
0 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL  

 

 

 

ANA QUIOVETTI DO NASCIMENTO 

 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE: O DESPERTAR DE VOZES COLETIVAS 

NA MOBILIZAÇÃO DE ESPAÇOS FORMATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO - RO 

2019

 



1 
 

 

ANA QUIOVETTI DO NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE: O DESPERTAR DE VOZES 

COLETIVAS NA MOBILIZAÇÃO DE ESPAÇOS FORMATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada como 

requisito final para a obtenção do título de 

Mestre em Educação Escolar ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação Escolar, 

Mestrado Profissional da Universidade Federal 

de Rondônia. 

Linha de Pesquisa: Práticas pedagógicas, 

inovações curriculares e tecnológicas. 

Orientadora: Profa. Dra. Kátia Sebastiana 

Carvalho dos Santos Farias 

 

 

  

 

 

 

 

PORTO VELHO - RO 

2019 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



3 
 

 

 

 

 

  

 



4 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Deus que nos criou e foi criativo nesta tarefa. Seu fôlego de vida em 

mim me foi sustento e me deu coragem para questionar realidades e 

propor novas possibilidades. 

 
 



5 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida e pela força espiritual para a 

realização deste trabalho. A minha família, que se fez presente, contribuindo 

diretamente para que eu pudesse ter um caminho mais fácil e prazeroso durante esse 

período de estudos. Minha mãe, pelo exemplo de pessoa, caráter e educadora, minha 

inspiração e admiração sempre! Minhas irmãs, Denise e Claudenice, pela ajuda, 

cumplicidade e por todo o carinho ao longo deste percurso. Ao meu amigo Patrick, pela 

amizade, colaboração pronta e generosa nos momentos que eu me ausentei da minha 

casa. 

A meus colegas de curso, de forma especial: a Alice Cristina, a Andressa, o 

Fernando Pinheiro, a Fernanda Cavalcante, a Marina, o Carlos Bosque e ao Valmir, pela 

amizade, convivência e momentos de estudos juntos, que estarão sempre na lembrança. 

Agradeço aos professores da UNIR, que sempre estiveram dispostos a nos ajudar 

e contribuir para o melhor aprendizado, de maneira especial a professora e minha 

orientadora: Drª. Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Faria, pela escolha desta 

pesquisa, pela paciência, carinho e inestimável orientação deste trabalho. 

Aos colegas professores e gestores do IFRO-Campus Ji-Paraná, pelos diálogos, 

pela permissão em partilhar as suas experiências, impressões e sugestões na pesquisa. 

De maneira especial, aqueles que permitiram se tornar personagens desta pesquisa. A 

minha gratidão principalmente aos docentes, que sempre tiveram dispostos a contribuir 

com seus saberes nos momentos coletivos e nas conversas particulares que tivemos. 

Aos meus colegas de Departamento: Anderson, Denise, Doerte, Edson e Rafael 

pela amizade, parceria e contribuições diárias no delineamento da pesquisa. 

Agradeço também ao Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar 

Mestrado Profissional/ PPGEE da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, por nos 

ter dado condições que permitiram chegar até aqui. 

Ao Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, 

Professor Dr. Uberlando Tiburtino Leite e a PROPESP representada pelo nobre colega 

de Campus: Professor Ms. Gilmar Alves Lima Junior, pela parceria firmada e pela 

valorização de seus profissionais. 

Muito obrigada a todos! 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tudo evolui; não há realidades eternas: tal como não há 

verdades absolutas” 

(NIETZSCHE, 2011) 

 

 



7 
 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa intitulada Formação Continuada Docente: o despertar de vozes coletivas na 

mobilização de espaços formativos tem como objetivo problematizar os espaços de formação 

continuada, ancorado nas narrativas de vivências e experiências dos docentes do IFRO-Campus 

Ji-Paraná. Alinhado ao objetivo geral, os objetivos específicos desta pesquisa são: analisar as 

narrativas docentes da pesquisa, na perspectiva da terapia desconstrucionista; promover 

encontros formativos a docentes gestores dos cursos técnicos de nível médio do IFRO, 

utilizando metodologias diversas; planejar as temáticas que mobilizam os saberes pedagógicos a 

partir de um diagnóstico das narrativas dos docentes sobre as situações apresentadas e delinear 

coletivamente uma metodologia de ação de formação continuada numa perspectiva 

problematizada das vivências em sala de aula. No percurso metodológico, adotamos a 

abordagem qualitativa do tipo narrativa teatral, reconhecido como uma prática de narrar textos 

científicos, por meio da encenação, inspirada na terapia filosófica wittgensteiniana aliando a 

desconstrução dos enunciados propostas por Derrida através de registros videografados e diário 

de bordo. A escrita da pesquisa é feita sob a forma de um jogo efetivo e ficcional dialógico de 

cenas com performance teatral, que são encenações narrativas, que transcorre em um espaço do 

auditório do Campus, as quais ocorrem em três momentos nos espaços formativos da 

Instituição: nos atendimentos individuais com os docentes, em um dos encontros pedagógicos e 

por conseguinte no grupo formativo onde ocorreram as discussões com vistas a construção de 

uma proposta de formação continuada docente para a Educação Básica Profissional e 

Tecnológica. Os personagens efetivos da pesquisa compõem-se de quatorze professores, dentre 

eles quatro que atuam inclusive na gestão de ensino e dois técnicos em assuntos educacionais.  

Os resultados apontam para a necessidade de se construir uma metodologia de formação 

continuada docente, exposta em painel Microsoft Power Bi, produto desta pesquisa.  Nesse 

sentido as formações pedagógicas, contendo eixos temáticos e subsidiadas pelo grupo 

formativo, no mesmo espaço de trabalho, enfatizando as vozes dos sujeitos, são possibilidades 

estratégicas significativas para a formação continuada docente. 
Palavras-chave: Formação continuada docente. Jogos de cenas. Problematização. 
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ABSTRACT 

 

 

This research, entitled Continuing Teacher Education: the awakening of collective voices in the 

mobilization of formative spaces aims to problematize the spaces of continuing education, 

anchored in the narratives of the experiences of the teachers of the IFRO-Campus Ji-Paraná. 

Aligned with the general objective, the specific objectives of this research are: to analyze the 

teaching narratives of the research, in the perspective of deconstructionist therapy; promote 

training meetings for teachers who manage IFRO's medium-level technical courses, using 

different methodologies; plan the themes that mobilize pedagogical knowledge based on a 

diagnosis of the teachers' narratives about the situations presented and collectively outline a 

methodology for continuing education in a problematic perspective of the experiences in the 

classroom. In the methodological path, we adopted the qualitative approach of the theatrical 

narrative type, recognized as a practice of narrating scientific texts, through the staging, inspired 

by the Wittgensteinian philosophical therapy, allying the deconstruction of the statements 

proposed by Derrida through videographed records and logbook. The writing of the research is 

done in the form of an effective and fictional dialogical game of scenes with theatrical 

performance, which are narrative performances, which take place in a space in the Campus 

auditorium, which take place in three moments in the institution's formative spaces: individual 

assistance with teachers, in one of the pedagogical meetings and therefore in the training group 

where discussions took place with a view to building a proposal for continuing teacher training 

for Basic Professional and Technological Education. The effective characters of the research 

consist of fourteen teachers, among them four who also work in teaching management and two 

technicians in educational matters. The results point to the need to build a methodology for 

continuing teacher education, exposed in a Microsoft Power Bi panel, product of this research. 

In this sense, pedagogical formations, containing thematic axes and subsidized by the training 

group, in the same work space, emphasizing the voices of the subjects, are significant strategic 

possibilities for continuing teacher education. 
Keywords: Continuing teacher education. Scene games. Problematization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A opção pelo objeto de pesquisa Formação Continuada Docente do IFRO 

Campus de Ji-Paraná ocorreu antes mesmo do meu ingresso no Mestrado Profissional 

em Educação. Como Pedagoga de formação e também profissional da área, conhecendo 

alguns projetos que tratavam da formação continuada dos docentes, enquanto servidora 

municipal e estadual esperava encontrar algo pronto no (IFRO) com relação a projetos 

de formação continuada, mas quando ingressei no quadro de servidores, percebi que 

tinha muito ainda para ser criado, adequado e instituído.  

Duas coisas me moveram para a realização desta pesquisa. Dentre elas: a 

possibilidade efetiva de uma contribuição na formação dos docentes de forma 

significativa e a busca de uma identidade profissional que permita descentralizar o 

trabalho do supervisor educacional de natureza burocrática e administrativa para 

privilegiar o trabalho de natureza pedagógica, contribuindo assim, para a formação 

continuada no Campus Ji-Paraná do IFRO. Não há um formato institucional de 

formação, porque na modalidade de ensino básico, técnico e tecnológico, existem 

especificidades, exigindo além da técnica, também a escuta minuciosa e sensível dos 

espectros de vozes e olhares de austeridade para o outro, que ocorrem durante as 

oportunidades que surgem nas conversas, na exposição de dificuldades e situações 

criadas. 

 Durante os anos de atuação na supervisão pedagógica, no âmbito municipal e 

estadual em Rondônia, a ação de ouvir e compartilhar os saberes advindos da 

experiência trouxeram diferentes olhares para o meu fazer pedagógico. Esse foi um dos 

caminhos que me conduziu para ampliar os olhares e as possibilidades nas diferentes 

leituras sobre minhas escolhas, mobilizando os questionamentos e as provocações na 

busca de inovações, e na tentativa do abandono da ideia clássica de formação, tal como 

considera Larrosa, (2007, p. 135): 

 

A ideia clássica de formação tem duas faces. Por um lado, formar 

significa dar forma e desenvolver um conjunto de disposições 

preexistentes. Por outro lado, significa levar o homem à 

conformidade em relação a um modelo ideal que foi fixado e 

assegurado de antemão. 

 

 

A falta desse formato ou modelo, numa perspectiva não tradicional, pode ser 
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considerada como algo positivo, na medida em que possibilita a criação, a construção 

de saberes sobre a temática que é bastante complexa, pois são inúmeras as atividades 

que poderiam ser consideradas como formação continuada.  

Desde o ano de 2018, a Universidade juntamente com os Institutos Federais, 

vem implantando programas de formação para os docentes da Educação Profissional 

Técnica e Tecnológica, semelhante aos que havia na década de 1990, no âmbito 

pedagógico, para professores “leigos”
1
. Havendo uma preocupação para um grupo de 

docentes específico, os que não são licenciados. E a questão que nos instiga é saber 

como fica a formação dos licenciados? E a formação continuada como fica? O fato do 

docente ser licenciado significa que não precisam mais de formação continuada ou nos 

contentamos com os cursos, congressos e demais participações que fazem de forma 

individual que ficam ocultos para si próprios. Muitos se capacitam na sua área de 

formação que por vezes é técnica, não envolve processos educacionais, de docência ou 

de ensino. 

Por isso, esta pesquisa está alinhada na formação que acontece no contexto 

escolar da Instituição, nos momentos de estudos em grupos que ocorrem nos espaços já 

constituídos e que também podem ir se constituindo e reconfigurando-se. 

Considerando que na formação inicial dos docentes, não foi tratado algo 

específico para a modalidade integrada de ensino e tampouco para a educação 

profissional em si e correspondendo o que expõe Larrosa (2016), sobre a questão da 

relação com o outro, como sendo algo que vai para além do contato, mas que produz 

sentido. Esta proposta de pesquisa e de formação continuada, leva em consideração o 

grupo em sua totalidade, com suas diferenças, peculiaridades, com formações 

específicas, porque coincide independente da formação já adquirida, ser licenciados ou 

bacharéis, a experiência pedagógica no mesmo ambiente.  

Desta forma, o objeto deste estudo foi definido na relação com os 

conhecimentos de cada experiência que tive durante a minha carreira profissional na 

educação e, sobretudo, nas escutas diárias das escolhas pedagógicas e nos diálogos 

estabelecidos com os docentes na qual trabalho diretamente. 

Realizando um balanço para verificar o que foi pesquisado sobre a formação 

continuada docente especialmente no PPGEE/MEPE da Universidade Federal de 

Rondônia, desde a sua implantação julgamos necessário verificar a produção na área. 

                                                           
1
 É o profissional que exerce o magistério sem possuir a habilitação mínima exigida de acordo 

com a legislação educacional. 
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Salientando que foi utilizado o banco de dados do PPGEE/MEPE
2
 – da Unir dos 

egressos de quatro turmas considerando também a turma que está finalizando a 

especialização, nos anos de 2014 a 2017. 

No quadro apresentado em Apêndice G, sobre o número de dissertações que 

retratam a temática formação docente no período de 2014 a 2019, podemos verificar que 

algumas pesquisas tem um viés mais inclinado para a prática pedagógica docente, seja 

no âmbito do IFRO ou para outras instituições de ensino. Algumas pesquisas tem uma 

preocupação com o público que será atendido, dando preferência para séries finais, 

profissionais contratados na área do bacharelado ou até mesmo escolhendo um curso 

específico. Dentre as pesquisas realizadas neste período, a que retrata sobre a auto 

formação docente traz uma semelhança com esta pesquisa. Acredita-se que a relação 

existente entre as duas pesquisas se dá pelo fato da especificidade do cargo das 

pesquisadoras, ambas lotadas no mesmo local de ensino, porém em Campus diferentes. 

As pesquisadoras conseguem ter uma percepção de formação continuada semelhante, 

diferenciando principalmente na metodologia aplicada.  

De acordo com a base de dados no ano de 2014, de vinte e sete dissertações 

defendias apenas duas tratam da temática formação docente. Conforme levantamento 

realizado na pesquisa aponta apenas um trabalho que trata sobre a formação continuada 

docente. 

Já nas turmas de 2015, das vinte e oito dissertações defendidas, três tratam da 

temática formação docente. E dessas três, apenas uma traz contribuições sobre a 

formação continuada. 

Na turma de 2016, de um total de quatorze dissertações, não consta nenhuma 

dissertação abordando a temática formação docente. 

Por conseguinte, na turma de 2017, onde ainda está por finalizar as atividades de 

defesa, das vinte e nove dissertações apresentadas em banca de qualificação, apenas 

duas tratam de formação docente incluindo esta pesquisa. E numa média geral de 

noventa e oito pesquisas desenvolvidas pelo PPGEE/MEPE, que é possível visualizar 

no portal, apenas três pesquisas contando com esta, que tratam da temática formação 

continuada docente. Entre os temas de estudo, percebe-se que há necessidade de 

pesquisas sobre a formação continuada docente, pois tem sido uma temática pouco 

abordada em relação às demais. As pesquisas concentram-se nas temáticas sobre a 

                                                           
2
 Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar – Mestrado Profissional da Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR. 
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prática pedagógica docente. 

No processo de seleção do Mestrado Profissional, a pesquisa consistia em 

planejar e implementar um Plano de Formação Continuada Docente entre os Pares no 

Contexto do Ensino Técnico Integrado. O termo “entre pares
3
” trouxe muitos 

questionamentos, inclusive na fase da entrevista avaliativa do Mestrado Profissional. A 

ideia inicial seria partir da problemática, iniciar uma proposta de implementação da 

metodologia de formação continuada que privilegiasse a troca de experiência entre os 

docentes, considerando o grupo sem evidenciar a formação acadêmica inicial, excluindo 

a formação continuada para grupos ou cursos específicos, para bacharéis ou licenciados. 

Por isso, entre pares, termo este ouvido com mais ênfase em uma palestra proferida por 

Antônio Nóvoa, no ano de 2014 em um evento “Educar Educador”
4
 no Estado de São 

Paulo. Diante das dúvidas em relação ao termo “entre pares”, com os questionamentos, 

as orientações recebidas, as várias reescritas, e as conversas nas visitas agendadas com a 

orientadora, o projeto foi se modificando, o tema se transformando e a pesquisa foi 

sendo rearranjando num processo contínuo, ficando assim delineado: Formação 

Continuada Docente: o despertar de vozes coletivas na mobilização de espaços 

formativos. Pensando numa formação que considere as vozes dos docentes nos espaços 

coletivos estratégicos para tratativas pedagógicas e uma proposta que emerge dessas 

vozes em um grupo formativo. 

A princípio, havíamos pensado em fazer uma experiência com os professores de 

um curso apenas, este curso seria o de Informática. Seria aplicada uma metodologia de 

formação continuada e depois avaliada e proposta como produto final. Mas conversando 

com um dos coordenadores de curso, personagem nesta pesquisa, o mesmo sugeriu que 

era mais interessante se a proposta fosse estudada e elaborada para um grupo menor, 

para futuramente ter um alcance maior envolvendo os participantes de todos os 

colegiados de cursos. A proposta devia ser lançada e estudada pelos gestores do ensino, 

para que posteriormente estes gestores pudessem também colaborar. Ou seja, com mais 

pessoas da gestão de ensino, pensando sobre a proposta teria mais chance de dar certo.  

Então, a proposta foi modificada para ser estudada e formulada com os gestores 

de ensino e alguns professores que se dispusessem a participar, destacando que a 

maioria dos gestores (coordenadores e diretores) também são professores. O tempo para 

                                                           
3
 Estudo ou encontros entre os professores de uma instituição. 

4
 É um congresso que ocorre simultaneamente com a Bett Educar. Considerado o maior evento 

de educação e tecnologia da América Latina. 
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aplicação e implementação da metodologia de ação não seria suficiente no âmbito desta 

pesquisa, sendo assim, a pesquisa abrange os estudos e a análise das narrativas até a 

elaboração e construção da proposta de metodologia de formação continuada docente. 

O propósito da pesquisa para o produto final é a construção de uma 

metodologia de formação pedagógica baseado na problematização de vivências 

docente, que considere a escuta e reconstrução de saberes diários dos docentes, 

valorizando o diálogo narrativo coletivo entre os professores e equipe pedagógica. E 

problematizando os discursos que mobiliza esses espaços formativos, convidando-os a 

ouvir experiências uns dos outros, por meio do envolvimento, do conhecimento de 

questões didático-pedagógicas, ampliando assim as possibilidades de alcance 

pedagógico, para que possamos reinventar novas possibilidades de conhecimentos dos 

processos educacionais envolvidos.  

É esse o eixo central da pesquisa, por meio dos estudos derridianos
5,

 na busca 

incessante de construir, desconstruir experiências pedagógicas nos espaços já 

instituídos, para novas possibilidades em torno da formação continuada, que vem 

despontando como um conceito em constante crescimento. 

