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Abstract: 
Este artigo tem por finalidade apresentar a primeira etapa da implantação do Programa 
ALFA-MIFORCAL de formação de qualidade na educação básica: ensino fundamental e 
médio desenvolvido com financiamento da União Européia. Participam do projeto 10 
instituições dos seguintes países: Argentina Brasil, Paraguai, Espanha, Portugal e Itália 
(sede administrativa). A Unisul, juntamente com Universidade Salgado Oliveira, são as 
universidades brasileiras representantes neste projeto e oferecem o Curso de 
Especialização em Ciências da educação, coordenado e desenvolvido pela UnisulVirtual. 
O projeto teve início em setembro de 2006 com a definição do plano formativo conjunto e 
a organização dos procedimentos pedagógicos e avaliativos. A primeira etapa consistiu 
basicamente em: 1) construção da grade curricular conjunta e compartilhada; b) seleção 
das disciplinas e materiais correspondentes; c) seleção dos docentes envolvidos no 
processo; d) formação dos tutores para atuação no programa e, e) seminário de pesquisa 
com discussão dos procedimentos de avaliação do curso e do programa. Apresentará 
como foi desenvolvida a primeira etapa e descreverá as hipóteses para realização 
posterior, quais sejam: Criação de uma estrutura de formação que responda aos 
respectivos critérios de qualidade para os sistemas educativos. O uso eficiente de novas 
tecnologias, relacionadas a Ead. Construção de uma estrutura estável de formação 
teórico-prática destinada a consolidar-se e se estender para além das instituições e 
países participantes no projeto. Criação de uma plataforma virtual de formação de 
caráter internacional, compatível com os sistemas de formação existente nos diversos 
países participantes no sentido de intercambiar experiências de formação e 
profissionais. A segunda etapa consiste, portanto: a) na implantação do curso; b) 
construção do ambiente de aprendizagem; c) elaboração do material instrucional, c) 
acompanhamento do curso por meio de pesquisa e elaboração de relatórios.  

 
 

1. O Projeto ALFA-MIFORCAL: abrindo o debate internacional 
sobre a qualidade da formação docente 
 
As diversas reuniões da rede MIFORCAL estabeleceram marcos na discussão da qualidade 
da formação docente: num primeiro momento, discutiu-se a importância da universidade na 
formação e a relação com o exercício da função de formadores em âmbitos não 
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universitários passando a definir competências chave que pareciam estar em sintonia com os 
modelos europeu e latino-americano.  
O trabalho foi sendo desenvolvido por um Comitê Científico Internacional composto por 
representantes de ambos os continentes. Este trabalho foi fundamental para gerar a 
apresentação e discussão compartilhada do projeto ALFA1 como enquadramento de ações 
desenvolvidas pelos docentes/investigadores que tiveram a oportunidade de realizar vários 
intercâmbios de ordem bilateral, assim como discutir e participar de formação de tutores 
online, formação de professores a distância com base no modelo da SISS do Veneto e da 
UnisulVirtual.  
Não é mais novidade que a formação dos professores representa um modelo estratégico no 
processo de qualificação dos sistemas de educação. A definição de uma referência formativa, 
seja para a habilitação inicial à profissão docente, seja para a aquisição e o aperfeiçoamento 
das competências dos docentes em serviço, se torna parte integrante das diversas iniciativas 
de reforma do mundo da escola. Estas iniciativas perseguem o melhoramento da qualidade 
do ensino, principalmente pela capacidade de assegurar à sociedade um corpo docente em 
condições de assumir uma função de formador da nova geração diante exigência da 
sociedade do conhecimento. 
A discussão é atual na Europa, visto que a declaração de Bolonha (junho 1999)2 colocou em 
foco um processo de harmonização dos sistemas de educação superior que se integraram nas 
diretrizes comunitárias e foram encaminhadas ao Conselho Extraordinário Europeu de Lisboa 
(processo de Lisboa, março de 2000)3 que objetiva fortalecer as reformas econômicas e a 
coesão social no contexto de uma economia baseada no conhecimento.  

Analogamente, representa uma prioridade também para os países latino-americanos que 
pertencem ao MERCOSUL, em que a busca de um modelo unificado ou único para a 
geração de oportunidades econômicas tem identificado, na perspectiva da melhoria dos 
sistemas educativos, uma porta de acesso à sociedade da informação e à redução do 
fenômeno da desigualdade social. É recorrente também no Brasil o debate em torno na 
formação e não raras vezes o Ministério do Educação e Cultura traz à tona a questão e em 
1998 houve uma tentativa de reforma da escola e das práticas de ensino com o lançamento 
da Proposta Curricular – que trouxe a no seu rastro os referenciais para a formação de 
professores.  

Na Europa, e em muitas outras realidades a formação inicial dos professores advém, 
especificamente, da estrutura da formação superior. É necessário considerar, porém, que em 
muitos países a formação inicial dos docentes vem gerida não só pela universidade, mas 
também por outras instituições quase sempre de caráter profissionalizante. É o caso do 
Teacher Colleges da área anglo-saxônica e do professorado na Argentina. 

