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A construção deste estudo faz parte de pesquisas nos dois últimos anos desenvolvidas a partir da experiência 
docente com orientação de estágios curriculares e formação de equipes em contexto de intervenção no âmbito da 
graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Brasil Partimos da problematização das 
potencialidades da educação a distância tendo como referência os estudos desenvolvidos sobre a criação e uso do 
Forchat (Ambiente telemático de concepção híbrida que conta com um espaço de discussão coletiva para 
diferentes níveis de ensino em formato de lista de discussão acoplando facilidades de Fórum e de Chat 
desenvolvido por bolsistas do Lelic- Laboratório de Estudos da Linguagem Interação e Cognição- Faculdade de 
Educação /UFRGS – com coordenação da Prfa Dra Margarete Axt) A articulação de ações de formação com os 
recursos telemáticos tem ampliado as análises sobre as formas de produzir conhecimento (Margarete Axt 2003 
2004) em especial nas elaborações sobre as experiências de formação em contexto de intervenção Diante da 
complexidade de demandas contemporâneas os profissionais em formação são desafiados a abandonar a 
tradicional atitude de reprodução de modelos para construir novos modos de trabalhar envolvendo a criação de 
espaços que promovam enunciar e operar estes diálogos Esta problemática tensiona nossa prática de docentes 
pesquisadoras e coloca em análise os termos as técnicas os discursos e os modos de construir conhecimento 
Partindo dos registros de uma equipe em lista de discussão sobre os modos de trabalhar e experimentar uma 
intervenção problematizamos a formação como um analisador que possibilita cartografar o processo de 
subjetivação contemporâneo quanto aos modos de ser psicólogo Conforme Gilles Deleuze e Félix Guattari 
propomos a criação de intercessores para pensar os modos de produzir conhecimento desta equipe cartografando 
a experimentação de sentidos e a construção de séries que marcam a composição e recomposição de forças na 
configuração de novos territórios conceituais e metodológicos para intervenções 
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