Considerando que no (IFRO), há contratações de docentes sem a habilitação de 

licenciatura ou especialização, enfatiza-se ainda mais a importância de pensar na 

formação continuada frente às demandas pedagógicas que se entrelaça nos fazeres 

normatizado.  

O quadro a seguir nos mostra uma visão geral da formação dos docentes 

contratados no contexto desta pesquisa. 

 

Quadro 1 – Caracterização geral da formação dos docentes – Campus Ji-Paraná  

Professor (a) 

 
Formação Docente 

(Bacharelado ou 

Tecnólogo) 

 

Formação Docente 

(Licenciatura Plena) 

 

68 21 47 

Fonte: Coleta de dados no IFRO - Campus Ji-Paraná (2019). 

 

O quadro 01, apresenta que dos sessenta e oito (68) servidores docentes lotados 

no Campus, vinte e um (21) não tem formação docente em Licenciatura Plena. Do 

                                                           
5
 É uma estratégia da desconstrução dos conceitos e enunciados no processo de produção do 

conhecimento. 
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quadro de tecnólogos ou bacharéis contratados um (01) docente apenas é licenciado 

em matemática e bacharel em Informática. Destes 68 docentes temos: nove (09) 

especialistas; vinte e dois (22) mestres; onze (11) mestrandos; dez (10) doutorandos; 

quatorze (14) doutores e dois (02) PhD
6
. Este quadro demonstra, que apesar da maioria 

dos docentes serem licenciados, ainda temos um número considerável de docentes que 

foram contratados para as áreas técnicas sem a formação pedagógica. As formações 

são distintas, assim como os níveis de qualificação profissional. Apesar de termos 

professores com mestrado na área de educação, não temos no quadro nenhum docente 

com doutorado em educação. Os demais optaram em fazer as especializações em suas 

respectivas áreas de formação inicial. Já os que estão fazendo doutorado três (03) estão 

se qualificando em Programas na área da Educação, fruto de parcerias realizadas com 

o IFRO e outras Universidades. 

Diante disso, a pesquisa se torna importante, pois pode ocorrer de professores 

apenas mobilizarem práticas de formação vividas enquanto alunos, não acompanhando 

os processos evolutivos de ensino aprendizagem contemporâneos, considerando o 

perfil e as necessidades dos alunos nos tempos atuais.  A importância da pesquisa se dá 

ainda pela ação de formação continuada ser implantada de forma permanente, 

considerando os professores enquanto um grupo que atuam no mesmo espaço 

educacional. Sendo possível, preparar um planejamento que envolve todos os docentes 

independente do curso ou nível que estejam atuando. 

Nos campi industriais
7
, que inclui o campo desta pesquisa, os itinerários 

docentes se diferenciam dos campi agrícolas
8
 pois estes conseguem incluir no próprio 

horário semanal momentos coletivos para a formação continuada e reuniões. Pensar na 

formação pode levar a entender que a mesma deve ser feita em um momento que todos 

possam participar num mesmo espaço e tempo. É importante considerar que no IFRO, 

Campus de Ji-Paraná, temos algumas dificuldades em relação a criar momentos de 

formação por vários motivos: o planejamento docente, vem sendo realizado extra 

Instituição, não sendo possível prever um mesmo horário de estudos que envolve ao 
                                                           
6
O PhD é a sigla para Doctor of Philosophy. É o título para quem conclui um doutorado no 

exterior (ou doctoral degree). E apesar da tradução ser “Doutor de Filosofia”, não significa 

necessariamente que todo profissional PhD é filósofo, a não ser que tenha concluído o 

doutorado em filosofia. 
7
 Campus no qual os cursos são voltados para a indústria, considerando o arranjo local atual ou 

futuro da cidade onde ele está implantado. São eles o Campus Vilhena, Ji-Paraná, Jaru, Calama 

e Guajará Mirim. 
8
 Campus no qual os cursos são voltados para a agricultura, agropecuária local. No IFRO temos 

o Campus Colorado do Oeste, Cacoal e Ariquemes. 
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menos parte do coletivo; é obrigatório o atendimento ao aluno na própria Instituição 

em horários que o docente não esteja em sala de aula; os que estão em capacitação têm 

direito ao afastamento parcial da sua carga horária que somada ao planejamento, 

corresponde à metade da carga horária total deles; há aulas distribuídas em três turnos, 

de acordo com o curso ofertado; há docentes com afastamento de três meses para 

estudos e outros. Segundo Alves (2004): 

 

A maneira como se configura a carga horária dos professores constitui 

uma das dificuldades para o trabalho deste, e o tempo é um fator 

determinante para direcionar as ações pedagógicas. Para a autora, “é 

um tempo que está sempre em falta. Falta tempo para analisar e 

refletir sobre a prática, para trocar experiências com seus pares, para 

planejar as aulas e para investir em sua formação”. (ALVES, 2004, 

p.80) 

 

Esta pesquisa propõe envolver, valorizar espaços voltados para tratativas 

pedagógicas, propondo através da problematização das situações vivenciadas no grupo, 

colaborando para a formação continuada docente e também em novos delineamentos 

das ações pedagógicas.  

Durante a aula do Mestrado Profissional em Educação Escolar, na disciplina 

Formação de Professores, Cultura, Saberes e Práticas, ministrada pela Professora e 

orientadora desta pesquisa, a seguinte frase proferida por ela ficou marcada: “o 

professor precisa ter a necessidade de pesquisar. Ele pesquisa e começa a ter uma 

base, experimentando ele começa a ser problematizador das ações educativas. O 

desafio é se tornar sempre insatisfeito." Com isso, percebe-se que na educação por 

vezes, se faz muitos trabalhos, mas não há registros, não há um olhar diferente sobre o 

que está sendo produzido. Há uma artífice que faz, mas quando o trabalho é feito 

permeado por uma pesquisa orientada, observada e refletida em todas as suas fases, o 

sentido dos fazeres mudam, se transformam e trazem novos significados, inclusive para 

outros profissionais tais como: os pedagogos e os técnicos em assuntos educacionais. 

Portanto, falar sobre as experiências de sala de aula, contar as escolhas e ouvir o 

outro é um processo formativo de grande valia para a pesquisa. Servindo 

concomitantemente como um dos instrumentos de acompanhamento e estudo para a 

equipe pedagógica.   

O problema da pesquisa traduz-se nas seguintes questões: Como os professores 

que atuam no ensino básico, técnico e tecnológico, posicionam-se ao narrar os seus 
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fazeres pedagógicos em situações de processos formativos compartilhados 

coletivamente? Como os espaços formativos podem se tornar significativos neste 

processo de formação continuada? De que forma a escuta sensível dos espectros de 

vozes docentes, articulados sobre uma situação problematizada, podem mobilizar os 

saberes em uma perspectiva desconstrucionista
9
? 

Alinhado ao objetivo geral e as questões problemas propostas, os objetivos 

específicos desta pesquisa são: analisar as narrativas docentes da pesquisa, na 

perspectiva da terapia desconstrucionista; promover encontros formativos a docentes e 

gestores dos cursos técnicos de nível médio do IFRO, utilizando metodologias diversas; 

planejar as temáticas que mobilizam os saberes pedagógicos a partir de um diagnóstico 

das narrativas dos docentes sobre as situações apresentadas e delinear coletivamente 

uma metodologia de ação de formação continuada numa perspectiva problematizada das 

vivências em sala de aula.  

Foi lançado pela orientadora o desafio de fazer a escrita da dissertação com um 

teor narrativo, abordando episódios vivenciados na pesquisa. Ou seja, poderia optar em 

fazer a pesquisa por meio de jogos de cena na perspectiva desconstrucionista ou 

utilizando um texto acadêmico formal. Começaram as leituras, as dúvidas, o processo 

de desconstruir conceitos, metodologias, rotinas, estratégias de elaboração de trabalhos 

e pensamentos. Sendo assim, faremos uso de encenações narrativas que também tem o 

mesmo significado de jogos de linguagem ou jogos de cenas.    

A condução filosófica da pesquisa, consiste em uma junção da terapia filosófica 

de Ludwig Wittgenstein e da desconstrução de Jacques Derrida, este fará uso da 

desconstrução dos enunciados dos sujeitos para considerá-los e investigá-los no 

“movimento de tensão insuperável e mutante que eles estabelecem com outros 

enunciados, de outros jogos discursivos, que poderiam potencializar uma 

problematização de seus efeitos performáticos” (MIGUEL, 2011, p.274). 

Sendo esta pesquisa baseada em autores e pesquisas do Grupo PHALA
10

, da 

Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, pautando-se na visão de 

Wittgenstein e Derrida, que defendem a inexistência de conhecimento e de pensamento 

                                                           
9
 Termo utilizado para a desconstrução dos enunciados pronunciados pelos sujeitos da pesquisa. 

10
 O Grupo Interinstitucional de Pesquisa PHALA (Educação, Linguagem e Práticas Culturais), 

institucionalmente alocado na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de UNICAMP, 

constituiu-se em 2009 com o propósito indisciplinar de se investigar as potencialidades do ponto 

de vista pós-estruturalista do papel constitutivo mútuo entre jogos de linguagem e práticas 

culturais em processos de mobilização cultural em diferentes campos de atividade humana, 

dentre eles o campo educativo escolar (FARIAS, 2014, p. 8). 
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independentes, respectivamente, de jogos de linguagens ou de escritura (FARIAS, 

2014).  

Este grupo de pesquisa sintetizam as encenações narrativas ou jogos de cenas 

como sendo: textos dialógicos nas práticas de narrar textos científico-acadêmicos. 

Sendo assim, a linguagem passa a serem reconhecida por meio de ações, gestos, 

silêncios e encenações práticas. Compreendemos como jogos de cena, “o que, de certa 

forma, tem a ver com as questões dos atos de fala”. (FARIAS, 2014) 

Co      Para um melhor entendimento dessa visão filosófica, consideramos o que expõe a 

seguinte afirmação: 

 

  Na década de 1980, do século XX, devido à crise dos paradigmas 

racionais explicativos, a história, sofre à influência da corrente 

filosófica, baseada em Nietzsche (século XIX), que tem como 

principais expoentes Foucault, Deleuze e Derrida. Os autores que 

defendem esta linha de pensamento acreditam em uma história 

narrativa, que congrega várias verdades e não uma verdade única.  E 

para Deleuze aprende-se perdendo tempo pelo intermédio de signos e 

não pela assimilação de conteúdos objetivos (MOREIRA; 

CLARETTO, 2011, p.3). 

 

Desta forma, na visão de Nietzsche (2011), embora a narrativa remonte a um 

fato passado vivido, nasce de um ser presente com perspectivas futuras. Somado a isso, 

temos as interpretações de quem lê as narrativas. Parece uma perca de tempo, mas de 

fato significa proporcionar vivências de saberes inventivos.  

A presente pesquisa, na elaboração de seu produto educacional, seguiu os rastros 

percorridos nos espaços formativos instituídos do contexto de atuação e encontros 

previamente planejados com os gestores do ensino e professores, socializando os 

saberes profissionais, proporcionando conhecimentos tanto com a leitura e discussão de 

diversos textos; estudos dirigidos em grupos de forma conjunta, sobre situações 

contextualizadas que envolvem o ensino. Conforme Derrida (2009, p. 409; 410), estes 

rastros [trace] é o processo, o movimento. E assim, com as experiências vivenciadas ter 

elementos para traçar uma metodologia de ação para a formação continuada docente no 

contexto do ensino básico, técnico e tecnológico por meio de um tutorial
11

 pedagógico 

                                                           
11

 Considera-se como sendo um programa, documento ou método que, contento imagens ou não, 

fornece informações ou ensina passo a passo como desenvolver, utilizar ou praticar alguma 

coisa. 
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exposto em painel interativo Microsoft Power BI
12

 (SPARKMAN, 2019). 

Então no contexto da proposta metodológica de formação continuada, teremos 

como participantes, além dos docentes do Ensino Básico e Tecnológico, o articulador 

pedagógico (supervisores e técnicos educacionais do IFRO) e o facilitador pedagógico 

(os convidados externos ou internos responsáveis pelo desenvolvimento da temática). 

Apoiado em leituras prévias ao tema proposto, o facilitador pedagógico, é quem 

fomenta e medeia o debate entre os participantes, problematizando situações de sala de 

aula. A proposta de metodologia de formação continuada em sua base epistemológica 

compreende fases e dimensões além de eixos e temáticas. 

O articulador pedagógico é aquele que faz a leitura das demandas, das temáticas 

e ajudam no acompanhamento da formação continuada docente em todas as suas fases, 

além de escolher e explicar a metodologia ao facilitador pedagógico. O primeiro 

momento com o grupo formativo de professores os docentes escolhe um dos eixos a ser 

problematizado, onde a temática já estará definida. Depois do encontro formativo e após 

a aplicabilidade de situações cotidianas no trabalho docente é o momento de se reunir 

novamente em grupo para avaliar e realizar as intervenções necessárias. 

Os eixos onde estarão situadas as temáticas são três: transversal, pedagógico e 

tecnológico. Em cada eixo haverá uma temática a ser desenvolvida em três momentos, 

envolvendo as dimensões da formação: fundamental, prática, profissional, individual e 

coletiva. Sendo assim, o momento inicial de apresentação e problematização da 

temática abrange a dimensão fundamental. O segundo momento, propõe-se uma 

atividade prática, onde se situa a dimensão prática e o terceiro momento o grupo se 

reúne novamente para narrar e finalizar o estudo daquela temática. 

Vimos que em cada temática temos a abrangência de cinco dimensões. Já citadas 

as dimensões fundamental e prática, na citação a seguir, nos traz a noção sobre as 

dimensões profissional, individual e coletiva:  

 

Até porque o aprender e se tornar professor passa pela dimensão 

coletiva. Eu aprendo e contribuo com a aprendizagem do outro 

profissional docente e vice e versa. Nessa perspectiva, devemos 

                                                           
12

Traduzido do inglês, o termo Power significa poder e BI significa Business Intelligente, ou 

seja, negócios inteligentes, traduzindo é um conjunto de ferramentas de bussiness inteligente na 

nuvem para análise de negócios da Microsoft, lançado em 2014, utilizado principalmente em 

empresas.Tem por objetivo fornecer visualizações interativas e recursos de business intelligence 

com uma interface simples o suficiente para que os usuários finais criem seus próprios relatórios 

e painéis. É a ferramenta independente usada por designers que criam e compartilham painéis e 

relatórios com você.  
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fomentar pesquisas que valorizem o espaço escolar que têm 

profissionais de educação que são produtores de saberes e que esses 

protagonistas participem, socializem toda essa produção de saberes, 

garantindo parte da dimensão coletiva da profissão docente. 

(OLIVEIRA; SOARES; LIRA, 2013, p. 13298) 

 

As dimensões profissional, individual e coletiva, são movimentadas e ocorrem 

de forma concomitante, a priori parece ser organizada separadamente, mas a 

interferência que elas causam numa situação problematizada não se apresenta de forma 

taxionômica
13

.  

Então, a encenação da pesquisa acontece em três espaços formativos, 

considerando a atuação privilegiada da supervisão pedagógica. São eles: o espaço onde 

ocorrem as ações individuais a pedido ou quando necessário entre a equipe técnica 

pedagógica e o docente, utilizando-se da problematização das situações apresentadas e 

escuta das narrativas dos enunciados; também o espaço onde ocorrem os encontros 

pedagógicos e, por conseguinte, o espaço que na pesquisa, denominamos de grupo 

formativo, onde foi feito os estudos para a criação da proposta de metodologia de 

formação continuada, considerado como grupo formativo, realizado com a participação, 

análise e organização da pesquisadora. 

A escolha dos docentes foi feita de forma a contemplar tanto docentes da base 

nacional comum quanto do núcleo específico dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio e consequentemente os cursos de graduação verticalizados a estes. O 

desenvolvimento da proposta visou despertar a exposição de conhecimentos do grupo 

dos professores licenciados e professores bacharéis ou tecnólogos, de forma conjunta 

para que todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem pudessem 

mobilizar e problematizar seus saberes e práticas, fazendo relação entre o conhecimento 

aplicado e suas ações, observando e ouvindo os outros, buscando criar ou integrar 

outros saberes pedagógicos. Neste sentido, Tardif (2002, p.244), afirma que: 

 

Seremos reconhecidos socialmente como sujeitos do conhecimento e 

verdadeiros atores sociais quando começarmos a reconhecer-nos uns 

aos outros como pessoas competentes, pares iguais que podem 

aprender uns com os outros. Diante de outro professor, seja ele do 

pré-escolar ou da universidade, nada tenho a mostrar ou a provar – 

mas posso aprender com ele como realizar melhor nosso ofício 

comum. 

                                                           
13

 Classificação do conhecimento seguindo uma ordem do mais simples a mais complexa.
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O produto educacional que constitui em uma metodologia de formação 

continuada docente, prioriza as narrativas de situações problematizadoras da própria 

formação em situações da prática pedagógica. Desconsidera como foco a transferência 

de informações, tencionando a experiência própria através da escuta dos discursos 

pronunciados e experienciados. Podendo assim, os efeitos da pesquisa se estender 

também para outros locais que ofertam esta modalidade de curso, considerando a 

característica e peculiaridade de cada contexto estudado. 

Vimos que na introdução, apresento uma visão geral do que foi realizada na 

pesquisa, situando a pesquisadora no campo da pesquisa, os problemas que fizeram com 

a pesquisa fosse mobilizada, os objetivos e destaco alguns conceitos de autores que 

embasaram a condução metodológica da pesquisa, através do Grupo PHALA, como 

Ludwig Wittgenstein, utilizando suas ideias filosóficas pragmática no campo da 

linguagem, caracterizando e ilustrando os jogos de cenas/linguagens, situando-as no 

texto da pesquisa. E as interlocuções de Jacques Derrida no processo de desconstrução a 

fim de produzir a terapia desconstrucionista desses jogos de cenas narrativos. E 

também, Jorge Larrosa, valorizando os discursos das experiências e o saber pela 

experiência, sob o viés da formação continuada docente.   

Na sessão 02, apresentamos o cenário metodológico e os caminhos percorridos 

para obter os dados da pesquisa-ação e como foi feito as análises das narrativas 

produzidas. 

Na sessão 03, apresentamos o memorial da pesquisadora como elemento 

caracterizador das razões da pesquisa e o memorial dos participantes situando os 

sujeitos da pesquisa.  Bem como, o processo de construção dos jogos de cenas, a fase da 

escolha dos cenários considerados também como espaços de formação continuada, 

destacando os jogos de cenas que mobilizam e problematizam a formação docente e os 

personagens da pesquisa, bem como, as experiências de técnicas pedagógicas aplicadas 

nestes espaços formativos.  