                                                 
1 ALFA (América Latina – Formação Acadêmica) é um programa de cooperação internacional entre instituições 
de ensino superior da Europa e América Latina, que consentiu em fazer um projeto não somente uma aspiração 
internacional em nível europeu, mas para abrir também as instituições da América Latina, de modo a dar um 
“salto” intercontinental para a iniciativa e criar uma parceria extremamente rica do ponto de vista das 
experiências e exigências da realidade envolvida. O projeto conta de fato com a participação de dez instituições 
de seis países diferentes (Itália, Espanha, Portugal, Argentina, Brasil e Paraguai). MIFORCAL é um projeto de 
colaboração científica e técnica, onde estão propostas à realização e experiência de um percurso conjunto de 
formação de professores secundários de nível universitário e um plano de mobilidade para investigação da 
experiência. 
2 The Bologna Declaration of 19 June 1999, Joint declaration of the European Ministers of Education, 
http://www.bolognaprocess.it/. The Lisbon Special European Council (March 2000): Towards a Europe of 
Innovation and Knowledge. (apud Módulo TOL, 2006). 
3 The Lisbon Special European Council (March 2000): Towards a Europe of Innovation and Knowledge, 
<http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c10241.htm>  
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Nos últimos tempos, em muitos casos, este sistema binário está seguindo para uma 
unificação: onde surge a formação dos docentes e que tende a mover-se, em todo ou em 
parte, para uma sede universitária. O processo foi definido como “universitarização” 
(universitisation).4  
Para evitar que a estrutura ‘acadêmica’ privilegie os elementos teóricos ao invés de integrá-
la à prática profissional, se evidencia a presença de uma parceria entre instituições 
formativas e sistemas educativos com efeitos positivos para ambos os parceiros, implicados 
na melhoria da qualidade da mesma parceria. As escolhas relativas à organização do 
currículo, à construção do ambiente de aprendizagem, às modalidades com o qual se 
desenvolveram as atividades formativas concentram na definição de objetivos ligados à 
melhoria da qualidade da educação à oportunidade de criação uma rede de intercâmbios por 
meio dos sistemas de educação on-line para a implementação de práticas inovadores nas 
escolas dos países participantes.  

As recomendações que emergem em nível europeu a respeito da formação continuada, 
insistem sobre as oportunidades de pensar a qualificação da profissionalização docente no 
contexto da lifelong learning, entendendo o processo formativo como um continuum no curso 
da vida profissional do professor, ao invés de ser vista apenas como mais uma oportunidade 
isolada de formação no trabalho. Esta recomendação é acompanhada da necessidade de 
oferecer um maior número de possibilidades para o desenvolvimento profissional do professor 
salientando o conceito de continuidade e coerência entre as diferentes fases da carreira 
profissional.5  

Para evidenciar os pontos fortes à reflexão sobre a importância dos professores como atores 
chave do qual depende essencialmente da qualidade dos sistemas educacionais, é útil 
retomar o documento elaborado pela Comissão Européia em julho de 2005, a conclusão do 
trabalho desenvolvido nos outros dois anos por um grupo de especialistas sustentado no 
programa do trabalho coletivo sobre a possibilidade de melhoramento e potencialização da 
formação dos professores e formadores.  
 
O documento intitulado “Princípios comuns europeus para as competências e qualificações 
dos professores” sintetiza oportunamente o debatido, declinando os princípios comuns que 
valem como instrumento de apoio para a elaboração das políticas em matéria de formação 
dos professores em âmbito europeu, e para a adoção de medidas operacionais. Os princípios 
são: (a) Uma profissão reconhecida por um diploma de estudo de nível universitário; (b) 
Uma profissão que se situa no contexto do lifelong learning;  (c) Uma profissão móvel; (d) 
Uma profissão baseada na parceria entre os atores da formação. 

O trabalho dos professores se insere, portanto, em um percurso de formação permanente no 
qual não mais se sentirão completamente formados. A profissão docente está ligada 
estreitamente às inovações e à pesquisa e devem se colocar numa posição de “apropriação” 
dos resultados dessas inovações e utilizá-los no seu trabalho em sala de aula, seja em relação à 

                                                 
4 Livro Verde sobre a formação dos professores na Europa, produto da rede TNTEE da Comissão Européia. A 
tradução italiana é de responsabilidade da Universidade e Escola: v. UeS 1/R-2000 p. 18-31, 2/R-2000 p. 90-106, 
1/R-2001 p. 54-66, 2/R-2001 p. 41-63. (apud Módulo TOL, 2006). 
5EURYDICE, Questões chave da educação na Europa, vol. III – Profissão docente: perfis, tendências e desafios: 
Report IV: Keeping Teaching Attractive for the 21st Century, Eurydice, Bruxelles, 2004. (apud Módulo TOL, 
2006). (apud Módulo TOL, 2006). 
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evolução dos saberes que ensinam, seja na relação ao progresso tecnológico e metodológico 
em âmbito educativo. (apud Módulo TOL, 2006). 

Segundo a UNESCO (2001, p. 2), a comunidade internacional sabe que as razões para 
assegurar um acesso universal e uma educação de qualidade são imperativas. A educação 
contribui para o bem estar econômico e para a coesão, assim como para a estabilidade das 
comunidades, oferecendo aos mais pobres os meios. Um País jamais assegurar um 
crescimento econômico duradouro sem erradicar as mazelas do analfabetismo de sua 
população. Igualmente, a educação transforma vidas oferecendo oportunidades eqüitativas de 
escolarização pela estreita relação entre seu nível de educação e as eleições que os sujeitos 
farão mais tarde durante suas vidas: trata-se do número de filhos que terão, a sua taxa de 
sobrevivência, o seu rendimento escolar; seu futuro profissional, todos elementos que influem 
diretamente sobre o crescimento econômico nacional.   
 
