têm sua atividade reconhecida para 
garantir avanços na carreira. Ainda é uma atividade quase clandestina. Esta é, 
infelizmente, a maior prova de que o preconceito contra a modalidade ainda existe. 

Entretanto, nosso desejo acadêmico é o de buscar incessantemente o 
aluno/professor, facilitar o acesso ao conhecimento, alcançar os lugares mais 
distantes de nossa sede, promovendo uma verdadeira inclusão, pois muitos são, 
pela primeira vez, alunos em uma universidade pública (89%).  

A lógica do milagre, hoje convertida em números, políticas de toda ordem, ex-
pansão e especialização, não necessariamente tem garantido aos distintos alunos 
de nosso país a condição de aprender a ver, pensar, falar e escrever. A obra da 
educação por vezes está capturada por mãos gulosas, interesseiras, capazes de 
enriquecer enquanto embrutecem a cultura. Enfrentar essa realidade tem sido um 
grande esforço de quem está inserido na modalidade a distância. 

O cultivo da forma (EAD) e o cultivo de si (cada aluno) remete a uma espécie 
de trabalho intenso que precisa menos de palavras dogmáticas do que de manobras 
da mão e do espírito. Rejeita qualquer expressão pedagógica ufanista para afirmar 
muitas perspectivas desejando fazer a escola brasileira de fato ensinar e formar. 
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