Na sessão 04, a proposta da metodologia de formação continuada dos Cursos 

Técnico e Tecnológico do IFRO, ou seja, o produto da pesquisa, em forma de tutorial 

pedagógico que será transposta em uma plataforma, conforme dito anteriormente de 

acompanhamento da formação continuada docente. 
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E na sessão 5, as considerações sobre o desfecho da pesquisa, à luz dos 

referenciais teóricos, articulando as relações entre os objetivos, alinhados a 

problemática apresentada e a execução da pesquisa. 
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2 O CENÁRIO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

A pesquisa utilizou-se apenas de alguns elementos que compõem a metodologia 

da pesquisa-ação abordada por Thiolent (2005), de natureza qualitativa utilizando-se da 

técnica de observação participante. Do que foi experienciado, a pesquisa percorreu 

alguns caminhos não previstos, diante das incertezas, da imprevisibilidade, e que 

prontamente foram adaptados sem perder de vista, o foco da pesquisa. Pois, no campo 

educacional devemos estar preparados para o inesperado. 

Trata-se de um estudo exploratório, com a finalidade de descrever um processo 

formativo de construção de uma metodologia de formação continuada dos quais se 

processaram análises empíricas e teóricas a partir de narrativas orais. Ou seja, no 

percurso metodológico adotamos a abordagem qualitativa do tipo narrativa teatral, por 

meio da encenação, inspirada na terapia filosófica wittgensteiniana, a partir da 

utilização da técnica pedagógica desconstrutiva inspirada em Derrida, além da análise 

do material elaborado nos espaços formativos constituídos dos encontros pedagógicos e 

do grupo formativo. 

Segundo Bogdan e Biklen (1982, p. 15), “numa pesquisa qualitativa as fontes 

são construídas no ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento 

principal; o corpus da pesquisa compõe-se de atos descritivos”.  Já Ludke e André 

(1982, p.18), reforçam que “a investigação qualitativa é rica em dados descritivos, é 

aberta e flexível e foca a realidade de forma complexa e contextualizada”. 

 

A pesquisa qualitativa que tem como características a inserção direta 

do pesquisador no ambiente pesquisado, sempre considerando a 

perspectiva dos participantes, como foco no processo, valorizando o 

ambiente natural que oferece os dados e o pesquisador como 

principais instrumentos de investigação. (LOPES, 1982, p. 15) 

 

 

Para a análise dos dados a pesquisa busca, aporte teórico nos estudos e pesquisas 

de Miguel (2011); Nakamura (2014); Farias (2014). Sob o ponto de vista teórico 

metodológico em uma prática de encenação narrativa historiográfica, tendo como 

embasamento as leituras dos trabalhos de Mestrado Profissional em Educação das 

mestrandas: Couti (2017) e Rodrigues (2018) utilizados também como aporte teórico na 

pesquisa; Bezerra (2016), destacando as pesquisas do Grupo de Pesquisa PHALA, da 

Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. E principalmente os 
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estudos de Larrosa (2015), pensando a experiência e suas possibilidades na perspectiva 

da formação continuada.  

O estilo dissertativo-acadêmico é utilizado na condução filosófica da pesquisa, 

elegendo como gênero textual, os jogos de linguagem/cenas, inspirada na terapia 

filosófica do austríaco Ludwig Wittgenstein.  

Na terapia filosófica de Wittgenstein, não há uma preocupação em se definir 

uma determinada palavra ou conceito, mas sim em estudar como se dá seu uso nos 

diversos jogos de linguagem. Não se propõe novas teorias ou padrões, a terapia 

filosófica propõe uma recondução crítica de novas possibilidades inimaginadas de se 

ver pelos usos que se faz das palavras ou conceitos.  

  Considerando a perspectiva Wittgensteiniana, “não existe uma linguagem em si 

mesma; a linguagem é sempre uma vivência, uma experiência, um jogo que tem de ser 

jogado” (SANTOS, 2018, p.166).  

 Neste mesmo sentido, Miguel (2016, p. 372) explica que, “na práxis do uso da 

linguagem, um parceiro enuncia as palavras e o outro age de acordo com elas”. Ou seja, 

praticar um jogo de linguagem se assemelha a participar de uma encenação de corpo 

inteiro.  

Nossa linguagem pode ser considerada como uma velha cidade: uma 

rede de ruelas e praças, casas novas e velhas, e casas construídas em 

diferentes épocas; e isto tudo cercado por uma quantidade de novos 

subúrbios com ruas retas e regulares e com casas uniformes. 

Permitindo-nos ver cada encenação da linguagem preservando a 

memória e também reencenando a linguagem inventando inéditas e 

surpreendentes composições cênicas da memória da cidade 

linguagem. (WITTGENSTEIN, IF-§ 18, 1976) 

 

Bezerra (2016), também enfatizou em sua tese ao utilizar a visão terapêutica 

wittgensteiniana, sempre buscando “problematizar os significados de escola, para essa 

comunidade”, que no contexto desta pesquisa foi problematizada a própria formação 

docente através das narrativas.   

Vejamos: 

Wittgenstein não instituiu um método de pesquisa. Para ele, a terapia 

filosófica é um modo de conhecer que nos liberta de significados 

únicos, essencialistas e universais, isto é, de significados metafísicos 

das palavras, conceitos, fenômenos. Por isto, os pesquisadores que se 

referenciam ao seu modo de pensar a terapia a usam como uma atitude 

investigativa. Não há técnicas que pré-definem o percurso da terapia, é 

a busca de compreensão da questão da pesquisa que orienta este 
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percurso. Esta compreensão tanto se amplia e, por conseguinte, se 

destitui de significados únicos quanto se amplia a terapia da questão. 

(BEZERRA, 2016, p. 28) 

 

Para esta autora não há um método, mas métodos com diferentes terapias. 

Igualmente, corrobora McDonald (1994 e 2001), inspirado e referenciado por 

Wittgenstein, onde “vê o ato narrativo como o diferencial modulado pela cultura e que 

não está sujeito a ser explicado por ela, o que implica ver o fato, o contar o fato e a 

escrita do fato como jogos de linguagem diferentes”. 

 

Com a atenção voltada às palavras de Derrida, podemos afirmar que a 

desconstrução, considerada uma teoria teórica-crítica, causou um forte 

impacto no pensamento metafísico ocidental, ao proporcionar 

questionamentos, deslocamentos, realocações de conceitos que eram 

considerados canônicos. O redimensionamento desses conceitos 

resultou, então, em um abalo na hegemonia dos discursos (de toda 

ordem), já que qualquer discurso que visasse à verdade era colocado 

na berlinda (BEZERRA, 2016, p. 28). 
 

 

Essa teoria modificou a forma de conceber as ciências humanas, a literatura e 

a filosofia redefinindo os discursos nos conceitos clássicos de ciência. Apesar do 

prefixo "pós" de "pós-estruturalismo", este aconteceu ao mesmo tempo em que o 

estruturalismo
14

. E foi, na verdade, uma forma de questionar algumas ideias 

estruturalistas que ainda apresentavam lacunas, ou seja, "o pós-estruturalismo, 

portanto, não veio cronologicamente depois do estruturalismo, mas no mesmo 

momento em que este triunfava, na França e alhures. Em plena euforia estruturalista, 

Derrida anunciava seu fim" (PERRONE-MOISÉS, 2005, p.97 apud JUNIOR, 2010, 

p.16). 

Para Derrida, o pensamento é composto por indecidíveis: rastro, espectro, 

phármakon, brisura, sobrevida etc., em uma cadeia infinita e infinitamente aberta a 

“quase conceitos”. Esse quase conceito não permitiria definição fechada, homogênea 

de pensamento conforme explica o mundo metafísico. “Ao compactar esses rastros 

nos diferentes diálogos discursivos produzimos uma noção de formação, transmitida 

pelo olhar de múltiplas significações provenientes nos espaços formativos docentes” 

                                                           
14

O Estruturalismo é uma abordagem do pensamento compartilhada pela filosofia, psicologia e 

antropologia, sociologia e linguística que vê a sociedade e a cultura formada por estruturas sob 

as quais baseamos nossos costumes, língua, comportamento, economia, entre outros fatores. 

Disponível em: https://www.significados.com.br/estruturalismo/ 
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(FARIAS, 2014). 

Considerando o movimento de desconstrução proposto por Derrida, essa 

pesquisa centrar-se-á na análise de encenações narrativas dos docentes. Não chega a 

ser um método, pois não há um padrão de análise para todas as circunstâncias ou 

situações. A desconstrução busca evidenciar contradições, falhas ou lacunas, 

buscando um sentido do que está sendo experienciado. 

 

 
Sob o ponto de vista teórico-metodológico constituído a partir do 

movimento pós-virada linguística, sobretudo, sob os distanciamentos e 

aproximações entre os modos de filosofar de Ludwig Wittgenstein 

(1889 – 1951) e Jacques Derrida (1930 – 2004) trouxemos um 

possível entendimento da escrita acadêmico-científica, vista como atos 

narrativos que envolvem a encenação corporal das práticas culturais 

da escrita e da fala, verbais e não verbais, isto é, a ação de corpos 

humanos e não humanos, orientados por gramáticas diferenciadas e 

idiossincráticas. (MARIM; FARIAS, 2017, p.175) 

  

Está situada nos estudos educacionais pós-estruturalistas, problematizando 

aspectos vividos pelos docentes em espaços de formação continuada, adquirindo 

relevância em relação a noções do sujeito e sua identidade docente. 

 

O uso de cenas/jogos de cenas ou textos dialógicos nas práticas de 

narrar textos científico-acadêmicos tem ocorrido em trabalhos do 

grupo de pesquisa PHALA, da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas, muitos dos quais, remetem aos 

estudos da Teoria dos Atos de Fala de John L. Austin (1911 – 1960) e 

John R. Searle (1932), na área da filosofia da linguagem, postulando o 

entendimento da linguagem enquanto performance (MCDONALD, 

1994; 2001) erguidos sob o arcabouço da filosofia analítico-

pragmática de Ludwig Wittgenstein e da filosofia analítico-

desconstrucionista de Jacques Derrida. (MARIM; FARIAS, 2017, 

p.176) 

 

As narrativas dos saberes pedagógicos expostos pelos autores acima citados, 

foram encenadas por citação ou referência, no contexto em que os personagens, estão 

inseridos e que porventura já estiveram em algum momento da sua vida, podendo fazer 

relações e semelhanças nos discursos que mobilizaram o fazer didático pedagógico. 

Esses discursos foram analisados como modos heterogêneos de se encenar os jogos de 

linguagens, sob o qual se aplica a prática terapêutico-desconstrucionista. Foi feito e 

apresentado um termo de autorização para que tudo fosse filmado no grupo formativo e 
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registrado em outros momentos, mencionando que a filmagem seria utilizada apenas 

para fins de transcrição da constituição dos jogos de cenas.  

Além de estudos de Ludwig Wittgenstein, sobre a mobilização de saberes no 

estilo de jogos de cenas e das pesquisas de Jacques Derrida, sobre uma abordagem 

desconstrucionista, não como conceito ou método de análise, mas, como estratégia em 

cada caso concreto, de análise dos jogos narrativos para descobrir partes que interditam 

conceitos e pensamentos.  

Também os estudos relacionados ao filósofo Nietzsche, antecessor de Derrida e 

Deleuze filósofo contemporâneo, que nesta pesquisa contribuirão mostrando a formação 

como construção histórica presente nas relações humanas e verdades que se constituem 

no tempo, no momento e no instante. Foram também consultados os estudos e pesquisas 

com o saber da experiência em educação de Jorge Larrosa. 

O pesquisador é motivado, pelo interesse de contribuir para fins práticos 

imediatos, na busca de soluções para problemas concretos, se fundamentando nos 

diálogos, nas interações e colaborações, considerando que será feito o levantamento de 

opiniões e atitudes dos sujeitos em seu ambiente natural, antes de definir o que será 

proposto nos espaços formativos. 

O universo da pesquisa, contaram em seu percurso, com um grupo de quatorze 

docentes, dentre estes: quatro são coordenadores abrangendo os cursos técnicos e de 

graduação; exceto o curso técnico de informática e o curso Tecnólogo de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas que não puderam participar da pesquisa; e um 

representante da direção de ensino. E dois técnicos educacionais que compõem a equipe 

pedagógica e a supervisora pedagógica, na qual inclui a pesquisadora. Além de outros 

personagens que por não ter participado do grupo formativo optamos em não os 

denominar.  

O convite para a participação da pesquisa foi feito de forma individual e pessoal. 

Todos os convidados aceitaram e confirmaram a participação, não foi excluído nenhum 

curso, mas alguns iniciaram os trabalhos e pararam por ter que atender a chamados da 

administração geral da Instituição. Sendo assim, fizeram parte da pesquisa dezoito 

participantes, incluindo a pesquisadora, que efetivamente participou dos momentos dos 

jogos de cenas além da orientadora da pesquisa.  

No âmbito dos cursos a pesquisa privilegiou os cursos integrados ao ensino 

médio de Florestas e Química e de Graduação de Engenharia Florestal e Licenciatura 

em Química do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia – Campus Ji-Paraná. Dentre 
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este universo, teve consequentemente professores que atuam no âmbito técnico e 

tecnológico, em cursos de graduação e pós-graduação, pois a contratação é prevista para 

atuar em todos os cursos, considerando a sua área de atuação, por isso a denominação 

Educação Básica Profissional e Tecnológica.  

Para a constituição do corpus da pesquisa, foram usados os seguintes 

instrumentos para o seu devido funcionamento: diário de bordo e gravação/filmagem 

das falas no desenvolvimento da pesquisa. Por convenção, chamou-se aqui diário de 

bordo toda e qualquer anotação feita pela pesquisadora ao longo da pesquisa. Também 

se priorizou o discurso oral dos participantes para compreensões das situações 

apresentadas de forma contínua, nos momentos individuais.  

A pesquisadora, em seu estudo de formação continuada docente, esquematizou o 

processo de tratamento de dados como sendo formado por etapas. Primeiro a questão 

problema a ser investigada; a seguir: a elaboração do projeto, a modificação do projeto, 

a coleta de dados atrelados às leituras através da análise dos acontecimentos dos espaços 

considerados formativos e a elaboração em grupo formativo de uma proposta de 

metodologia para a formação continuada docente, em seguida a organização e 

representação dos dados seguida de sua interpretação. 

Os espaços formativos para análise foram os seguintes: vozes que emergiam de 

um encontro pedagógico, cinco atendimentos individuais a docentes e três encontros 

com o grupo formativo para estudo e elaboração da proposta. 

Para facilitar o entendimento do texto, apresento a seguir, um resumo do processo 

das partes que compõem a análise dos dados da pesquisa. 

 

Quadro 2 – Descrição das etapas da pesquisa. 

Primeiro semestre 2018 

 

Descrição 

Apresentação em um encontro pedagógico do 

projeto preliminar para todos os docentes. 

O projeto preliminar foi acolhido tanto pelos 

professores quanto pela gestão de ensino. 

Apesar de modificado, este projeto foi 

esparramado nas ações de ensino, 

principalmente nos encontros pedagógicos. 

Passou a ser usual a terminologia “entre pares” 

e a prevalência de trabalhos coletivos nas 

ações dos encontros pedagógicos. 

Segundo semestre 2018 

 

Descrição 

Apresentação para a gestão de ensino do 

Projeto de pesquisa modificado. 

 

Aprovação do Projeto na Instituição. 
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Apresentação do Projeto na Plataforma Brasil 

pela Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR. 

 

Aprovação do projeto de pesquisa no CEP. 

Análise e coleta de dados no espaço 

formativo – Encontro Pedagógico. 

Evento Day Software 

IV Encontro Pedagógico: 8 h  

Oficina Metodologias Ativas. 

 

Primeiro semestre 2019 

 

Descrição 

Grupo Formativo de Trabalho - 

3 encontros formativos com os docentes (4 

horas de duração em cada encontro). 

 

 

Primeiro Encontro: Apresentação da proposta 

e Memorial oral. 

Tempestade de ideias. 

Grupos de discussões.  

Problematização e socialização das vivências 

pedagógicas. 

 

Segundo Encontro:  

Trabalho em grupo: Grupo de Verbalização e 

Observação. 

Estudo de três textos sobre a formação 

continuada docente. 

Problematização e socialização das vivências 

pedagógicas. 

 

Terceiro Encontro:  

Grupo de discussão.   

Planejamento e preparação da proposta de 

metodologia de Formação Continuada 

Docente. 

Análise e coleta de dados no espaço 

formativo - Atendimento pedagógico 

individual a docentes. 

Atendimento pedagógico individual a 

docentes: escolha de cinco atendimentos com 

docentes diferentes priorizando os 

personagens da pesquisa. 

Análise interpretativa dos dados Criação da trama teatral ficcional. 

Transformação das vozes em cenas episódicas. 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora (2019) 

 

Na criação da trama teatral não foi necessariamente seguido a ordem temporal 

dos acontecimentos nas atividades, pois as ações se esparramam no texto de forma a 

criar uma sintonia entre o enredo e as vozes dos personagens e autores. 

A partir da necessidade de recorte para compor o conjunto de narrativas, foi 

escolhido apenas um encontro pedagógico. Destacam-se as vozes dos participantes da 

pesquisa neste encontro pedagógico, que ocorreu em forma de oficina, com duas 

colaboradoras externas, onde foram desenvolvidas algumas ações tais como: técnicas 

para análise em grupo de situações problemas e dinâmicas. Nos atendimentos a 

docentes foram escolhidos os daqueles que foram personagens que compõem a 
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pesquisa.  

Posteriormente, foi realizado um estudo com um grupo específico de 

participantes, denominado grupo formativo, dentre eles incluem os já constituídos 

coordenadores de ensino e alguns professores para estudar e propor uma metodologia de 

formação continuada a ser implementado no Campus Ji-Paraná. Neste grupo formativo, 

tivemos a participação de docentes bacharéis e licenciados, também participaram alguns 

servidores da equipe técnica pedagógica de nível superior em educação (TAES
15

), que 

atuam no Departamento de Apoio ao Ensino, bem como representante da Diretoria de 

Ensino.  