A União Européia (UE) tem perseguido esta concepção de qualidade com respeito às 
especificidades e diversidades intercontinentas. Tal visão tem como pano de fundo a 
concepção do processo de integração entre países: muito mais pelas diferenças do que pelas 
similaridades. Entre as inúmeras estratégias para o fortalecimento das nações a serem 
desenvolvidas, neste conjunto de metas da UE, encontra-se o Alfa-Miforcal, no qual a 
UnisulVirtual (Brasil) faz parte. Cabe ressaltar que o projeto possui vários outros sub-projetos 
que o integram com a finalidade de atingir a meta principal. A formação de Tutores online 
surge no seio do projeto para atender às exigências de uma formação ainda incipiente em 
algumas regiões para atuar na função tutorial ou na Ead como um todo, esta formação de 
caráter mutidisciplinar propicia qualificar profesores para o desenvolvimento do projeto nas 
respectivas universidades parceiras.  
 
Fica clara nos debates internacionais sobre Ead, a posição de qualidade como eqüidade. “O 
uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação deve ocorrer no marco de um 
projeto social e educativo comprometido com a eqüidade e com a qualidade. (...) não 
podemos esquecer que a opção por tornar mais eficientes estas aprendizagens deve considerar 
mais as potencialidades do que as pessoas – e muito particularmente os professores – e o 
respeito às identidades culturais, antes que as próprias promessas da tecnologia. (Foro 
Mundial, 2000, p.4). 
 

 

1.1 Nasce o MIFORCAL: um processo de experiências e conhecimentos 

No contexto apresentado nasce o projeto MIFORCAL, (Master Inter-universitário na 
Formação de Professores de Qualidade para a Docência Pré-universitária), finalizado no 
âmbito do programa ALFA da União Européia em 2004 e de duração de três anos (outubro 
2004 – outubro 2007), acompanhado do plano de mobilidade6.  
Este artigo objetiva, em síntese, colocar em evidência o modelo formativo proposto pelo 
projeto MIFORCAL, que possui importante valor estratégico. Pretende concretizar e abrir 
um caminho esperando à consecução dos resultados e sua consolidação nas distintas 
realidades nacionais tornando-se uma referência para o processo de reflexão dos sistemas de 

                                                 
6 O Plano de mobilidade significa a possibilidade de realizar parcerias institucionais para desenvolver uma 
determinada pesquisa, por se tratar de um projeto experimental de formação de docentes. Existem dois tipos de 
investigadores: professores ligados às instituições parceiras, que assumem a função de coordenadores didáticos 
e alunos inscritos no curso de formação, que terão a possibilidade de desenvolver seu trabalho numa das 
instituições da rede. Em anexo você encontra o plano de mobilidade.  
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formação de professores e de sua adequação no universo da prática cotidiana. No caso 
europeu, a construção do espaço de Educação Superior, e no caso da América Latina, o 
desenvolvimento de políticas educacionais supranacionais dentro do MERCOSUL.  

O modelo das SSIS, vigente por Lei na realidade italiana - que foi desenvolvido com base nas 
discussões européias para a geração de um espaço para a educação superior e de 
melhoramento da formação de mestres e educadores, e sobre uma sólida experiência de 
investigação educativa levada a efeito pelo Prof. Margiotta7 e sua equipe e em nível de 
Ministério - foi o ponto de partida e considerado um modelo de excelência na educação. 
O grupo de universidades participantes, sobretudo, em nível latinoamericano, acolheu o 
modelo proposto, não sem antes gerar uma instância de debates superadores de alguns pontos 
que merecim ser aparados para iniciar o processo – alguns coflitos técnico-administrativos e  
de implementação didática.   

Nos encontros de Assunciòn, o modelo SSIS foi discutido e integrado, levando a uma solução 
inovadora do Plano Unificado de Estudos com um Colégio Docente Internacional. 
Sem dúvida até aqui, haviam sido tratados aspectos da ordem do desenho curricular, dando-se 
por sobre-entendido que a metodologia didática havia sido simplemente adotada, como meio 
mais que como fim, desde o modelo SSIS ONLINE - UNIVIRTUAL, (Itália) teria a seu favor 
uma experiência madura e enriquecedora no contexto internacional em parceria com a 
Universidad de Salamanca (Espanha) e com CIAFIC-CONICET. (Argentina). 
 

Em um processo tão complexo de implementação da oferta formativa, começam as discussões 
sobre as distintas figuras chave e a modalidade de operacionalização didática: ele se revela 
fundamentalmente difícil, em primeiro lugar, pelas questões de valor do título, de 
institucionalização dos cursos, e, segundo a definição normativa dos países participantes. Pela 
parte institucional, um exemplo claro é o da Argentina, com todas as dificuldades assumidas 
para o credenciamento da carreira ante as autoridades ministeriais: um curso internacional não 
se enquadrava nos status requeridos nem pela normativa institucional interna – universitária - 
nem pela normativa ministerial. Por parte da definição de figuras e funções, o exemplo mais 
evidente foi o da figura dos coordenadores didáticos locais/investigadores, e atualmente, a dos 
tutores on-line, com referência aos modelos de organização docente e de mediação 
pedagógica que se agregam uma função de mediação também cultural. 
 

A chegada da UNISUL (Brasil) acompanhando a especialização da investigação em matéria 
de EAD de CIAFIC e UNIVIRTUAL, torna-se também central e importante na hora de 
definir os processos de Instrutional Designer. A UNISUL possui um modelo avançado de 
desenho instrucional que coloca à disposição da Rede MIFORCAL, contribuindo no 
amadurecimento dos critérios e processos de produção docente, no elaboração de modelos e 
dados para a estruturação de materiais didáticos para os cursistas: (Manuais, Guias e Livros 
Didáticos), de estruturação de funções da equipe pedagógica em nível organizacional e 
operacionalização de fluxogramas de atividades internas relacionadas à rotina de produção de 
estrutura para EaD que comporta do impresso e o online.  
Depois da reunião em Florianópolis (maio de 2006), produziu-se indubiitavelmente uma 
excelente amálgama nos processos de Instrutional Design entre o modelo UNISUL e o 
modelo UNIVIRTUAL (SSIS ONLINE) que inicia e determina, sem dúvida, uma 
harmonização de critérios para a implementação dos cursos. Um dos documentos que melhor 

                                                 
7 Coordenador Geral do Projeto Alfa-Miforcal. 
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resume este processo de harmonização é o "Guia de Programação Didática"8, que é uma 
hipótese avançada para a organização da equipes locais como todos que implementam uma 
oferta formativa em Rede . 

Outro capítulo se abre em Veneza, quando um grupo de trabalho sobre avaliação de 
competências e portfólio europeu, composto por especialistas em avaliação educativa do 
MIUR (Ministerio dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca Italiano)9, e se dedicam a análise 
dos critérios para a geração de um sistema de avaliação e se debruçam sobre: a) o Projeto em 
sua totalidade; e, sobre b) a Oferta Formativa: cursos, em particular. Este grupo de trabalho 
tem participado ativamente na discussão e elaboração de um documento orientador, que neste 
momento requer evidentemente a integração de instrumentos de avaliação (fichas, 
questionários, entrevistas, dinâmicas). 
 
Um último ponto de análise, no itinerário de criação deste complexo modelo educativo, é 
trazido pela equipe Argentina, com questões que haviam sido indicadas também pelo 
Paraguai, questões de ordem de credenciamento e validação. 
Como haviamos dito, o grupo do Brasil se concentra decididamente em uma adaptação do 
modelo curricular e a metodologia didática e segue os próprios parâmetros já em 
funcionamento: um dos resultados é uso do seu próprio ambiente de aprendizagem 
(plataforma Unisul, denominada EVA – Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem). 
 

 

1.3 Uma lógica de trabalho internacional: os desafios da operacionalizaçã  

Em princípio, algumas indagações perpassam o cotidiano do trabalho da equipe como uma 
constante. São elas: como dar continuidade à lógica de trabalho internacional? Como é 
possível falar de cursos internacionais se os alunos nunca viram seus companheiros de outras 
aulas, somente leram traduções e adaptações de materiais que vêm de professores do Colégio 
Docente Internacional, porém, não têm oportunidade de interagir com os resultados das outras 
aulas e campos dos outros países integrantes da Ofera Formativa Integrada? Esta tem sido a 
principal preocupação relevada pelo Paraguai, por exemplo. 
 
A questão é retomada pela Argentina. apesar das grandes dificultades institucionais que 
parecem bloquear completamente a oferta formativa, se revelam importantes contribuições do 
grupo de trabalho CIAFIC e do Conselho de Educação à Distância da Universidade do Rio 
Cuarto, que, no curso das indagações, também pergunta:  como se operacionalizar e adaptar o 
curso à realidade local, principalmente os materiais que tem uma forte cultura européia? 
Mas a mesma pergunta poderia inverter-se no caso europeu: como adaptarmos a uma 
realidade européia uma docência latinoamericana? Temos aceitado o Colégio Docente 
Unificado e Internacional, porém isso não pode gerar incoerências no plano curricular? Dado 
que o gap de necessidades de formação têm necessariamente diferenças entre um perfil 
europeu e um perfil latinoamericano. 
 
Estamos, então, diante de mais um elemento hipotetizado para a harmonização e convergência 
do modelo de formação de formadores UE/AL: trata-se da inovação didática e organizativa 
que parte com os "modelos de organização docente", hipóteses já documentadas por Gustavo 
Constantino (CIAFIC) que se nos representa em uma fase incipiente neste artigo, e que 

                                                 
8 Juliana Raffaghelli & Carmen Cipriani Pandini 
9 Umberto Margiotta & Juliana Raffaghelli 
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aprofundamos, graças às discussões de Banzato (SSIS), em contínua interação com o Prof. 
Margiotta (Ca’Foscari) com apoio do "Manual da Equipe Docente". 
Originados dessa trajetória e das discussões permanentes em fórum aberto, na plataforma 
oficial Miforcal, com os representantes dos instituições perceiras e com o grupo de 
insvestigadores e coordenadores didáticos locais já podemos preparar apresentações mais 
sólidas, porém ainda parciais, para difundir os resultados do projeto em andamento.  
Os modelos de organização docente (MOD) permitem pensar um modelo educativo 
completamente flexível, baseado na inovação curricular e a inovação didática, que apontam 
para ageração de uma estrutura formativa global. O modelo responde às necessidades de 
internacionalização para o ofercimento de formações continuadas, avançadas, especilizações e 
mestrado, ou seja, de formação de formadores de qualidade, mas deve, também, responder às 
demanadas de contextualização da capacitação de formadores com impacto na qualidade dos 
sisemas educativos locais. Os MOD se baseiam na concepção de uma equipe docente que 
exercem competências de : a) direção da docência e estruturação articulada de conteúdos; b) 
mediação pedagógica e cultural por meio da tutoria. 
 