No grupo formativo, foram descritos os personagens da pesquisa, por meio do 

memorial oral coletivo, primeira atividade proposta. Foram realizados três trabalhos 

cada um com quatro horas de duração e experimentadas algumas metodologias de ação 

já existentes, utilizando-se de dinâmicas de grupos para a produção das narrativas e 

jogos de cenas na pesquisa. Também foi trabalhado neste grupo, antes da construção da 

metodologia, um aprofundamento teórico da temática formação continuada docente, por 

meio de análise de leituras prévias de textos, atrelando sempre algumas situações 

problemas vivenciadas pelo grupo, no contexto de trabalho pedagógico. As narrativas 

produzidas nestes espaços serviram de análise, na condução de criação da metodologia 

apropriada para as formações continuadas, considerando o público estudado e o 

ambiente aplicado. 

Não se trata de colocar os professores em um grupo de trabalho sob o comando 

de alguém, mas possibilitar aos docentes, participando de todas as etapas dos processos 

investigativos, intervir e se formar ao mesmo tempo.  

A escolha de organização em painel interativo Power BI, não foi discutido com 

os participantes, foi feito pela pesquisadora para organização e visualização das etapas 

que compõem a proposta de metodologia e posterior utilização na fase de 

implementação que não compõem a abrangência desta pesquisa. 

Como resultados da pesquisa, a proposta contempla uma metodologia para a 

formação continuada no âmbito do ensino técnico para ser desenvolvida em espaços 

formativos da Instituição. Sendo assim, consideramos explicar como se processa na 

prática essa metodologia de formação continuada por meio de um tutorial pedagógico, 

sendo então este o produto que contempla a finalização da pesquisa.  

                                                           
15

 Técnicos Administrativos em Educação. Qualquer profissional que possui habilitação em 

licenciatura. 
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2.1 Os cursos de ensino básico, técnico e tecnológico e seus atores. 

O Instituto Federal de Rondônia, Campus Ji-Paraná, oferta cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio que são os Cursos Integrados aos Ensino Médio, 

Tecnológico os Cursos de Nível Superior e Programas de Formação Inicial e 

Continuada nas áreas técnicas, aos trabalhadores da região, desde 2009.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9394/96), atualizada 

pela Lei nº 11.741/2008, preconiza que a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), 

“no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e 

modalidades do trabalho, da ciência e da tecnologia.” A EPT, pode ser desenvolvida em 

cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; educação 

profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e 

pós-graduação. Observa-se que o campo de atuação é vasto, o público atendido é 

diferenciado e os profissionais que atuam nesses cursos tem formações diversas e são os 

mesmos dentro de sua respectiva área de contratação e atuação. 

Os docentes pertencem a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico (EBTT).  Na implantação do Campus Ji-Paraná, houve a realização do 

Exame de Seleção dos alunos para os Cursos Técnicos de Móveis, Florestas e 

Informática na Modalidade Subsequente; e também Florestas e Informática nas 

modalidades técnica integrada ao Ensino Médio. No ano de 2009, por meio de comissão 

e audiência pública foi decidido implantar o Curso de Licenciatura em Química e o 

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Química a ser implantado em ano 

posterior.  

Em 2011, iniciou os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação de 

Jovens e Adultos e Informática na Educação. Já em 2016, foi autorizado o 

funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. Para verticalizar o Curso Técnico em Florestas Integrado ao Ensino Médio, 

em 2018, implantou o Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal conforme 

demonstra em quadro a seguir. 
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Quadro 3 – Caracterização geral dos cursos ofertados – Campus Ji-Paraná 

Ano de oferta Cursos ofertados 

 

2009 Curso Técnico em Florestas (diurno) 

Curso Subsequente em Florestas (noturno) 

Curso Técnico em Química (diurno) 

Curso Técnico em Informática (diurno) 

Curso Subsequente em Informática (noturno) 

 

2010 Licenciatura em Química. 

 

2011 Pós-Graduação Lato Sensu em Educação de Jovens e Adultos e Informática 

na Educação. 

 

2013  Extinção do Curso Subsequente em Florestas. 

 

2015 Extinção do Curso Subsequente em Informática. 

 

2016 Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

 

2018 Curso Bacharelado em Engenharia Florestal. 

 

Fonte: Coleta de Dados no IFRO – Campus Ji-Paraná (2019) 

 

No IFRO, existem Campi Agrícolas, onde a oferta de cursos preferencialmente é 

integral, geralmente inclui as antigas Escolas Agrotécnicas
16

 que se transformaram em 

Institutos Federais; os Campi Industriais, onde a oferta de cursos é semi integral, seus 

cursos tem relação com a Indústria local na época da implantação de acordo com o 

estudo de demanda; Campus EaD, com oferta diversa, que aos poucos se estendem com 

ofertas de Cursos Subsequentes ao Ensino Médio.  

Alguns dos Cursos Superiores verticalizados de acordo com os Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio ofertados, podem ter desde a licenciatura a tecnólogos e 

bacharéis. Nesta pesquisa, trabalhamos com docentes dos Cursos: Técnico Integrado ao 

Ensino Médio em Química e a Licenciatura em Química e o Curso Técnico Integrado ao 

Ensino Médio de Florestas e o Bacharel em Engenharia Florestal. Cada curso tem um 

Coordenador que é eleito pela comunidade acadêmica local. No Campus há seis 

coordenadores de curso, além do Coordenador do Departamento de Apoio ao Ensino 

                                                           
16

As escolas agro técnicas federais (EAF) são autarquias federais que atuam prioritariamente na 

área agropecuária. Dos Campi instalados em Rondônia, somente o Campus Colorado do Oeste 

foi uma escola agro técnica. O restante teve sua criação depois do ano de 2009. 
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(DAPE), Coordenador de Assistência ao Educando (CAED) e Diretor (a) de Ensino 

(DE); todos com seus respectivos substitutos portaria dos pelo Diretor Geral.  

No Campus, onde será realizada a pesquisa, algumas contratações são feitas para 

determinados cursos; outras no início da implantação do IFRO, para determinados 

cursos e determinadas disciplinas. Para os cursos integrados, há a base nacional comum, 

onde se contratam professores licenciados que abrangem disciplinas exigidas em 

qualquer nível médio e os professores do núcleo específico, da parte técnica, da qual o 

aluno será diplomado técnico seja em química; em informática ou técnico em florestas. 

Não significando, que os cursos são os mesmos nos demais Campis instalados no 

Estado de Rondônia. Cada Campus, oferta os cursos de acordo com o seu arranjo 

produtivo local.  

As propostas dos Projetos Pedagógicos têm por objetivos, a união da pesquisa, 

da extensão e do ensino, desde o início do curso, contribuindo para uma aprendizagem 

associada à realidade da região onde está localizado o Campus Ji-Paraná, situando os 

alunos nas questões sociais vividas pela população da região, bem como unindo a teoria 

e prática da profissão nas diversas ações didáticas planejadas pela equipe docente, e 

preparando o aluno para a pesquisa científica de caráter interdisciplinar e 

multidisciplinar, ao mesmo tempo em que preparará profissionais com formação 

política, filosófica e humana, capazes de atuarem nas situações concretas preconizadas 

pela sociedade globalizada. Esta complexidade na oferta e atendimento, contemplando 

vários níveis e modalidades de ensino, não acompanhou as especificidades da formação 

docente para esta demanda. O quadro de servidores pedagógicos no Campus por muitos 

anos era insuficiente em relação ao quantitativo de docentes. 

Atualmente o Campus não oferta mais cursos na modalidade subsequente, 

somente os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Informática, Química e 

Florestas, todos redimensionados de quatro para três anos de duração e cursos 

superiores de Licenciatura em Química, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 

Engenharia Florestal, com duração respectivamente de quatro, três e cinco anos. Possui 

123 profissionais, sendo 68 (sessenta e oito) docentes e 55 (cinquenta e cinco) técnicos 

administrativos, em relação ao quantitativo de alunos atualmente inscritos no Campus é 

de hum mil, cento e sessenta e sete alunos. 

Nesse cenário de oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio, todos 

verticalizados com a oferta de cursos de nível superior e cursos de pós-graduação na 

mesma área, interligados a coordenações destes Cursos tem o profissional que pertence 
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ao Departamento do Ensino, que são os supervisores pedagógicos, atribuição da 

pesquisadora. E se articulam juntamente com os docentes a ação pedagógica nos 

processos de ensino aprendizagem e fazem um trabalho direto com os coordenadores 

dos cursos que também são professores e estão lotados no DAPE. 

 

2.2 Compactuando os rastros metodológicos percorridos na construção das cenas 

 

Para a escrita da dissertação elaboramos um texto no estilo narrativo. A 

transcrição dos registros dos dizeres, dos espectros de vozes e das exposições de 

situações pedagógicas problematizadas na pesquisa será feita em conjunto com o 

embasamento teórico através de citações dos autores. As citações serão todas 

referenciadas em notas de rodapé, enxertadas no trabalho como encenações narrativas 

de linguagem. 

Para a produção das narrativas foi considerado as problematizações realizadas 

em três espaços formativos, que na análise dos dados foram constituídos por cenas e 

episódios. A constituição destas cenas emerge de situações problematizadas em alguns 

espaços de formação da Instituição. São eles: um encontro pedagógico, o espaço de 

ações individuais entre o docente e o profissional da supervisão pedagógica  e três 

momentos com o grupo formativo, criado para estudo e desenvolvimento da proposta de 

metodologia de formação continuada docente no âmbito local.  

Quadro 4 – Síntese da constituição dos jogos de cenas 

 

Cenas 

 

Episódios 

Cena 1 – O elenco no teatro da pesquisa Episódio 1 - Memórias de uma viagem 

Episódio 2 - Marcas e rastros de minha 

constituição profissional. 

Episódio 3 - Memorial oral dos principais 

atores. 

Cena 2 – A coreografia de vozes de vivências 

pedagógicas. 

Episódio 4 -  A técnica do aquário 

 

Cena 3 – As encenações de vozes que 

mobilizam a formação continuada docente. 

Episódio 5 - A trama dos dizeres no espaço 

do divã. 

Cena 4 – Problematizando a formação 

continuada docente num coletivo de forças 

no grupo formativo. 

Episódio 6 - A tempestade de ideias. 

Episódio 7 - No grupo de verbalização e 

observação. 

Episódio 8 - Contracenando vozes que ecoam 

da literatura e das experiências coletivas. 

Episódio 9 - O Tutorial Pedagógico: traços 

que conduzem ao mapa do tesouro. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019) 
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A primeira cena apresenta os personagens que irão compor a pesquisa; E por 

meio de memoriais, registramos as experiências profissionais e as razões da pesquisa 

atrelada a formação docente da pesquisadora e dos participantes. Dois episódios foram 

criados situando a pesquisadora no campo educacional e de formação docente e um 

episódio realizado através do memorial oral, no grupo formativo, destacando quem são 

e de onde falam os demais participantes da pesquisa. 

A cena 2 apresenta as narrativas dos docentes que fazem sentido para a sua 

experiência profissional, no que tange a formação continuada. O episódio desta cena é 

composto por uma oficina de metodologias ativas, aplicada em um encontro pedagógico 

por duas colaboradoras externas. 

 Na cena 3; teremos as escutas de vozes interpeladas durante as ações 

individuais pedagógicas com alguns personagens da pesquisa, que fizeram parte do 

grupo formativo. Realizamos algumas ações individuais, para tentar delinear e 

entender o espaço docente como sendo este também um local de formação, por meio 

da articulação das ações entre a supervisão educacional e o docente de forma 

individualizada e articulada com outros espaços formativos. 

 Por última, a cena 4 apresenta os espectros de vozes dos encontros previamente 

planejados e vivenciados com o grupo formativo. Nesta cena, foi planejado e 

planificado a metodologia de formação continuada a ser implementada futuramente na 

Instituição. O memorial oral foi feito no encontro com o grupo formativo, mas por se 

tratar de uma apresentação dos participantes, foi deslocado para a cena 1. 

O conteúdo explorado nas cenas 2, 3, e 4, das quais respectivamente podemos 

constituir como traços temáticos de análise, tomando o conjunto de narrativas 

produzidas. Esses traços temáticos servirão como pontos de convergência, considerando 

os efeitos dos discursos em relação ao exame dos procedimentos pedagógicos adotados, 

identificando nas narrativas os principais aspectos que podem impactar a formação 

continuada nos espaços já constituídos.  

As escritas narrativas ocorrerão por meio de cenas e episódios em um espaço 

ficcional de um teatro. O espaço cênico serão os espaços formativos da instituição. Na 

composição das cenas há os personagens, que são os servidores e gestores que 

participaram da pesquisa. Optou-se pelo termo roteirista no aspecto ficcional, 

representada pela própria pesquisadora, além da diretora, que coordena todos os 

aspectos envolvidos nas cenas, que é a orientadora da pesquisa. 
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3 CONSTRUINDO OS JOGOS DE CENAS NO TEATRO DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DOCENTE 

 

Conforme a perspectiva Derridiana, buscaremos interpretações das 

problematizações realizadas e após a transcrição do que foi falado pelos participantes, 

serão transformadas em jogos de cenas e inseridas como texto, servindo de base para as 

problematizações realizadas. 

Wittgenstein (2009), nos apresenta a expressão “jogos de cenas/linguagem:  

Chamarei de “jogo de linguagem” também a totalidade formada pela 

linguagem e pelas atividades com as quais ela vem entrelaçada”. 

Construímos “jogos de cena por citação” que são, ao mesmo, tempo 

“jogos de encenações” ou performances. Entrelaçamos atividades e 

linguagem. Tecemos uma multidão de enxertos, de espectros que nos 

assombraram em muitos momentos... Uma textura de citações 

organizada em três atos narrativos.  
 

É nos usos, durante as atividades, que as práticas desses jogos de linguagens  nos 

mobilizam para novos significados. Essa visão Wittgensteiana, contribui para a 

desconstrução de uma visão única, universal das práticas de formação docente que 

impedem novos significados no sentido de esclarecimento ou de ampliação das práticas 

culturais convencionadas. A terapia desconstrucionista é uma forma de se desvencilhar 

de imagens exclusivistas de conceitos, enunciados e fatos. 

 

3.1 Notas sobre a formação continuada docente 

 

 Apresentaremos as vivências da pesquisadora como educadora, aliada as 

indagações, inquietudes e reflexões, que fazem parte das suas atribuições como 

supervisora educacional, mergulhando no universo  complexo da formação continuada 

docente, com o intuito de trazer problematizações nos diálogos estabelecidos. 

No Brasil o docente pode iniciar seu trabalho tendo apenas a formação inicial. A 

formação pedagógica específica para atuar na profissão não lhes é exigida, o que 

enfatiza a importância a formação continuada na tarefa de sustentar esta formação frente 
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a uma realidade complexa e desafiadora, que é a sala de aula, o processo de ensinar e de 

aprender. 

A precariedade da formação pedagógica, pode ser reforçada pela necessidade da 

criação de programas de formação continuada, para proporcionar a melhoria no trabalho 

dos docentes. Como afirma Gatti (1997, p.100), “O que se faz em outras nações aqui 

está por fazer ainda”.  

Em relação as tratativas históricas da formação continuada, nos traz dados que 

“desde a década de 1930, diversos profissionais inclusive os bacharéis ministrassem 

aulas nos ginásios e colégios”. Essa prática perdura até os tempos atuais. Foi a partir do 

reinado de D. Pedro II, ainda que com pouco investimento, que começam as 

preocupações com a formação docente. “Em 1985 foi criada a primeira escola normal”. 

Passou a ser exigido que os professores deveriam ser aqueles que possuíssem Curso 

Normal para atuarem nos estabelecimentos de ensino. Os professores auxiliares sem 

formação profissional específica, deveriam aprender na prática com os professores 

regentes, que eram titulados. (ROMANOWSKI, 2007, p. 31) 

A proposta desta pesquisa traz uma outra perspectiva, acreditamos que todos 

podem aprender algo uns com os outros, nas narrativas de vivências, que ao ouvir 

provoca mobilizações para a desconstrução de conceitos apoiados na metafísica. Pois, 

todos estão imersos num mesmo contexto, compartilhando de situações semelhantes. 

Seria o mesmo que “incorporar o pensar do outro que é o espelho para o seu próprio 

pensar, não apenas como imagem refletida, mas os muitos reflexos da imagem”. 

(TANURI, 2000) 

Já na legislação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

estabelece que o professor é um profissional da Educação que deve ter plano de carreira, 

acesso à formação inicial e continuada, progressão funcional e condições adequadas de 

trabalho. Nos pressupostos do Título VI – Dos profissionais da Educação – artigo 67 da 

LDB, fica claro o significado da noção de professor como um profissional da educação, 

sua valorização promovida pelos sistemas de ensino e o modo como a formação inicial e 

continuada pode contribuir para que o professor se percebe como um profissional. 

Os professores das escolas brasileiras como comenta Martins (2002, p. 219), 

estão, na maior parte do tempo, dispersos.  

 

Há momentos de organização, como nos encontros nas salas de 

professores, nos conselhos de classes, nos grupos que trabalham com 
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as mesmas disciplinas ou nos horários de trabalho pedagógico 

coletivo. Esses momentos, entretanto, acabam sendo utilizados muito 

mais para a realização de trabalhos burocráticos e resolução de 

problemas emergenciais do que criar “um espaço para planejamento e 

transformação de sua prática educacional em atividades 

humanizadoras para si mesmo e para seus alunos”  
 

 

 Com o intuito de desconstruir essa visão burocrática das rotinas estabelecidas 

nestes espaços dos quais consideramos extremamente importantes e pedagógicos, 

tentaremos olhar para esses momentos como possibilidades de encontros para a 

formação continuada docente, entre docentes de áreas técnicas que provavelmente não 

tiveram contato com a formação pedagógica e os professores licenciados todos em 

atuação no contexto de ensino técnico profissional privilegiando as narrativas de 

vivências entre os participantes.  

Trazemos a partir de agora alguns fragmentos das narrativas para a apresentação 

dos personagens que irão compor os jogos de linguagens da pesquisa. 

 

–  Cena 1 – O elenco no teatro da pesquisa 

A criação dos personagens surgiu ao ler a obra de Friedrich Nietzsche: Assim 

falava Zaratustra (2011). Esta obra influenciou de forma significativa o mundo 

moderno. Este livro narrou ensinamentos de um filósofo que ele denominou Zaratustra, 

explorando as ideias de Nietzsche de forma poética e fictícia. Por isso, na criação dos 

nomes dos personagens foi feita uma alusão a alguns nomes consagrados da filosofia. 