Assim, chegamos ao esquema que representamos no último desenho de projeto e que também 
aparece no Manual da Equipe Docente. Trata-se, seguindo a idéia diretriz do Prof. 
Margiotta10, de um novo modelo educativo para a formação de formadores de qualidade no 
contexto de harmonização internacional. 
 
Um dos elementos que precisa ser agregado ainda é o da mobilidade. O Projeto ALFA 
MIFORCAL permite a mobilidade real – bolsas de intercâmbio: de professores, 
investigadores e estudantes -, mas para além disso, aponta para a mobilidade virtual, com a 
possibilidade de integrar grupos online por meio da inscrição do espaço muitiplataforma que 
integra todos as instituições - este espaço permitirá ao estudante compartilhar experiências 
com seus colegas de outros países e instituições para qualificar ainda mais sua prática 
cotidiana. Assim, por meio de uma organização inovadora dos espaços da plataforma, todos 
os alunos terão oportunidade de se encontrarem em um espaço internacional, 
caracteristicamente multicultural e interdisciplinar, com a mediação de um professor 
representante do conselho docente do colégio científico internacional. Este espaço respeita as 
necessidades da aula loca, que  segue a lógica de um calendário institucional com atividades 
contextualizadas.  
 
A multiplataforma  coloca à  disposição do aluno questões problematizadoras, case para 
análise, textos complementares, com a presença de conselho formativo blended (combinado) 
contando com a participação de vários docentes. 
A seguir, apresentamos um esquema que representa a complexidade de ações do projeto, e 
que integra toda a estrutura que assume uma forma em espiral e representa os ciclos com as 
respectivas ações e recursos e estratégias de desenvolvimento.  
 

                                                 
10 Coordenador Geral do Projeto. 
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Figura 1 – Organização curricular ao resultado final (autoria da rede). 

 

O processo de formação institui-se por dois anos, sendo que o primeiro ano desenvolve os 
conteúdos de uma da formação propedêutica para a adoção de metodologias de educação a 
distância como meio de referência (Transversalidade) para todas as atividades acadêmicas, e 
de Ciências da Educação, como critérios didático-pedagógicos indispensáveis na ação 
docente de qualidade.  
 
 E o segundo ano é dedicado às áreas disciplinares de Ciências Exatas, Naturais e Tecnologia, 
Ciências Sociais e Humanas, Lingüistico-Literária, onde se desenvolverá o modelo 
experimentado pela SSIS do Veneto (Scuola Interateneo di Specializzazione per 
l'Insegnamento Secondario), e a ativação de três linhas de trabalho para cada uma das 
disciplinas envolvidas nos três âmbitos antes mencionados: 1) Teoria e fundamentos 
epistemológicos da Disciplina; 2) Didática da Disciplina; 3) Laboratórios (âmbito 
experimental onde a pratica gera construção de teorias para o ensino).  
Toda proposta é integrada por docentes universitários de cada uma das áreas de estudos 
participantes do projeto ALFA/MIFORCAL e será ministrada justamente nas sedes e aulas 
virtuais de um Ambiente Multiplataforma Virtual que tem por objetivo envolver as distintas 
realidades e experiências online das Universidades participantes fazendo uso da especialidade 
existente e gerando novas possibilidades por meio do trabalho cooperativo em ambientes 
virtuais. 
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O perfil da figura profissional que surgirá esta cooperação será um especialista que, ou se 
dedicará diretamente ao ensino de adolescentes, com alto perfil para a gerência dos processos 
e planejamento educativo (caso europeu); ou, então, atuará como professor, assessor, 
consultor, coordenador de projetos de melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio. 

Como  projeto trata o tema da formação dos docentes do ensino médio e do desenvolvimento 
de formação acadêmicas, pensa uma figura de formador que responda aos seguintes critérios e 
perfis: (a) Formador “de” e “na” qualidade: para a formação inicial do docente acompanha a 
possibilidade de atuar num sistema educativo de qualidade na avaliação de iniciativas 
formativas, na organização dos eventos, na gestão dos projetos; (b) Figura docente de 
“comunicador”: o docente não pode ser apenas tem um bom domínio dos conhecimentos, mas 
deve ser, também, um bom comunicador, sabendo gerir as técnicas de comunicação orla, as 
tecnologias e os instrumentos didáticos ; (c) Formador para a educação global dos valores: no 
mundo atual, na qual as culturas interagem num contexto sempre próximo e global, o docente 
deve possuir as capacidades de exercer sua profissão num contexto que muda, adaptando-se 
com eficácia a realidades e sistemas diversos sem perder de vista sua missão de formador. 
Cabe destacar, por último, que para que esta proposta formativa seja possível foram 
constituídas distintas equipes profissionais com competências específicas, a saber: 

1) Comitê Científico Acadêmico: Fazem parte do Comitê Científico 10 professores de 
alto nível universitário, universitário, que realizam a gerência estratégica do projeto. São 
estas pessoas que desenham estratégias educativas e de investigação e monitoramento dos 
procesos e planejameno e programação didática, assim omo de avaliação. 