 Quando pensamos na filosofia logos nos vem à mente nomes masculinos de 

filósofos. Os nomes femininos são pouco comentados, devido a questão do machismo 

que é algo bem antigo na história da humanidade e ainda exerce influência no mundo 

atual, que com o transcorrer do tempo foram ganhando sentido, tornando-se 

hegemônicos. Estes autores aqui representados direta ou indiretamente, influenciaram 

com suas obras, ideias e defesas revolucionando o universo educacional.  

Na pesquisa, optou-se por não utilizar os nomes dos participantes. Sendo assim, 

os nomes dos personagens foram surgindo através da semelhança com o nome do 

filósofo (a) escolhido para representar cada personagem. A relação entre o filósofo e o 

personagem se deu devido apresentarem alguma característica em comum. Nesta 

apresentação a seguir, não há uma sequência classificando-os conforme os períodos 

históricos que eles se situam, mas optou-se por seguir a ordem de apresentação 

conforme os participantes foram se apresentando na atividade proposta. Tal como 
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entende Miguel (2011, p.274): “esse modo de ver a narrativa em sua dimensão de ação, 

isto é, como encenação narrativa ou como ato narrativo despreocupado em “marcar 

necessariamente uma distinção entre discurso fictício e não fictício”.  

À luz de ações dos personagens, que por alguma característica apresentada em 

seus memoriais de apresentação oral, nos remeterão de forma fictícia aos nomes dos 

mais céleres e consagrados filósofos da literatura mundial, dentre eles: Aristóteles, 

George Hegel, Rene Descartes, John Looke, David Hume, Enheduana, Akka Mahadevi, 

Hannah Arendt, Olímpia de Gouges, Susanne Langer, Maria Gaetana Agnesi, Simone 

Labé, Maria, a Judia ou Mirian, Hypatia de Alenxandria, Hildelgarda de Bingen e 

Olimpe de Gourges. Intermediados pelo aporte teórico dos estudos de Jorge Larrosa, 

Ludiwig Wittgenstein, Jacques Derrida e outros.  

A ficcionalidade dos diálogos aqui encenados não se contrapõe ao não real, não 

se refere a um diálogo imaginário, no sentido de ser criado sem referências ao real 

vivido, mas a um diálogo tecido por espectros do vivido. O fato de atribuirmos às falas 

transcriadas dos personagens espectrais a natureza ficcional não coloca para essas falas 

a exigência positivista da fidedignidade àquelas realmente acontecidas (MOURA, 2015, 

p.66). 

Do grupo, três personagens saíram de cena logo após se apresentarem. Como a 

participação deles no teatro foi muito breve, não foram considerados como atores 

efetivos desta pesquisa, dentre eles um professor e dois coordenadores. As principais 

cenas foram constituídas por dezesseis personagens, dentre eles docentes, técnicos 

educacionais e gestores do ensino. Foi inclusa como personagem tanto a pesquisadora 

quanto a orientadora, totalizando no conjunto de narrativas dezoito personagens. 

 

Quadro 5 – Relação dos personagens da pesquisa 

 

Personagens 

 

Função na Instituição 

 

Agnes Docente 

Alexandra Docente 

Alika Docente 

Ariana Docente 

Aristides Docente e Coordenador de Curso 

Davi Docente  

Diretora Orientadora da pesquisa 

Helga Docente 

Jonas Docente 

Jorge Docente e Coordenador de Curso 
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Lourdes Docente 

Luana Docente 

Luisa Docente e Coordenadora de Curso 

Marília Docente e Coordenadora de Curso 

Renan Técnico em Assuntos Educacionais 

Roteirista  Supervisora Pedagógica 

Simone Técnica em Assuntos Educacionais 

Suzana Docente 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019) 

 

Começamos por apresentar a pesquisadora que se apresenta como uma 

personagem que cria o roteiro. É uma imigrante em Rondônia, nascida no Sul do Brasil, 

em Londrina no Estado do Paraná, considerando que Rondônia é o chão mais marcante 

pelo tempo trilhado na sua vida. Nasceu numa família com traços imigrantes italianos 

por parte de mãe e uma miscigenação de indígena com negro em relação ao pai. Em 

uma época difícil, onde o dinheiro perdia o valor em questão de dias ou quiçá horas. Já 

foi do sul mas que se constituiu no norte desse chão brasileiro. Já venceu algumas 

décadas, seja no palco da docência ou no palco da supervisão pedagógica. Sua família é 

o seu maior tesouro. Suas inquietações na educação eram tamanhas que a levaram ao 

caminho de uma busca profissional que envolvesse a formação continuada docente. 

E a outra personagem ficcional é a diretora do teatro da formação continuada 

docente, representada pela orientadora da pesquisa, a Professora Drª. Kátia. Aquela que 

delineou todo o processo da escrita desta pesquisa, sem mostrar receitas prontas; que 

nos momentos de orientações apenas indagava, deixando-me por vezes com mais 

dúvidas e cada vez mais pensativa. Não sabia onde era o começo, o meio e o fim do 

caminho. Talvez porque não existe mesmo esse caminho. O questionamento que pairava 

no ar era semelhante a este:  

—Onde está o mapa do tesouro?  

—Qual o caminho que me leva ao tesouro?  

—O caminho e o mapa que conduzem a pesquisa nesta perspectiva, deveria ser 

descoberto, refeito, apagado e refeito por diversas vezes. 

E nessa busca ao tesouro foram incluídos também um grupo de atores que irão 

compor as cenas dialógicas, representando os docentes e alguns técnicos em assuntos 

educacionais que farão parte do elenco desta trama teatral. São eles os personagens 

ficcionais: Alika, Agnes, Simone, Suzana, Renan, Marília, Jorge, Luana, Jonas, Davi, 

Aristides, Luisa, Ariana, Alexandra, Helga e Lourdes. 
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Mas antes de apresentá-los chamarei para esta encenação neste primeiro 

episódio, alguns espectros
17

 que tem povoado os jogos de linguagens dos quais participo 

e já participei em alguns espaços profissionais. 

 

– Episódio 1 –Memórias de uma viagem 

 

 

(VERMEER, Johannes. Moça com brinco de pérola, 1965) 

 

A obra “Moça com o brinco de pérola
18

” abre este episódio porque nos chama 

atenção para vários detalhes. O adereço que a jovem carrega nas orelhas dá o nome a 

tela, nesta pesquisa representa o cenário da formação continuada docente como ponto 

em destaque. Ao contrário dos retratos da elite, a jovem aparece num momento do dia a 

dia, olhando a plateia de lado, como se algo a convocasse. Assim como esta moça, 

também fui convocada a buscar através da formação continuada, um significado para os 

meus fazeres enquanto profissional, nos jogos de linguagens que não afeta somente os 

docentes, e que nos leva a vários direcionamentos, ampliando os sentidos e significados 

sobre determinado conceito ou conhecimento. Vejamos algumas práticas de significação 

da temática situando-me nesta cena a seguir como palavra viva, pois ela sempre está 

carregada de vivências e sentidos. 

Roteirista —Era uma manhã que parecia suspensas no ar. Posou então próximo 

da janela uma esperança verde, aquele inseto bem magro que me fez lembrar da 

                                                           
17

 O termo “espectros”, tem o sentido não de fantasma, embora lhe tenha parentesco, mas o 

sentido derridiano de herança. Convergindo para a citacionalidade da constituição de um texto a 

partir de outro. 
18

 A obra “Moça com o brinco de pérola” é uma pintura do artista holandês Johannes Vermeer 

de 1665. Como seu nome indica, é utilizado um brinco de pérola como ponto focal. O clássico 

quadro realista tornou-se uma obra-prima e transcendeu o universo da pintura ganhando uma 

adaptação literária e cinematográfica. 
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esperança, aquela ilusória, que embora invisível nos sustenta sempre. Pois bem! 

Iniciamos este processo de pesquisa cheio de esperanças.  

Assim começaram as orientações que foram aos poucos dissipando alguns 

pensamentos cartesianos, cristalizados e enraizados pela minha prática pedagógica 

que chega a quase vinte e três anos, acrescidos por algumas especializações que fiz e 

que me ensinaram a fazer a pesquisa formal, que por vezes inicia por um sumário e a 

partir deste plano traçado é possível chegar até o último ponto final da escrita. 

Aquele que narra (com) partilha saberes e vivências nos quais seus ouvintes se 

re-conhecem e, pelo re-conhecimento, inserem-se na história que está sendo narrada, 

fazendo sugestões sobre sua continuação, vivendo essa continuação.
19

 

Relembrando um trecho de uma história que faz parte dos meus rastros de 

memórias na minha trajetória de vida, que não sei ao certo se esta pequena passagem 

que será contada é verídica ou fictícia, mas que foi vista num sonho. Mas de qualquer 

forma nos levará ao encontro desta pesquisa. Repisando em meus rastros, no momento 

da escrita me encontrei em espaços e tempos diferentes, numa interpretação do vir a 

ser de outra forma. 

Certa vez me veio uma imagem de uma mulher, essa mulher imaginária a 

própria terapeuta da pesquisa, que carregava uma mala pesada, num sol escaldante, 

em uma estrada de chão, onde havia subidas, descidas, pedras, árvores, pássaros 

cantando, pessoas que passavam andando, de carro, de moto, de bicicletas. Umas 

apressadas, outras nem tanto. Alguns a reparavam, outros não davam muita 

importância. Alguns cochichavam num tom de crítica, será que achavam aquilo uma 

loucura! Estava ela esbaforida, com pressa ao andar, vestida com uma camiseta 

branca e uma saia jeans, com cabelos longos amarrados e utilizava um brinco de 

pérolas reluzentes. Porém, a saia a incomodava por estar larga na cintura. Ao mesmo 

tempo em que tinha que equilibrar-se aquela mala de uma mão a outra, também tinha 

que controlar ao andar aquela saia que incomodava. Um transeunte de bicicleta, por 

certo um conhecido da mesma, a questiona:  

—Para onde vai, com esta mala bem pesada? A mesma lhe responde:  

—Essa mala está pesada porque tem quase tudo o que preciso, vou viajar para 

um lugar desconhecido, não sei ao certo o destino, mas o que importa mesmo é o que 

acontecerá no decorrer desta viagem. 

                                                           
19

 (MACIEL, 2002, p.54) 
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Ao acordar daquele sonho, faço-me uma pergunta: porque esta história veio 

compor minha noite de sonho? Um espectro de voz ficou gravado, quando a 

orientadora disse ouça tudo e anote, até quando dormimos às vezes temos ideias boas, 

sempre anote! Foi então... que resolvi anotar e fazer uma analogia com esta história, 

em relação a escolha da temática: formação continuada docente. Essa temática se 

torna significativa por permear o trabalho profissional que a autora desta pesquisa 

deveria articular com prioridade dentre as suas atribuições. Mas, que ainda estava no 

rascunho, nos ensaios, nos planejamentos e nas tentativas, que no desenrolar do 

trabalho até o mestrado, não havia se transformado de fato em realidade. A partir do 

Mestrado Profissional em Educação Escolar, a temática criou corpus, subsidiado pelo 

olhar metódico, e cuidadoso da orientadora, experiente no mundo da pesquisa, exigente 

no delineamento das ideias, perspicaz nos questionamentos.  

A orientadora do trabalho é aquela voz, é aquele olhar, é aquela sensação que 

ao mesmo tempo tem um sabor doce e amargo, tudo na medida certa, sem mais ou 

menos, na dose exigida. Essa orientadora, que de forma fictícia é a diretora de uma 

peça de um teatro, que logo mais será apresentado. Nesta trama dramática da 

pesquisa, propôs vários desafios, inquietações, dúvidas que aguçaram o imaginário, a 

liberdade criadora, sem desconsiderar as amarras em relação ao rigor metodológico 

que exige uma pesquisa e o uso das ações presentes através de uma rede de 

conhecimentos imaginários e ao mesmo tempo tão verdadeiros. Do passado que se 

torna presente, do presente que se torna futuro e de sonhos que podem se tornar 

realidades.  

Imagina-se que a mala “carrega nossas experiências, nela temos roupas velhas 

das experiências desgastadas pelo tempo e roupas novas de sonhos que a tornam mais 

leve. A formação docente é uma temática conhecida, revisitada pela literatura 

brasileira e internacional, mas quando se trata de colocar em prática na Instituição 

Escolar se torna semelhante a esta história. “Não importa se a mala é grande ou 

pequena, o que importa é o que faremos com o que pesa nelas”. A mala nos ensina que 

diante dos obstáculos devemos nos desfazer do que pesa com sabedoria e paciência. A 

formação não é algo novo, é um misto do moderno e o antigo, em se tratando das 

convicções que as pessoas têm a respeito do conhecimento, da forma de ensinar, das 

tecnologias que adotam em aula.  

A formação continuada é comentada em vários lugares, são muitos ensaios, 

alguns conseguem implementar na Instituição, outros não. São muitas saias que o (a) 
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articulador (a) pedagógico (a) ou o (a) supervisor (a) escolar responsável pela 

formação continuada, tem que segurar. Dentre elas: existe na instituição relações de 

poderes, a hierarquia na gestão, então é preciso relatar para esta gestão escolar a 

importância da formação continuada, tornar um espaço prazeroso e necessário para os 

docentes, se desvencilhar das atribuições administrativas que são mais privilegiadas 

em detrimento das ações pedagógicas. É preciso estar atento para não perder as 

oportunidades que surgem no caminhar pedagógico, nas intervenções necessárias, no 

tempo preciso e na medida certa. 

 Mas a história não acaba por aqui... A história com certeza tem mais detalhes. 

Mas, estes detalhes serão vistos em um espaço cênico de um teatro, com algumas cenas 

que compreendem um espaço de passagem, do presente que ao mesmo tempo é o aqui e 

o agora, já se torna passado, como uma névoa que se dissipa. É possível ainda 

observar traços do passado que os professores demonstram em seus discursos, que aos 

poucos vão se modificando, se adequando com esta realidade atual tão complexa. De 

forma imaginária, utilizaremos também um espaço de um divã, onde ocorrerão as 

interferências entre a terapeuta e os discursos de alguns participantes da pesquisa, no 

espaço de formação das intervenções individuais que a supervisão pedagógica realiza 

na Instituição.  

Miguel —Os textos que mobilizam os jogos de cenas na dimensão em que 

propôs podem acionar intencionalmente a estratégia literária da encenação narrativa 

e, desse modo, tornar difusa, ou mesmo inexistente, a linha demarcatória “entre jogos 

efetivos e jogos fictícios de linguagem”
20

 

Roteirista —Sendo assim, lhes faço um convite para que procure um lugar 

confortável para se assentar no palco do teatro do Instituto Federal de Rondônia – 

Campus Ji-Paraná e assistir à peça intitulada: Formação Continuada Docente: o 

Despertar de Vozes Coletivas na mobilização de espaços formativos. 

A trama teatral se passa na cidade de Ji-Paraná-RO. O cenário representa o 

auditório do IFRO-Campus Ji-Paraná. Quando a cortina se abre, o teatro está claro. No 

palco, encontra-se uma paisagem tipicamente escolar, de uma sala de aula, onde tem 

também a sala da gestão de ensino, a sala dos professores, a sala do DAPE, do CRA, do 

NAPNE e da CAED, além do espaço da biblioteca escolar. Há sempre um barulho forte 
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 (MIGUEL, 2011, p.276). 
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de vozes que ecoam de todos os lados. As vozes mais nítidas são dos professores, 

protagonistas dos principais jogos dialógicos presentes no texto.  

Apresento, a seguir, a cena ficcional que relata a história da roteirista, escritora e 

terapeuta desta peça, trazendo alguns trechos de sua jornada pessoal e profissional, bem 

como o que de certa forma, a moveu para a realização desta pesquisa. Como diz Larrosa 

(2016),’ a memória não é um rastro do passado, mas um processo conduzido no 

presente, com certo sentido (provisório) de quem somos e certa habilidade narrativa”. O 

episódio a seguir, registra parte da experiência que envolve o ofício profissional da 

pesquisadora, enquanto pedagoga, que busca sentido para o seu fazer pedagógico, 

problematizando os espaços de formação buscando mobilizá-los trazendo um 

significado de espaço de formação continuada. 

 

– Episódio 2 – Marcas e rastros de minha constituição profissional 

Este é um episódio que registra em memorial parte do que eu sou atrelado a 

minha escolha profissional, influenciada diretamente, pelo contexto social e histórico, 

memória e ações que tive em minha escolaridade, na qual priorizo a escrita por meio das 

narrativas. Afinal, trabalhar com narrativas na pesquisa e/ou no ensino é partir para a 

desconstrução/construção das próprias experiências tanto do professor/pesquisador 

como dos sujeitos da pesquisa e/ou do ensino. “Exige que a relação dialógica se instale 

criando uma cumplicidade de dupla descoberta. Ao mesmo tempo em que se descobre 

no outro, os fenômenos que se revelam em nós”. (CUNHA, 1997) 

Esses fragmentos a seguir são memórias de minha vida que de alguma forma 

desconstruiu modos privilegiados de pensar sobre a formação continuada docente, que 

ao longo dos anos foi tecendo novos significados como profissional da educação. 

Para Larrosa (1996, p. 422), “o tempo de nossas vidas é o tempo narrado, 

articulado em uma história; é a história de nós mesmos, tal como somos capazes de 

imaginá-la, de significá-la e de contá-la”.  

Abrimos a cena dialógica, que ocorreu de maneira fictícia em frente ao auditório 

do Campus Ji-Paraná e que por analogia, será considerado como sendo o espaço de um 

teatro, a qual será possível conhecer um pouco da história da pesquisadora. A autora 

Maria Izabel da Cunha, uma das personagens traz importantes contribuições, acerca do 

trabalho com narrativas e memorial. Participarão desta cena três personagens principais: 
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a roteirista; a diretora do teatro e Cunha que traz algumas contribuições por meio da 

enxertia textual
21

. 

 Roteirista —Na porta do teatro, sentada em um banco de madeira, em um 

espaço redondo, onde há pessoas que passam de um lado para o outro, em direção a 

uma Biblioteca que fica situada ao lado do teatro, encontrei-me com a Diretora da 

ação teatral. Me aproximei e depois de cumprimentá-la perguntei:  

Roteirista —(Cumprimento) Olá! Tudo bem? Em que posso ajudar?  

—Bom dia! Eu sou a Diretora de uma ação teatral, estou esperando alguém vir 

abrir a porta, pois irei dirigir algumas cenas de uma peça intitulada “Formação 

Continuada Docente: O Despertar de Vozes Coletivas na Mobilização de Espaços 

Formativos”. 

 Roteirista — (Dirigindo-se a mim, pergunta?) 