2) Colégio Docente Internacional: grupo de mais de 50 professores de distintas 
nacionalidades (Itália, Espanha, Portugal, Brasil, Paraguai e Argentina) que desenvolvem 
o corpus teórico do currículo de estudos, eestablecem os critérios didático-pedagógicos, 
assim como de avaliação para o alcance dos objetivos educativos. 

3) Secretaria de Coordenação Operacional: dedicada à coordenação das comunicações 
entre os distintos grupos de trabalho para a operacionalização técnico-administrativa das 
linhas traçadas pelo Comitê Científico Acadêmico. 

4) Equipe de Coordinação Didática Geral: coordena as ações de implementação de cursos 
nas distintas realidades, monitorando os processos formativos e evidenciando ao Comitê 
Científico Acadêmico as dificultades ou fragilidades do modelo educativo em ação. 

5) Equipe de coordenação de investigadores: orientada a gerar instrumentos e hipóteses 
de trabalho para investigação educativa, assim como para a implementação de processoes 
de inovação no interior do projeto. 

6) Equipe de Coordenação Didática local: trata-se de um grupo de especialistas local 
(institucional) que está em articulação direta com o coordenador dos cursos. O 
coordenador didático, os tutores (docentes que realizam a mediação pedagógica e cultural 
local) estão sempre em contato com o Colégio Internacional), e com o investigador. 

Esta complexa estrutura responde, portanto, a um organograma de Projeto Internacional, 
apoiado num Modelo Educativo elaborado para a implementação da Oferta Formativa, que 
objetiva atender as necessidades de discussão da comunidade internacional Européia e 
América Latina sobre as figuras de vanguarda de mundo educativo, como também sobre às 
demandas locais de desenvolvimento cultural, institucional e formativo11.  

                                                 
11 Neste artigo, desejamos destacar que o referido modelo deve fazer frente a duas preocupações da Rede 
Internacional: ser suficientemente atual e extensivo para responder ao debate internacional sobre a problemática 
de formação docente, e, portanto, formar docentes na cultura global; e por outro lado, ser suficientemente crítico 



Conference ICBL2007                                                                May 07 - 09, 2006 Florianopolis, Brazil 
 
 
 

 

 
 
Figura 2 – Modelo educativo. 

 
 
 
2. Resultados e Conclusões da primeira etapa de desenvolvimento do 
projeto MIFORCAL 
 
Ao longo deste artigo, os autores desejam expressar a notória envergadura e complexidade da 
iniciativa MIFORCAL, e querem registrar que o projeto vai além de um simples intercâmbio 
acadêmico internacional - como se havia previsto para as ações ALFA de cooperação entre 
Europa e América Latina -, que se comprometeu com o desenvolvimento de uma oferta 
formativa experimental internacional, com aplicação dos distintos conceitos em jogo no 
debate internacional sobre o processo de melhoramento do profissionalismo docente – 

                                                                                                                                                         
e focal para incidir sobre as problemáticas nacionais, regionais e locais em matéria educativa (formação de 
formadores).  
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qualidade, formação universitária avançada para a docência, mobilidade internacional, 
formação nas TIC's e a multiculturalidade.  
Neste precioso momento, os processos de trabalho que aqui estão sendo relatados, se 
encontram abertos e se proseguem sem dificuldades na operacionalização das distintas áreas 
de investigação e desenvolvimento do Desenho instrucional da formação online, Didáticas 
específicas e tecnologia, Formação docente: contraste e convergência União Européia e 
América Latina, Avaliação "no" e "do" projeto Miforcal.  
 

 

2.1 A geração de inovação (didática/educativa) e seus resultados se podem 

esperar a longo prazo 

 
Sem dúvida, a conclusão da primeira etapa nos leva a um primeiro ponto de inflexão em 
relação, principalmente, à criação de um modelo educativo que é possível desenvolver e 
difundir na rede MIFORCAL, e sobre o qual  os investigadores estão sendo formados para 
colocar em prática a engenharia inicialmente projetada e denominada formação de qualidade 
para a do ensino secundário. 
 
Em nossas conclusões, podemos representar brevemente o estado da arte a que chegamos até 
agora para contribuir com a manutenção atualizada a discussão teórico-metodológica, e poder 
transcender aos aspectos de operacionalização, que, como temos assinalado, já estão em curso 
de diagramação. O problema de construção de um modelo educativo para a formação de 
formadores é a conquista maior do debate e intercâmbio no interior da Rede, como se pode 
ver  na figura a seguir: 
 
Representamos, na seqüência, o modelo do programa com destaque à Unisul, por ser desse 
lugar e do centro gerador Ca’Foscari (SISS) que abordamos o andamento do trabalho. Assim 
como a sede operativa e administrativa de Veneza se estende como braço de apoio à Unisul, o 
faz com as demais instituições envolvidas no programa. 
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Em resumo, o modelo educativo busca dar respostas às necessidades do contexto 
internacional de intercâmbio acadêmico, assim como procura responder às demandas de 
formação para um impacto do profissionalismo docente sobre os sistemas locais, é em 
definitivo um modelo global e aponta na formação de figuras com sensibilidade nos processos 
de internacionalização, de intercultura, tanto para o melhoramento do sistema educativo local, 
baseando-se em 2 elementos chave: a) Inovação curricular: Plano de Estudos Unificado (core 
curriculum), Colégio Docente Internacional; b) Inovação Didática e Organizacional: Modelos 
de Organização Docente, Mediação Pedagógica e Cultural, Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Multiplataforma, com um espaço local de trabalho, e um espaço intercultural e 
transversal de todas as atividades formativas. 
 
A discussão que temos ilustrado tem passado por distintos estágios e levou mais de dois anos 
de desenvolvimento. Para ampliar estes conceitos e tratar de estruturá-los, temos apontado 
alguns elementos novos ao esquema, que configuram distintas fases, têm sido tratados e 
melhorados nas respectivas Reuniões Internacionais pelo Comitê Científico Acadêmico12.  
Apresentamos, a seguir, um esquema para compreender o modelo educativo desenvolvimento, 
ou, o “Esquema de Espaços Virtuais que configuram o “Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Internacional Miforcal”. 
 

                                                 
12 A última versão do modelo educativo obtivemos a participação de Gustavo Constantino na discussão e 
supervisão do mesmo, seguindo linhas mestras de pensamento aportadas pelo Prof. Umberto Margiotta. 
(Ca’Foscari). 

Figura 3 – Principio institucional operativo. 
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Figura 4 – Esquema do modelo educativo Miforcal. 

2.2 Modelo didático de formação on line: linha de investigação  
 
A perspectiva de trabalho em investigação é sem dúvida muito ampla, porém não menos 
importante do que a Linha Formativa: reúne tópicos como a inovação didática, organizacional 
e curricular na formação de formadores, passando pelas representações sobre os processos de 
ensino e aprendizagem em contextos multiculturais, sobre o impacto no profissionalismo 
docente em nível local. Como grupo de investigadores alguns podem perguntar: “que 
formação é essa?“ Entretanto, a pergunta que deveria ser de todos é: “Que formação poderá 
ser esta?” 
 
Mudar um quadro que não nos satisfaz exige entender o que não nos satisfaz. Entender 
significa apreender esta realidade multifacetada na qual a Educação está inserida. 
Segundo Lemke (1992) “nossos modos individuais de viver e construir significados são 
diferentes não apenas de acordo com as comunidades nas quais vivemos, mas também 
segundo os papéis que nós escolhemos e aqueles que atribuímos para os outros”. 
Quais papéis esse professor atribui para si? Quais papéis ou significados ele atribui para os 
objetos sociais do seu entorno? Quais concepções esse professor tem de como deve ser o 
ensino para se chegar a aprendizagem? O que para ele representa aprendizagem? Como essas 
e outras tantas concepções são tratadas em seu Curso de formação? Como um Curso de 
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formação continuada poderia efetivamente facilitar a discussão dessas questões? O conceito 
de formação de professores adquire um significado mais abrangente quando se fala em uma 
concepção de processo contínuo, tendo início na formação básica e indo além desta em sua 
prática profissional, na qual se efetiva os saberes. A lifelong learning ganha, portanto, 
contornos interfaciais entre o percurso da formação e a prática profissional, permitindo o 
estabelecimento de elos e mesmo de rupturas das várias concepções ou representações que se 
difundem e circulam no processo de apreensão do conhecimento. 
E então, poderemos começar a encontrar algumas respostas para a questão de que formação 
poderá ser esta? 
 
Nessa direção, o Projeto ALFA MIFORCAL caminha. Com base nos “Princípios comuns 
europeus para as competências e qualificações dos professores”, apontados anteriormente, se 
abre espaço para a investigação dos elementos e das relações de significados que caracterizam 
uma formação de qualidade. 
 
Essa relação intrínseca entre formação e pesquisa consiste na força inovadora do projeto. 
Pensemos numa pirâmide, a base constitui a pesquisa e explícita o caráter experimental da 
proposta, cujo projeto de ação consiste na implementação do Curso ALFA representando a 
intervenção no cenário educacional no centro da pirâmede. O topo da pirâmide está 
representado pela proposta de reestruturação curricular como resultado dos desdobramentos 
das nossas pesquisas ancoradas no processo de interlocução nas comunidades virtuais de 
aprendizagem e de investigação geradas no Curso ALFA. 
  
O foco na investigação é movida pelo projeto de ação formativa, visando orientar as políticas 
públicas educacionais em cada continente. A dinâmica circular permite estabelecer a relação 
de desdobramentos mútuos e comprometimento entre os elementos da tríade que alicerça o 
projeto ALFA MIFORCAL. 
 
A idéia do seminário realizado com os participantes da linha de investigação na Plataforma 
oficial Miforcal, objetiva estabelecer as linhas de investigação do Projeto, as quais constituem 
a base de construção e legitimação do modelo de formação proposto. O debate em torno do 
conceito de paradigma, da avaliação de teorias, das mudanças paradigmáticas, encontra-se na 
base da discussão do progresso do conhecimento e, conseqüentemente, da questão da tese da 
incomensurabilidade. O conceito de paradigma é uma questão chave em nossa discussão 
sobre a proposta MIFORCAL. Mas entender esse conceito significa justamente entender o 
olhar das teorias para a relação sujeito – objeto. Realmente as diversas teorias que se 
cristalizam em paradigmas em determinados momentos e contextos históricos apresentam 
olhares diferentes para esta relação, que se refletem na discussão da avaliação das próprias 
teorias e, assim sendo, na questão da possibilidade de mensurabilidade entre teorias que 
competem entre si para explicar um conjunto de fenômenos. 
 