Diretora —E você? aposto que deve ser a roteirista da peça teatral? 

 Roteirista —Sim sou eu mesma! (Dando-lhe um abraço)! 

—Ao adentrar naquele espaço do teatro e se assentar começamos a nos 

conhecer melhor. 

Diretora —Então me conte um pouco sobre como surgiu os seus primeiros 

rastros como educadora? 

Roteirista —Bom! Vou antes, trazer um pouco dos motivos que me fizeram 

seguir esta profissão. Lembro-me que desde os quinze anos, dava aula particular para 

alunos do ensino primário, principalmente de matemática, disciplina a qual tinha mais 

apreço. Nunca me imaginei professora de uma classe. Enquanto criança não gostava 

de brincar sendo professora, mas me sentia bem em saber que aquele aluno que dei 

aula, conseguia melhorar em seus estudos. Cada aluno, tinha o dia para que eu pudesse 

ajudar nas tarefas ou nas disciplinas de maior dificuldade, que por coincidência era 

quase sempre matemática. Eu atendia em média três alunos por semana, tinha época 

que chegava atender cinco alunos. Na época de provas sempre aumentava a procura 

dos alunos pelas aulas de reforço. 

Diretora —Eu sou pedagoga e me interesso por pesquisas no campo da 

educação matemática. Mas me fale um pouco do que lhe tocou, do que lhe passou, te 

dando novos significados e (re) construindo saberes da experiência, tomando a 
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 Derrida faz uso do termo “enxertia textual” analogamente às chamadas “enxertia vegetal” e 

“enxertia animal”. Classifica vários modos de inserir um discurso em outro ou de intervir no 

discurso que se está interpretando. 
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experiência em consideração para compreender a sua aprendizagem e formação 

docente, tal como cita Larrosa.
22

 

Roteirista —Meu primeiro contato com a Escola formal foi quando fiz o 

primário, em uma Escola Multisseriada
23

 Rural, onde tinham quase quarenta alunos. O 

professor tinha inúmeras tarefas e eram considerados pela comunidade os detentores 

do saber. Quase deuses! Cursei minha primeira e segunda série nesta escola: “São 

Francisco de Assis”, em Jaru (RO), hoje desativada devido à falta de alunos na região 

e o predomínio da área de grandes fazendas que antes era formada por chácaras e 

sítios que cultivavam a lavoura de café e do cacau. Era interessante que quando o 

professor explicava o conteúdo para uma série, a outra tinha que prestar atenção, 

tendo então um certo conhecimento do conteúdo de todas as séries. O ensino podia-se 

dizer que era global. Depois terminei meu primário em uma escola rural que na época 

não era considerado escola pólo, como nos dias de hoje, mas era semelhante. 

Diretora —E quem você acredita que influenciou na sua escolha profissional? 

 Roteirista —Ah! Minha mãe me inspirou! Ela foi professora das séries iniciais, 

orientadora no CEEJA
24

 das disciplinas de História e Geografia, alfabetizadora no 

EJA, supervisora, orientadora e diretora de escola por muitos anos. Por um período de 

trinta anos exerceu essas atividades na educação, anteriormente era costureira de 

fábricas. Fez pedagogia no Campus de Ji-Paraná da UNIR, primeira turma do turno 

vespertino, conciliando os trabalhos como professora nos turnos matutino e noturno. 

Atualmente ela é aposentada e acredito que foi ela mesmo que influenciou diretamente 

minha escolha profissional e das minhas irmãs. A primogênita é Licenciada em Letras, 

professora municipal de Língua Portuguesa e Coordenadora de Pólo/FAEL
25

 no qual 

também trabalhei como Tutora de Cursos Superiores a Distância. A outra é licenciada 

em Pedagogia, professora estadual das séries iniciais de uma Escola em um Distrito do 

Município de Presidente Médici. 

—Então ela foi a primeira referência. Quando fui fazer minha escolha 

profissional, no ensino médio, na época poderíamos escolher magistério, técnico em 

contabilidade e colegial. Queria fazer técnico em contabilidade, porque meus colegas 
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 (LARROSA, 2015) 
23

As classes multisseriadas são uma forma de organização de ensino na qual o professor 

trabalha, na mesma sala de aula, com várias séries. 
24

Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. 
25

Pólo associado de graduação e pós-graduação, localizado em Presidente Médici/RO, da 

Faculdade Educacional da Lapa por intermédio e responsabilidade da Faculdade de Rolim de 

Moura. 
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que estudei por anos juntos, iriam cursar também e eu queria começar a trabalhar o 

mais rápido possível, e acreditava que a área contábil tinha mais a ver comigo. Além 

de ser a escola que estudei por mais tempo (E.E.E.F.M. Professor Paulo Freire). Anos 

mais tarde, voltei a esta escola como servidora estadual e fui trabalhar como 

supervisora pedagógica dos professores que haviam me ensinado nos anos escolares 

que passei por ali. Nessa mesma época, de escolha por curso, minha mãe interferiu e 

pediu para eu fazer o Magistério. Para não a contrariar, me dispus a fazer o magistério 

pela manhã e o técnico em contabilidade a noite, as aulas particulares eram dadas a 

tarde. A escolha do magistério foi a que me tocou mais, embora inicialmente não era o 

esperado! O ambiente, as pessoas e o que somos naturalmente influenciam as escolhas. 

Atualmente me vejo trabalhando numa Instituição de Educação Técnica e Profissional. 

Diretora —Interessante! E como foi esse início de ingresso como profissional na 

educação? 

Roteirista —Ao terminar o ensino médio, uma professora que dava aula no 

curso de magistério, indicou-me para ser professora auxiliar da disciplina de 

Matemática do Projeto EDUCAMP
26

. Que para evitar o êxodo rural; os alunos iam 

uma vez por semana estudar o dia inteiro uma disciplina. Cada disciplina tinha em 

média de dez a quinze encontros e assim terminava uma disciplina e iniciava a outra. 

Cada dia ia dar aula em uma localidade diferente na zona rural; tínhamos apenas um 

dia para planejar as atividades e em média tinha 32 (trinta e duas) aulas semanais. 

Comecei como auxiliar de matemática, pela afinidade e facilidade que tinha com a 

disciplina, depois foram me passando outras disciplinas para eu ministrar como: 

história, geografia e até técnicas agrícolas. Não havia nesta época, preocupação com 

projetos de formação continuada, muito menos encontros pedagógicos, era cada um 

por si. O máximo que acontecia era troca de atividades, uns com os outros, que 

tivessem mais afinidade. Quem tivesse magistério, podiam tornar-se professores de 

qualquer segmento.  

—Em Rondônia, lembro bem dos meus professores, que em sua maioria, as 

vagas de nível superior de disciplinas específicas eram ocupadas por professores 

nordestinos. Neste projeto, quase todos os professores de nível superior eram 

nordestinos e os auxiliares eram os que tinham o curso de magistério. Os docentes 
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 Um projeto de educação no campo de ensino fundamental: 5° a 8° ano, do segundo segmento, 

na zona rural, onde o aluno estudava por módulo as disciplinas, era ministrada uma vez por 

semana até terminar e iniciar a outra disciplina. O objetivo do Projeto era evitar o êxodo rural. 
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nordestinos desempenharam um papel significativo na constituição histórica 

educacional do início do Estado, que antes foi um território federal. 

Diretora —E o que te moveu a mergulhar definitivamente nesse universo da 

educação? 

Roteirista —O fato de ser auxiliar de docente, me incomodou e me moveu a 

seguir meus estudos. Na década de 1990, quem tivesse o ensino técnico já era de 

grande valia, pois já podia ingressar no ambiente profissional, porém o salário era bem 

inferior ao dos que tivessem nível superior.  No meu caso de técnico em contabilidade 

já podia até tirar a Carteira de Registro de Contabilidade, que possibilita abrir um 

estabelecimento contábil e assinar documentos relacionados a esta carreira. E formada 

em magistério poderia trabalhar em qualquer segmento do ensino, com disciplinas que 

eu julgasse que tivesse domínio e conhecimento. 

—Eu gostaria muito ter feito Licenciatura em Matemática, mas na região 

central só a Universidade Federal de Rondônia ofertava, o vestibular era muito 

concorrido e o colegial era o curso que mais preparava os alunos para ingressar na 

Faculdade e o curso colegial não foi a minha escolha. Tinha a possibilidade de cursar 

Pedagogia. Na época a Pedagogia tinha divisões, cada Faculdade ofertava uma 

modalidade. A ULBRA
27

 ofertava Pedagogia - Orientação; a FEC/UNESC
28

: 

Pedagogia - Administração e Supervisão e a UNIR
29

: Pedagogia - séries iniciais e 

Magistério. Como tinha mais afinidade com o segundo segmento, não queria nem 

cursar pedagogia, quanto mais estudar para me habilitar em Pedagogia para atuar nos 

anos iniciais.  

—Preferia ter escolhido na época engenharia civil, mas não tinha no Estado 

este curso, não tinha tais políticas de ingresso nas universidades como: PROUNI
30

, 

ENEM
31

, muito menos política de financiamento como o FIES
32

, ou seja, para um pobre 

alcançar uma formação destas, era quase surreal. Na época, fiquei muito em dúvida se 
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 Universidade Luterana de Ji-Paraná, hoje CEULJI/ULBRA – Centro Universitário Luterano 

de Jí-Paraná. 
28

 Faculdade Educacional de Cacoal, hoje Universidade do Extremo Sul Catarinense.
 

29
 Fundação Universidade Federal de Rondônia-UNIR 

30
 Programa Universidade para Todos

 

31
 Exame Nacional do Ensino Médio e foi criado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

para testar o nível de aprendizado dos alunos que concluíram o ensino médio no Brasil. 
32

 É um programa de Financiamento Estudantil criado pelo governo em 1999 para substituir o 

Programa de Crédito Educativo – PCE/CREDUC. Destina-se a financiar a graduação no Ensino 

Superior de estudantes que não possuem condições de arcar com os custos de sua formação. 
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fazia Ciências Contábeis ou Pedagogia, o valor da mensalidade era o mesmo. Escolhi 

então Pedagogia, e a escolha foi influenciada por já estar atuando como docente.  

—Nesse momento um espectro de voz repisa meus rastros. Lembro-me de uma 

frase eloquente de uma amiga de profissão:  

Maria—Pedagogia! exclamou Maria. Eu poderia jurar que o curso escolhido 

seria matemática. 

Roteirista —Poderia ter desistido, mas talvez a Pedagogia tenha mesmo um 

poder mágico de um feitiço, que cada vez queremos nos aprofundar em sua magia 

apaixonante da arte que envolve o ensinar e o aprender e os seus efeitos que se 

dissolvem no tempo. 

Diretora —Me conta um pouco sobre sua formação inicial em Pedagogia? 

Roteirista —Na época em que eu cursava Pedagogia, lembro bem! trabalhava o 

dia todo, fazia o percurso entre Presidente Médici a Ji-Paraná para cursar a 

Faculdade à noite e estudava até de madrugada para ministrar as aulas do dia 

seguinte, já que não tinha formação específica e pouca experiência, então tinha que me 

dedicar em dobro. Não me identifiquei com a Pedagogia/Orientação Educacional. 

Então resolvi me transferir para a FEC, hoje conhecida como UNESC
33

, onde conclui 

Pedagogia/Supervisão. Foi no ano de 2001, mesmo ano de conclusão de minha 

primeira graduação, que fiz minha primeira especialização em Metodologia e Docência 

do Ensino Superior. Antes de concluir o curso de Pedagogia, prestei concurso 

municipal e fui trabalhar como Professora da Educação Infantil. 

—Aquele trabalho era para mim um castigo! porque não queria atuar com 

séries do primeiro segmento, não tinha nenhum conhecimento na área e na formação 

inicial, também não havia no curso de pedagogia disciplinas que abordasse assuntos de 

educação infantil, diversidade ou necessidades específicas, nem tampouco no 

magistério, acredito que era o início das lutas de grupos específicos para ocupar os 

espaços na educação, não se via quase alunos com necessidades específicas na escola, 

lembro que já existia a APAE
12

 e os alunos que tinham alguma deficiência quando 

queriam estudar era para lá que iam ou ainda tinham a opção de não ir para a escola. 

Pequena pausa. 

—Ao escrever esse trecho. Lembrei-me que nesse tempo, me veio na lembrança 

a imagem de um momento de luto! (Breve silêncio) 
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 Associação Educacional de Cacoal. 
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—Meu pai que era divorciado da minha mãe, desde quando eu tinha dez anos 

de idade, veio a falecer por coincidência na cidade que nasceu em Vitória da 

Conquista, na Bahia, em decorrência de um traumatismo craniano. 

Diretora —Nossa! Passei por um momento de luto muito difícil pra mim, quando 

“minha linda flor do lírio se foi...” minha mãezinha! (Pensativa) 

—Tive uma orientanda que nesse momento foi um verdadeiro presente em 

minha vida. 

—Mas me fale um pouco mais das experiências que traz relação com a 

temática? 

Roteirista —Depois de ter passado pela Educação Infantil, fui atuar como 

Tutora no Projeto PROFORMAÇÃO
34

. Foi uma experiência ímpar, um projeto que me 

possibilitou grande crescimento profissional e pedagógico. Meu primeiro contato com a 

Educação a Distância, foi um Projeto semipresencial de dois anos. Nesse Projeto, 

tínhamos como instrumento avaliativo o Portfólio, que era composto por um memorial, 

um planejamento diário e uma atividade significativa que o cursista desenvolvia 

relatando o que deu certo ou não em sua prática pedagógica, relacionando com os 

conteúdos estudados naquela quinzena.  

Cunha—Em pesquisa, temos usado principalmente a linguagem oral. 

Entretanto, no ensino, na utilização de memoriais que podem ser excelentes materiais 

de pesquisa – são usuais os relatos escritos. Sua análise mostra que toda a construção 

do conhecimento sobre si mesmo, supõe a construção de relações tanto consigo quanto 

com os outros
35

. 

Roteirista —O memorial dos cursistas era algo incrível, pois no começo 

escreviam pouco, depois com o incentivo, com as interferências no processo de 

reelaboração da escrita, percebia um desenvolvimento significativo. Quando escreviam 

parecia que a gente estava vendo aquela prática pedagógica, ou alguma situação 

citada.  

Cunha —Ao mesmo tempo em que o sujeito organiza suas ideias para o relato, 

quer escrito, quer oral, ele reconstrói sua experiência e, portanto, acaba fazendo uma 

autoanálise que lhe cria bases de compreensão de sua própria prática
36

. 
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 Programa para habilitar professores das séries iniciais que trabalham com classes 

multisseriadas no magistério. 
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Diretora —E depois da formação inicial em Pedagogia quais foram os desafios 

da sua profissão?  

Roteirista —Já com a formação em Pedagogia fui atuar como supervisora em 

uma Escola Municipal e depois em uma Escola Estadual; sempre gostei de trabalhar 

com a organização e planejamento dos encontros pedagógicos e da elaboração e 

execução de projetos com os docentes. Saí desta função, para atuar em outro cenário, 

tornava-me agora Professora Formadora de Fundamentos da Educação, no 

PROINFANTIL
37

, nos mesmos moldes do PROFORMAÇÃO onde atuei como tutora. 

Fazíamos formações em nível nacional e estadual, inclusive nos últimos programas, a 

UNIR, foi a responsável por acompanhar o desenvolvimento e as ações do Programa, 

além da Universidade Federal do Pará, anteriormente a este. Também do mesmo modo 

que o PROFORMAÇÃO, usávamos o Portfólio, e dentre os instrumentos avaliativos 

havia o memorial.  

Cunha —É importante destacar que o trabalho com as narrativas é 

profundamente formativo
38

. 

Roteirista —Vejamos que havia uma preocupação não só pra quem se destinava 

esta formação, mas primeiramente com os formadores. 

Diretora —Onde está a memória mais forte para propor a sua pesquisa? 

Roteirista —A metodologia de aplicação do PROFORMAÇÃO e posteriormente 

do PROINFANTIL, foram de notável retorno formativo aos cursistas. Foi estudada e 

elaborada por uma equipe de doutores de várias universidades que trabalhavam como 

consultores do MEC. Eles elaboraram a metodologia, faziam as formações a nível 

Estadual e acompanhavam o seu desenvolvimento de aplicação. Aqui está a memória 

mais forte em relação ao desenvolvimento desta pesquisa, preencher esta lacuna em 

relação às tratativas pedagógicas da Instituição onde trabalho, construindo uma 

metodologia de formação continuada em serviço, considerando o grupo de professores 

já contratados e atuantes na Instituição. Estes dois Programas (PROFORMAÇÃO e 

PROINFANTIL), deixaram rastros significativos na minha carreira, embora se tratasse 

de Programas de Formação Inicial e a pesquisa tem um viés de Formação Continuada 

Docente. 

—Depois de tantas encenações performáticas de experiências formativas, e 

também quando atuei como Professora Formadora do Proinfantil, que estudei, que li 
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sobre questões específicas deste nível de ensino, veio à tona a memória de quando fui 

professora do pré-escolar. 

—Nossa! Quantos erros, quantas frustrações, quantas experiências fracassadas 

por falta de uma formação continuada em serviço que levasse a gente a entender 

aqueles processos de ensino naquele espaço, preenchendo aquelas fissuras que ficaram 

durante a formação inicial, que dificilmente abarcam todas as necessidades 

educacionais. Foi nessa época que fiz na PUC-RJ
39

, outra especialização na 

modalidade de Educação a Distância em: Tecnologias Educacionais. 

Diretora —Houve algum momento em que pensou em desistir da profissão de 

Pedagoga? 

Roteirista —Sim! Procurava por um novo cenário, diferente do que já havia 

escolhido para seguir meu percurso. Foi então que eu fiz o curso de Direito, na UNIR-

Campus Cacoal, o qual terminei em 2009. O curso me interessava mais para prestar 

concursos do que para atuar como advogada, estava insatisfeita com uma série de 

questões na educação. Observo que devido os exemplos que tive com os professores, a 

educação é algo mais tendencioso para mim. Me desligar da educação e seguir outra 

carreira é algo muito estranho. 

—Os estudos da área de Direito me deixaram poucas marcas porque talvez 

estivesse enfeitiçada pela pedagogia mesmo sem o glamour que a profissão 

proporciona. Era difícil imaginar que em 2002, uma pedagoga com seu pouco salário 

iria fazer um Curso na Universidade Federal de Rondônia – Campus Cacoal, 

frequentada principalmente pela elite local. Precisamente no Governo de Fernando 

Henrique Cardoso de Melo. Não havia bolsas de estudos, livros atualizados na 

biblioteca, muitos professores eram contratados temporariamente, a carreira de 

docente superior não era atraente com seus baixos salários, o processo de ingresso 

eram duas provas: uma de redação e outra de conhecimentos gerais. 