A pergunta sobre qual paradigma guia a proposta de formação do projeto MIFORCAL nos 
leva a discutir o refinamento de todo um percurso, no sentido de se pensar que do ponto de 
vista epistemológico o desenvolvimento histórico do conhecimento, ao se discutir no plano da 
própria história das idéias, pode-se afirmar uma posição de constante progresso. Assim sendo, 
nenhum setor, por mais limitado que seja, pode ser considerado “como definitivamente 
estabelecido sobre as suas bases e protegido de qualquer modificação posterior” (PIAGET e 
GARCIA, 1987, p.22). Isto não significa que esse progresso seja apenas de natureza contínua 
e também não implica no predomínio de descontinuidades ou cortes epistemológicos, “ambos 
intervêm em todo o desenvolvimento” (locus cit. supra). A não linearidade reside justamente 
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nessa dupla intervenção. Esse processo de construção envolve o compartilhamento de 
concepções, conceitos alternativos, teorias implícitas sobre o ”real”, imagens, opiniões, 
símbolos, ou seja, todo um conjunto de relações entre o conhecimento científico e o 
conhecimento do senso comum, relações permeadas de significados. Esses significados estão 
presentes na construção do objeto de pesquisa, ou seja, na questão base da investigação: 
Como conhecer? 
 
Isso nos encaminha para a discussão sobre as delimitações que definem o objeto de pesquisa, 
no que diz respeito aos instrumentos metodológicos e as próprias linhas de pesquisa. Esse 
domínio de significados torna significativo o objeto, significativo para os atores sociais, ou 
seja, os sujeitos que ativamente constituem suas representações/concepções a partir das 
práticas sociais visando o uso da teoria ou conceito com que se defrontam. Em uma situação 
de aprendizagem, por exemplo, conhecer tal domínio permite que se possam criar as 
possibilidades de ultrapassagens no depuramento dos conceitos, tendo claro que tais 
ultrapassagens relacionam-se com cada conceito em particular e não ocorrerão 
necessariamente ao mesmo tempo para todos os estudantes. 
 
Uma síntese da estrutura do Projeto MIFORCAL em seu percurso de adaptações as realidades 
locais, enfatizando sempre seu caráter de modelo de formação experimental, interdisciplinar e 
de construção coletiva, tem o grupo como uma coletividade multicultural e, como tal, possui 
uma raiz investigativa que se reflete nos princípios teóricos nos quais se baseia e nos 
desdobramentos inovadores a que se propõe.  
 
Pode-se afirmar, então, que a proposta de investigação é composta pelos  seguintes pilares: a 
formação de qualidade para professores da escola secundária como foco na pesquisa, a 
metodologia online como estratégia de formação, a análise de um perfil docente, em termos 
de competências e habilidades, e a reestruturação curricular como metas para a discussão de 
políticas públicas orientadas a qualificação dos sistemas educacionais.  
 
 
 
3. Um olhar crítico: um balanço parcial 
 
Num balanço parcial declaramos que até aqui temos conseguido aprimorar não só nosso 
cabedal de experiências, mas aprimorar os propessos de colabração internos ao projeto e 
interinstitucionais. Partimos do princípio que a construção de conhecimentos representa uma 
via de crescimento e transformação pessoal, e a sua socialização é uma forma de crescimento 
e transformação coletiva. Para que se torne significativa para o indivíduo precisa ser por ele 
construído e é o que estamos fazedno passa-apasso e temos presente que não uma construção 
não é apenas individual, se dá numa interação com o meio, e este não é apenas físico, e  é 
fundamentalmente social. (PIAGET e GARCIA, 1997; VYGOTSKY, 1984). 
 
De acordo com as argumentações de Belloni (apud Santos et al, 2001, 2002), o problema 
fundamental da educação encontra-se na formação de formadores pois não se pode pensar em 
qualquer inovação educacional sem duas condições prévias: a produção de conhecimento 
pedagógico e a formação de professores. Esta afirmativa deve ser complementada 
acrescentando-se que essa preocupação não pode ser apenas com a formação inicial, mas 
também com a formação continuada desse formador. O conceito de formação de professores 
adquire, assim, um significado mais abrangente, no sentido de uma concepção de processo 
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contínuo , tendo início na formação básica e indo além desta em sua prática profissional 
(FREITAS e VILLANI, 2003), na qual os saberes se efetivam.  
 
No âmbito da formação do professor, seja inicial ou continuada, presencial ou a distância, as 
reflexões referentes tanto a essa formação quanto a prática pedagógica desses professores, no 
que concerne a sua atuação e, conseqëentemente, as especificidades de seu papel, precisam 
levar em consideração o processo que envolve a apropriação das tecnologias da informação e 
comunicação, a qual se faz necessária e contingente no atual cenário educacional. A discussão 
sobre formação é hoje, portanto, uma preocupação que ultrapassa os limites geográficos de 
todos os países e se torna uma prioridade universal. 
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