— No magistério pude experimentar desde o emprego formal como professora 

particular de aulas de reforço de matemática e alfabetização. Até a contratação como 

servidora pública municipal, estadual e atualmente na esfera federal onde atuo no 

IFRO.  

Diretora —De onde fala profissionalmente hoje? 
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Roteirista —Voltando a lembrança um pouquinho... Vim para o IFRO porque 

como a profissão de professor ainda em certas esferas é desvalorizada financeiramente 

principalmente nas esferas estadual e municipal. Trabalhei também concomitantemente 

como Tutora nos primeiros cursos de nível superior (EaD
40

), na cidade que residia em 

Presidente Médici no ano de 2006, com um contrato particular pela FAROL
41

. Era uma 

servidora que tinha sessenta horas de trabalho semanal, semelhante a muitos 

professores com contrato estadual e municipal. Que devido os baixos salários 

procuram outro trabalho para completar a renda financeira familiar. Pela Farol, fiz 

uma especialização em Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia 

Educacional. 

—Foi então que em 2010, fui aprovada no Concurso do IFRO, como Pedagoga. 

De onde falo hoje. Eu não tinha noção de qual era o meu papel naquele novo trabalho, 

fiquei por um ano, tentando buscar uma identidade, fazendo serviços burocráticos, 

olhando diários, não tinha o profissional de orientação, minhas chefias a maioria eram 

da área técnica, poucos eram os licenciados que tinham cargos de gestão. Era tudo 

muito confuso. Todos independente da formação que ocupava, faziam os mesmos 

trabalhos naquele setor. Atendia ao público, olhava diários, fazia levantamentos, 

tabelas e foi assim por vários anos.  

—Os pedagogos e os Técnicos em Assuntos Educacionais (TAEs), no IFRO, 

pertencem a classe de técnicos administrativos, um grave erro perante a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – Lei N. 9394/1996 em seu Art. 61; que os consideram 

como profissional da educação. Ou seja, a Lei vigente no IFRO, ainda não foi 

atualizada para diversos efeitos. 

 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os 

que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em 

cursos reconhecidos, são: 

I – Professores habilitados em nível médio ou superior para a 

docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;  

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso 

técnico ou superior em área pedagógica ou afim.  

 

 

—Aqui está a raiz do nascimento destes traços de identidade profissionais 

extremamente confusos. Ainda são fortes esses rastros no dia a dia do trabalho. Foi 
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então, que o curso de licenciatura em química, precisava de Professor Pedagogo, e não 

havia contratação ainda, fui convidada a ministrar aula como professora voluntária 

pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Química, no qual aceitei.  

—Então eu ministrava aulas de Didática, Políticas Públicas e Avaliação da 

Aprendizagem, graças aos conhecimentos que adquiri como Professora de 

Fundamentos da Educação, além de cumprir meu horário como Pedagoga Supervisora. 

Não havia nenhuma compensação de horários ou serviços, por isso.  Estava muito 

animada com o novo emprego, queria trabalhar e vi esta oportunidade como uma 

forma de ganhar mais credibilidade com os professores, aproximar-me deles ou me 

fazer parecida com eles e assim poder atuar de fato como supervisora pedagógica. 

Erámos invisíveis e subutilizados em nosso ofício como pedagoga e o universo era 

obscuro e turvo. 

—Mais tarde, assumi por meio de eleição, a Diretoria de Ensino no Campus, no 

qual atuei por um período de três anos. Foi uma oportunidade de questionar de forma 

direta as funções, de propor mudanças, desconstruir cenários e discursos já enraizados 

no seio da Instituição. Nesta época, ingressei numa Pós-Graduação na Universidade 

Federal de Santa Catarina, em Gestão e Docência em EaD, presencial, mas devido as 

atribuições do cargo não foi possível concluir. É muito difícil conciliar estudos com 

algum cargo de gestão. 

—Como tutora de cursos superiores em EaD, me possibilitou uma base sólida 

quando fui para o IFRO e atuei na gestão de ensino (2013-2015), pois já havia atuado 

nos três níveis de ensino (fundamental, médio e superior) e completando as três esferas 

governamental, o que traz mais experiências formativas. Depois disso, atuei em cargo 

no Departamento de Extensão e percebendo a necessidade de continuar meus estudos, 

decidi sair da gestão e voltar para o Departamento de Apoio ao Ensino, onde estou 

lotada, como supervisora pedagógica.  

 Diretora —Então é hora de verificar como serão elaborados os roteiros das 

cenas a seguir. Vamos ao trabalho! É preciso ler, reler e ler de novo se for preciso para 

entender o enredo. 

No próximo episódio, vamos presenciar uma história sobre várias histórias, de 

vidas, da profissão de professores de ser e estar na educação. 

A manhã era uma possibilidade excepcional. Era uma manhã aberta a um verão 

escaldante. A multidão estava ali aguardando no teatro em silêncio. 
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- Episódio 3 – Memorial oral dos principais atores 

A técnica do memorial oral foi aplicada quando iniciou os estudos em grupo 

formativo para a definição da metodologia de formação continuada com os participantes 

da pesquisa. Personagens estes, que a pesquisadora se deparou imaginariamente em um 

espaço cênico de um teatro. 

Dei-me tempo para reparar não só no que se dizia, mas nas expressões, nos 

gestos, nas tonalidades das vozes, nos modos como as palavras eram ditas, nos efeitos e 

rearranjos corporais e verbais produzidos entre os interlocutores. 
42

 

No palco teatral – do IFRO – transcorre a terapia da formação continuada de 

professores. Cada cena uma vida, uma história, que compõem esta pesquisa. 

Roteirista —Apresento-vos os personagens ficcionais na ordem em que os 

mesmos se apresentaram, são eles: a roteirista das cenas e pesquisadora, a diretora do 

teatro e orientadora da pesquisa e os personagens - Alika, Agnes, Simone, Suzana, 

Renan, Marília, Jorge, Luana, Jonas, Davi, Aristides, Luisa, Ariana, Alexandra, Helga 

e Lourdes.  

E tudo começou naquela manhã de calor, onde era possível inclusive ver um 

gramado; próximo havia alguns pássaros, árvores com flores, um senhor limpando um 

jardim, depois de tomarmos juntos o café matinal, a pergunta inicial é: O que te trouxe 

para este teatro? 

Nesta ação não vamos tomar os conteúdos das falas como “dados objetivos” 

sobre o exercício da docência. Vamos trabalhar com os flashes memorialísticos
43

. A 

pesquisadora, aqui denominada roteirista e ao mesmo tempo a terapeuta, começa 

dizendo:  

—Iniciei minha jornada na educação muito cedo, não vou dizer o ano, senão 

vão descobrir a minha idade. 

Jorge interpela —Marechal Rondon sabe disso! (Risos) 

Roteirista —(Continua dizendo). O que me trouxe até aqui foi a consequência 

da primeira escolha profissional, ser professora, e atualmente como supervisora 

pedagógica, por isso estou na educação, e com as mudanças que já houve na 

previdência social depois de 2010, tem que se pensar bem ao mudar de área. E de certa 
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forma, me acomodei por aqui, a chance de continuar os estudos com afastamento 

remunerado é convidativa no IFRO, já que aqui é um dos poucos lugares que valoriza a 

capacitação de seus servidores em Mestrado e Doutorado principalmente. 

—Bom, neste momento faço o convite para que vocês possam ir se 

apresentando. Desde já agradeço a cada um pela disponibilidade de colaborar com a 

disseminação dos conhecimentos neste cenário que é o IFRO. A plateia deve estar 

curiosa para saber por que fizeram esta escolha.  

Roteirista —E foi então, que iniciaram os trabalhos da técnica que assim 

denominei de “Memorial Oral
44

”.  

Começamos por apresentar os filósofos e como se fosse uma miragem, o nome 

ia se aproximando e modificando de forma aportuguesada, quando se aproximava a 

apresentação. 

—Vamos começar então as apresentações, podem seguir a ordem em que 

estamos sentados nesta forma circular. Eu comecei, e repasso para quem está no meu 

lado direito dar continuidade e assim por diante... 

Roteirista —Começamos por Akka Mahadevi. Foi uma filósofa da idade média, 

ela deu uma grande contribuição para a literatura, recebeu o título honorífico Akka 

pela relevância da obra. 

Com sua voz suave, Alika então, começa a falar: 

—Eu gostava de estudar, quando criança eu não sabia o que eu queria ser! Fiz 

o magistério, gostei bastante, mas pela desvalorização da profissão, não queria seguir 

a carreira. Gostaria de ser arquiteta. Fiz licenciatura e me tornei professora de Letras. 

Teve uma época que tive problema na voz... O médico falou que talvez eu teria que me 

afastar, fiquei bastante aflita com isso.  

Roteirista —Nesta área há muitas licenças médicas, conheci várias professoras 

da área de Letras com problemas na voz principalmente. O tal do calo nas cordas 

vocais. Assim que diziam. Na sala de aula se utiliza muito a voz. Há muitas queixas, 

mas ter que pagar um fonoaudiólogo se torna caro dependendo da esfera em que o 

professor atue. 

Alika —Vim para o IFRO, porque a remuneração era melhor do que no Estado 

e hoje estou muito satisfeita com a minha escolha! 
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Roteirista —Sem dúvida o IFRO é incomparável com outros sistemas 

educacionais, seja em relação a remuneração, as condições de trabalho e o 

quantitativo de aulas. Mas, mesmo assim, será que os problemas de aprendizagem são 

diferentes? Como a Instituição é vista lá fora, na sociedade? Uma boa remuneração 

garante bons resultados?  

—Um silêncio toma conta do ambiente. 

Roteirista —Vamos seguindo agora com Maria Gaetana Agnesi, foi uma 

linguista, filósofa e matemática italiana. Agnesi é reconhecido como tendo escrito o 

primeiro livro que tratou, simultaneamente, do cálculo diferencial e integral.  

Então Agnes se apresenta e de forma bem explícita e cativante expõe: 

—Esta ideia de ser professora surgiu quando eu era muito nova. Meu pai era 

professor e os irmãos dele também eram professores. Meu pai queria que eu fosse 

médica. Eu achava muito bonito a profissão de professor. Eu queria ser professora por 

este motivo. Mas eu queria fazer um curso na Federal. Conversando com meus irmãos 

que faziam curso na área de exatas me interessei por matemática. Meu pai insistia que 

não era para eu fazer cursos na área de educação. Fiz duas graduações ao mesmo 

tempo e passei em outra na área de engenharia elétrica, mas persisti na licenciatura 

porque era o que me motivava, era a minha escolha profissional. Terminei duas 

graduações e escolhi ser professora de Matemática. E quando fui para o Mestrado em 

Ensino de Ciências, me apaixonei ainda mais pela profissão. Tem uma relação com 

Química, Física, Biologia, Matemática e Pedagogia. Sempre quis trabalhar no Instituto 

Federal e esta é a minha primeira experiência. 

Roteirista —Praticamente tudo que discursamos traz traços de outros sujeitos, 

nos remete a lugares, a lembranças, há sempre por trás de um discurso, o discurso do 

outro
45

.  

Roteirista —Também é importante destacar, Simone de Beauvoir: considerada 

uma filósofa francesa da idade contemporânea, escreveu sobre opressão feminina e 

patriarcado.  

Simone de forma bem rápida e elegante, começa a sua exposição. 

—Tentei ser professora, mas não tive uma boa experiência. Quem não gosta 

não faz sentido ficar judiando dos alunos. (Risos). Comecei o curso de Direito, gostava, 

mas tive que trancar depois que passei em outro concurso do IFRO e fui lotada em 
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outro lugar diferente do que eu estava. Gosto da área administrativa, não gosto de 

lecionar. Por isso, escolhi estar aqui seguindo a carreira de técnica. 

Roteirista —Pensando nisso... me vem à memória, quantos relegam uma 

educação de qualidade para os alunos. Quando não planejamos a aula, não nos 

atualizamos, registramos uma aula que não foi dada, podemos estar judiando dos 

alunos. Claro que o governo por falta de políticas públicas de valorização profissional 

do docente, também tem sua parcela de contribuição também.  

Roteirista —Citando, Susanne Langer: que foi uma grande especialista em 

filosofia da arte, da Idade Contemporânea, apresento a Suzana! 

Com aquela voz doce e mansa diz: 

—Meu nome é Suzana!  Sempre gostei de ensinar desde criança. Meu pai queria 

que eu fosse advogada. Como meu pai era da área, eu achava interessante o glamour 

da carreira. Conforme fui crescendo, observei que tinha outras questões na carreira 

como perseguição, estudo de muitas leis com muita frequência. Ainda no ensino 

fundamental, eu me envolvi com o teatro na escola. E fui me apaixonando pela parte 

artística. Pela dança, pelo teatro, pela música, pelos instrumentos musicais. Eu quis 

fazer artes cênicas, queria ir pro Teatro Macunaíma. E sem o apoio dos meus pais tive 

que desistir do sonho! e sem o apoio financeiro do meu pai por não ter escolhido 

Direito, que seria o único curso que ele pagaria, resolvi fazer Pedagogia, porque era a 

única faculdade que eu conseguiria pagar. Meus avós eram professores, inclusive era 

proprietário da escola que trabalhavam em São Paulo, hoje se tornou em uma Escola 

Estadual. Meu pai não ficou tão decepcionado porque era a profissão dos meus avós, 

que eram os pais dele. Durante o curso eu comecei a me apaixonar e nos estágios 

então, me identifiquei com a Pedagogia! 

Roteirista —Então Suzana! quando jovem parece que a escolha profissional é 

referenciada pelo glamour que a carreira poderá nos transmitir, o retorno financeiro 

que ela irá nos trazer. Quem dita é a própria sociedade dando o devido prestígio a 

cada profissão. Ou até que um dia, nos deparamos com um professor que nos reflete 

aquela vontade de ser educadores. Este profissional se torna um parâmetro 

profissional. O glamour é o que está implícito neste profissional, naquilo que mais nos 

tocou. 

Suzana —Sim. Inclusive eu tive um professor que foi minha inspiração! Ele 

mostrava a pedagogia de forma muito criativa. Embora eu não tinha vontade de dar 

aula no ensino básico. Comecei a focar nos caminhos possíveis que me levasse a 
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docência do ensino superior. E após terminar as pós-graduações, comecei a participar 

dos processos seletivos da UNIR e IFRO. E na fila de espera, fui chamada para 

trabalhar no IFRO de forma temporária, mas é uma experiência que eu precisava para 

minha carreira e não vou desistir. Agora estou focada para ingressar no Mestrado. 

Meus alunos, ficam meio assim comigo, porque eu invento algumas coisas no meio dos 

conteúdos. E eles falam: - professora você gosta de coisas artísticas. E então respondo: 

- Gosto e sejam criativos! (risos). 

Roteirista —A carreira do magistério também pode ser levada pela paixão 

principalmente quando nos encontramos no período de estágio de formação docente. 

Mas também, pode ser que a pessoa se torne docente pela falta de oportunidade e pelas 

condições financeiras que não nos permite fazer um curso com um gasto financeiro que 

não podemos arcar. Infelizmente a formação inicial na Instituição Pública de Nível 

Superior, ainda não é suficiente para todos. 

Roteirista —Então... René Descartes! Não poderia deixar de citá-lo. Foi 

considerado o fundador da filosofia moderna, e autor da máximo “penso, logo existo”, 

defendia que o melhor caminho para adquirir conhecimento era o raciocínio 

matemático. Renan em poucas palavras faz sua apresentação:  

Renan —Gostaria de fazer um curso de exatas, porque tinha aquela visão que 

pedagogia era para tratar com crianças. Escolhi Matemática e posteriormente fiz o 

concurso do IFRO. Sempre trabalhei na área administrativa. 

Roteirista —Será que posso dizer que todo professor é pedagogo? Porque de 

forma bem simples, podemos definir o Pedagogo como aquela pessoa que ensina, 

mestre ou professor. Hoje a pedagogia, abre um grande leque em sua atuação 

profissional. Fazendo especializações o pedagogo pode atuar na orientação, 

supervisão, gestão, em outros órgãos públicos e privados. 

Roteirista —Continuando as apresentações temos também, Maria, a judia, ou 

Miriam, que foi considerada a fundadora da alquimia, também descobriu o ácido 

clorídrico, ela viveu em Alexandria e era seguidora do culto de Isis. Escreveu o livro de 

Magia Prática e é em homenagem às suas descobertas com o ponto de ebulição da 

água o nome de banho-maria. 

—Assim expôs Marília, seu depoimento, com sua simplicidade e serenidade na 

fala e no olhar. 

—Eu queria ser professora! Mas se passaram muitos anos para eu me tornar 

professora. Fiz licenciatura e bacharelado. Tinha uma paixão por Agronomia, iniciei o 
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curso, mas quando chegou na parte de anatomia vegetal, pensei ... basta! Sempre tive 

uma paixão por química. Minha formação é diversificada. Não quis seguir uma única 

linha na minha formação de Mestrado e Doutorado. Eu sempre fui envolvida com a 

pesquisa e achava que faltava alguma coisa. Eu não queria que a pesquisa fosse meu 

foco principal. E um dia decidi: não ia ser mais pesquisadora e ia prestar concurso pra 

ser professora. Não era para Universidade que eu queria ir, porque é muito focado na 

pesquisa também. Então escolhi o Instituto Federal de Rondônia. Antes participei de 

um processo seletivo no Instituto do Mato Grosso, no qual atuei durante dois anos. 

Fiquei quase quinze anos enfiada dentro de um laboratório e não tenho nenhum 

remorso de ter feito esta escolha de ser docente. 

Roteirista —No IFRO é bem notório perceber que a maioria dos doutores 

preferem a pesquisa em detrimento do ensino. Inclusive alguns até trocariam o lugar da 

sala de aula pelo laboratório. Será que o exercício da docência nos chama? Veremos 

nesta próxima apresentação, os caminhos e os descaminhos que fizeram o nosso colega 

Jorge ir para a docência. 

Roteirista —Georg Hegel! (em tom de entusiasmo). Este foi um filósofo alemão 

que utilizou o método dialético, focado na contraposição de ideias, para explicar aquilo 

que constitui o mundo real. Sendo assim, de forma bem animada e ao mesmo tempo 

cômica, Jorge, começa a contar sobre a sua escolha profissional, acrescentando alguns 

aspectos de sua história de vida: 

Jorge —Vou dizer para vocês de onde eu vim. Minha família são quase todos 

analfabetos. Sou filho de garimpeiro, nômade, então meu universo é caboclo, 

amazônico, onde a gente conhecia açaí, carne de paca. A primeira vez que vi Coca-

Cola! Uau! Minha mãe nordestina, sempre dizia: - filho estude! Meus professores no 

primário eram quase semianalfabetos. Mal sabia escrever direito já se tornava 

professor.  

Na década de 70, eu pensava em sair daquela situação. Sabe aquele sonho em 

ser empresário, ser cantor. Aliás a beleza ajudava muito. (risos de todos) Nós fazíamos 

teatrinho, e eu me sentia o galã da Amazônia. (pausa para risos). Nesse tempo eu 

admirava os professores. Eu achava legal o professor saber e fazer os outros 

aprenderem.  

Na década de 80 fui ser bancário. Depois de quatro anos, sai do banco, não 

aguentava mais aquela vida e resolvi fazer o ensino superior. Queria fazer Direito, mas 

eu não sabia que tinha que fazer um vestibular. Faculdade só tinha em Porto Velho e 
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essas Uni; Uni; Uni; EaD não existiam ainda. Então resolvi fazer um pré-vestibular. Eu 

sempre fui bom aluno, e no cursinho me sentei logo na frente. E então, o professor 

falava algo os alunos respondiam, tudo o que o cara falava os alunos respondiam.... E 

eu?! 

Roteirista —Jorge então levantou-se e fez um gesto olhando para trás. 

—Eu fiquei na frente, somente no primeiro dia. A partir do segundo dia eu fui 

me sentar lá no fundão e lá eu fiquei com os mudos. Da metade pra frente só tinha os 

sabidos. Então eu perguntei pra uma pessoa: que curso esses caras vão fazer? Ele 

respondeu: Direito.  

Roteirista —Jorge gesticulou com o dedo sinalizando um não!  

—Então eu perguntei para onde fica o outro curso. Apontaram para a área que 

atuo. Então é para lá que eu vou... (muitos risos entre os participantes). Rapidamente 

lembrei dos meus professores. Nós que viemos de uma família pobre, não temos muito 

direito de escolha. Eu não gostava muito, porque era licenciatura e bacharelado e o 

curso mais voltado para o bacharelado.  

Um dia andando no corredor da faculdade vi um papel na parede escrito: 

Precisa-se de um professor de Geografia! E por diversas vezes, olhei para aquele 

papel.... e até que um dia arranquei da parede. (Risos novamente) 

—Quem viu, viu, quem não viu não vai ver mais.  

—Era de uma escola particular. Sabe aquelas escolas onde os alunos mandam. 

A professora sumiu da escola. Quando liguei no telefone, a mulher chamou-me de 

senhor. Eu tinha uma cara bem de guri mesmo. Cheguei lá, sentei-me e dei uma de que 

eu era mesmo um professor já formado. Tinha uma supervisora, aquela que comanda a 

escola mesmo. Se dirigiu a mim e disse o que você está fazendo fora da sala de aula? 

(Risos) - Eu olhei e disse não! não sou aluno eu sou o professor, vim falar com o 

diretor. Ela disse: - Professor? (Ela me olhou com uma certa dúvida na expressão 

facial). Só vi que ela entrou na sala e dava para ouvir aquele converseiro entre eles... 

—Então ela me ofereceu o primeiro segmento. Eu respondi:  pra mim só serve 

se for o segundo segmento, devido a questão financeira que pagava melhor. Ali foi 

minha verdadeira faculdade! Eu tive sorte que os donos da faculdade estavam viajando 

naquele período, porque eles não contratavam professores sem a formação completa. 

Naquela escola, cheguei a ser escolhido como o melhor professor!. E ao assinar a 

minha carteira de trabalho o dono da escola disse: tem pessoas que nascem para ser 

professor. E você é um desses! Fiz Mestrado em Educação e foi uma grande 
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contribuição para minha formação. Hoje não vejo possibilidade nenhuma de sair da 

educação. 

Roteirista —Nossas identidades se constroem na medida em que somos 

interpelados e assumimos diferentes lugares e posições em grupos dos quais fazemos 

parte, através de diferentes discursos, práticas e posições interligadas ou 

antagônicas
46

.  

Roteirista —Vamos citar agora uma filósofa da antiguidade. Enheduana, era 

conhecida como sacerdotisa do templo da deusa lua e tinha várias atividades como 

arte, comércio, ensinava ciências, matemática e o movimento das estrelas e dos 

planetas.  

—Luana toda meiga e delicada, que também aparecerá em outro episódio, 

inicia sua fala sempre muito calma:  

—Minha mãe foi um exemplo pra mim, porque ela era professora! O fato de 

minha família, ter uma loja de eletrodomésticos, eu sempre fui envolvida com vendas e 

com o público. Eu tive um professor na universidade, sensacional! Ele era do sul e 

contava cada experiência da sua vida de professor. Eu era professora na igreja, desde 

os meus quinze anos. Sou apaixonada pela área de química. Fiz por gostar, por ser 

licenciatura mesmo.  

Roteirista — (Neste momento, os participantes já estavam um pouco cansados, 

alguns se levantavam e sentavam-se novamente, outros pareciam com sono). Mas, 

vimos nessas apresentações implicitamente um pouco sobre a questão da identidade 

docente. 

A identidade do professor é construída com vários pedaços juntados 

no decorrer de sua formação acadêmica e com memórias de modelos 

de professores de suas vivências como alunos, além de seus saberes 

construídos na prática, com as situações vivenciadas na realidade da 

sala de aula. 
47

 

 

Roteirista —Agora é a vez de Jonh Locke! Filósofo inglês, representante do 

empirismo, se destacou por seus estudos de filosofia política e deixou grande 

contribuição ao desenvolvimento do liberalismo, principalmente a noção de estado de 

direito. Jonas dá uma pausa e dá início a sua apresentação: 

—Bom dia! Meu nome é Jonas. Serei breve! Em relação a profissão de 

professor isso vem de uma satisfação de ensinar o outro e ver o outro aprender comigo. 
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Sou apaixonado pela minha área. Quando foi para escolher preferi a licenciatura, 

justamente por esta facilidade que eu tinha para ensinar. Antes mesmo de terminar a 

faculdade tinha ingressado numa faculdade particular e comecei a ter a experiência de 

ser professor e nunca mais sai. Nunca fiz outra coisa a não ser dar aula. Não pretendo 

sair tão cedo.  

Roteirista —Neste sentido, é na prática do dia-a-dia da sala de aula que o 

professor conhece a si mesmo e se reelabora como profissional da educação
48

. Ou se 

identifica como docente. 

—Veremos alguns trechos com a participação de Jonas mais adiante. 

Roteirista — Agora apresentaremos David Hume. Ele foi filósofo, historiador, 

ensaísta e diplomata escocês, um dos mais importantes filósofos modernos do 

Iluminismo. Davi, de cabeça um pouco inclinada para baixo, gesticulando e com voz 

firme e forte se apresenta. 

—Meu nome é Davi! Enquanto criança queria ser adulto. Fiz o magistério. 

Logo no segundo ano, tive a oportunidade de fazer uns “bicos
49

” numa escola 

particular. E ali comecei a minha jornada....  

—No entanto, quando terminei tentei me desvencilhar um pouco da docência e 

fui cursar Direito, fiz dois anos e meio, mas, por questões financeiras eu abortei os 

estudos e voltei para o magistério, por ser uma oportunidade de trabalhar em outro 

estado. Então comecei a trabalhar e cursar História. Quando terminei voltei para 

Rondônia e me apaixonei pela área. Fiz Pós-Graduação na área de História e de 

Docência Superior. Fiz também outra licenciatura a distância, aproveitando boa parte 

do que eu tenho na minha área. E hoje estou terminando o Mestrado na minha área de 

atuação. Em busca do conhecimento na minha área, acabei me envolvendo cada vez 

mais pela profissão e me apaixonando. Fui influenciado pela minha mãe, ela também é 

professora. A educação é onde eu me encontro e principalmente com a disciplina que 

eu trabalho.  

—Mais um filósofo da antiguidade, o famoso: Aristóteles.  Também foi um 

filósofo grego que acreditava que havia quatro elementos fundamentais existentes: ar, 

água, fogo, terra e água. Esta ideia foi o princípio básico do surgimento da alquimia. 

Sentado no canto lateral do palco, Aristides inicia sua apresentação dizendo: 
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—Minha mãe quando era mais jovem tinha um irmão que era militar na qual 

gostava muito. Casou-se com um militar também. Ela tinha dois sonhos: queria um 

filho militar. E como ela trabalhava em casa de família queria também um filho doutor. 

A ideia de doutor para ela, era ter um filho com nível superior. Meu irmão mais velho 

que ela queria que fosse o militar por ser mais alto, um porte de militar que eu não 

tenho obviamente (Risos). Mas, ele sofreu um acidente e então ela passou a olhar pra 

mim. A ideia dela de militar era ser soldado do exército.  

—Eu não queria ser soldado! naquela época tinha o 5º BEC
50

, era picareta 

mesmo! Se eu quisesse isso era melhor ir pra roça. Eu resolvi estudar. Então pensei em 

ingressar numa escola militar. Mas era difícil de entrar porque era escola de elite. Ela 

tinha umas joias, ela vendeu para que eu pudesse comprar o material e começasse a 

estudar. Quando eu fui fazer o teste, eu descobri que eu não tinha altura (risos). 

—Um professor de Biologia no final do ensino médio, pediu que eu pudesse 

substituir ele dando aulas e eu gostei, até então, eu não havia pensado em ser 

professor. Queria fazer um curso superior, minha mãe me advertiu, só não quero que 

você faça o curso de Direito! porque não quero filho meu defendendo bandido.  

Comecei a ter um contato com a profissão de docente, auxiliando professores da 

área de química. Na universidade comecei a estudar a pesquisa. Me apaixonei mais 

pela pesquisa. Fiz Mestrado e Doutorado e fiquei esse tempo sem lecionar. Embora no 

Doutorado, tivesse o estágio de docência. Para quem é de exatas assistir a parte 

teórica da pedagogia, de didática é muito ruim. Mas a parte do estágio docente em si, 

era melhor e ali eu decidi que queria ser professor, mas de nível superior. Iniciei como 

professor substituto no IFRO e logo depois ingressei de fato como professor efetivo. 

Roteirista —Por que será que existe uma relação distante entre a pedagogia e a 

área de exatas? Não é anormal ouvir alguém que não seja da área de Humanas não 

gostar de didática, por exemplo. Será que isso vem apregoado lá na formação inicial, 

na prática pedagógica ou é cultural mesmo? Será que a formação continuada pode 

desamarrar esse vestígio ou provocar uma atitude proposta por Derrida (2004), de 

desconstruir aquilo que herdamos do meio educacional. 

Roteirista —E agora, com vocês! Louise Labé: uma francesa erudita, literata e 

musicista da idade moderna. Possui várias obras. Foi muito importante para alavancar 
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o direito às mulheres à ciência e outros conhecimentos. Como uma boa musicista, Luísa 

começa dizendo: 

Luísa—Eu queria fazer algo que tivesse a ver com o mar. Vim de uma família 

humilde. Não tinha dinheiro para fazer o vestibular. Comecei a fazer pedagogia, fiz um 

ano e meio porque uma vizinha me disse que eu conseguiria um estágio remunerado se 

fizesse pedagogia ou administração. Passei pelo PROUNI
51

 em outro curso. Não era o 

que eu queria! Mas, tinha relação bem próxima! Meu primeiro contato foi 

desesperador. Fui numa escola de periferia e fui trabalhar com o sexto ano. E os 

alunos não me respeitavam.  

—Trabalhei no EJA
52

 também, que foi um trabalho maravilhoso! Embora, era 

de ensino fundamental. Mas fiquei apaixonada mesmo, quando fui dar aula de química 

no ensino médio. O que me levou a fazer o curso de licenciatura e amo o que eu faço. 

Quando eu entro em sala de aula meus problemas acabam. Isso significa que tudo o 

que estou fazendo está valendo a pena! 

 

Sinalizando que a formação se dá em redes, é importante valorizar não 

só a ideia de percursos individuais de formação, mas as trajetórias 

coletivas que influenciam o nosso agir diante das situações que são 

postas cotidianamente, por vezes, de forma assemelhada. “Assim, por 

serem tantas redes em que nos formamos, nos diversos espaços-

tempos nos quais mantemos múltiplas e diferentes relações com tantas 

pessoas, nossas imagens como professores serão, necessariamente, 

muito diversificadas”.
53

 

 

Roteirista —Agora é a vez de Hannah Arendt! uma filósofa alemã judia da 

idade contemporânea. Hannah fez diversas reflexões sobre os acontecimentos da 

época. Ela pensou em um modo novo da política e criticou a tradição filosófica de seu 

tempo e seus contemporâneos. Então, Ariana de forma muito animada e empolgada, 

começa a sua apresentação, relembrando a sua infância. 

Ariana —Quando eu era criança acompanhava minha mãe que era professora 

de educação infantil, mas nunca pensei em ser professora. Até nas minhas brincadeiras 

não tinha nada a ver. Gostava de brincar fazendo perfuminhos... Passei em Farmácia, 

                                                           
51

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é um programa de inclusão educacional criado 

no ano de 2004 pelo Ministério da Educação (MEC), com a finalidade de ajudar estudantes 

brasileiros que não têm condições de pagar o valor das faculdades particulares a ingressar no 

ensino superior por meio da concessão de bolsas de estudo que vão de 50% a 100% das 

mensalidades. Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/prouni 
52

 É uma modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos. 
53

 (ALVES, 2004, p. 19-36) 

https://www.educamaisbrasil.com.br/prouni


72 
 

 

mas não tinha condições financeiras para pagamento da Faculdade. Fiquei um ano sem 

estudar já que namorar era mais gostoso! (Risos). Passei para Ciências em São Paulo. 

Como namorava muito, (risos) comecei a faltar e com a reprovação, não quis fazer 

novamente a disciplina, então resolvi trancar o curso. Casei e separei. Depois resolvi 

voltar para Rondônia. Minha mãe conseguiu arrumar um emprego para que eu 

trabalhasse no maternal de uma escola infantil. Comecei a trabalhar e a fazer um curso 

em uma faculdade da região. Mas, em seguida, resolvi voltar para São Paulo e 

transferi o curso para lá. Minha vida era assim: de dia trabalhava numa escola 

particular como professora e a noite fazia o curso superior. Finalmente consegui 

concluir os estudos. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer um concurso estadual 

em Rondônia, então eu voltei e passei, gostei muito de trabalhar com o EJA. Eu resolvi 

fazer o concurso do IFRO pensando que seria mais fácil para continuar meus estudos. 

Consegui ser aprovada e eu adoro dar aula! O que eu não gosto é ter que preencher 

papel! Não me vejo em outro cargo sem ser na docência. Acho que é isso, vou me 

aposentar aqui! (risos) 

Roteirista —É Ariana! Seu caminho foi de muitas idas e voltas e não teve jeito 

tornar-se professora era o seu destino até aqui. 

—Alguém já ouviu falar sobre a Hypatia de Alenxandria? Aquela filósofa e 

cientista grega, considerada por muitos contemporâneos como a maior filósofa da 

época, dizem que sua fama era tamanha que as pessoas perseguiam grandes distâncias 

para ouvi-la falar. Alexandra então, começa a contar sua história relacionando com a 

docência, sempre pausando a fala com suas rápidas risadas.  

—Da família do meu pai, dos sete filhos, cinco são professores. Meu pai é 

produtor rural, não quis estudar. Estudei na Escola Família Agrícola EFA
54

 e lá 

conheci meu esposo. Das disciplinas a que eu mais gostei do ensino médio era a de 

química.  

Eu queria mesmo era fazer faculdade de Música, mas ir para Porto Velho é 

muito difícil, voltar para a realidade! Na faculdade eu entrei no PIBID
55

. Eu tive um 

contato com várias escolas públicas e levei um baque. (Pausa para risos!) 

Porque como estudei em uma escola agro técnica, quem era a voz, era o 

professor e nestas, na escola estadual, quem é a voz parece ser o contrário, são os 
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alunos. Para mim, o que me definiu professora foi o estágio. Porque quando eu fiz o 

ensino médio, eu tinha uma professora de matemática que eu amava. E eu fiz no meu 

estágio como ela fazia em sala de aula: ela gostava de ensinar os alunos em suas 

carteiras. Então eu também fiz assim e no final, os alunos vinham me agradecer. 

Normalmente, os professores dão aula sentados. Quando eu terminei o curso de 

licenciatura, recebi uma proposta de trabalho, o salário era considerável, mas não 

quis! resolvi distribuir o meu currículo para trabalhar como professora. E comecei a 

trabalhar na escola que eu estudei meu ensino médio. E depois disso ingressei no IFRO 

e então escolhi aqui. Não me arrependo ter escolhido ser professora. 

Roteirista —Com as apresentações feitas até o momento, pode-se constatar que 

a profissionalidade se constrói a partir das mais variadas dimensões da vida de um 

professor. “Experiências escolares e até mesmo experiências familiares compõem o 

repertório do ‘saber fazer’ de um professor”
56

. 

—Está acabando as apresentações, segue a última personagem a se apresentar! 

Ela é! Hidelgarda de Bingen, conhecida como terapeuta e visionária na idade média, 

possui vasta obra sobre biologia e botânica, astronomia e medicina.    

—Então chegou a vez da Helga! que estava ao mesmo tempo prestando atenção 

nas apresentações e concentrada com seu notebook, era ela a última na ordem das 

apresentações. 

—Vou procurar ser bem breve! Nunca na minha vida pensei em ser professora. 

Escolhi o bacharelado, porque no ensino médio eu tinha uma professora de Biologia 

que ensinava Botânica que me deixou encantada! Das opções que tinha pensei em fazer 

Agronomia, mas já tinha muitos agrônomos na família. Então mudei de opção. Logo de 

início comecei com a iniciação científica. Queria ser pesquisadora. Fiz Mestrado, 

terminei o Doutorado, fiz um PHD
57

. Foi então que pensei em ser professora, porque 

para ser pesquisadora precisava ir para a Universidade.  

—Fiz vários concursos e passei aqui no IFRO. Eu não tinha a menor noção de 

como era dar aula, entrei tremendo toda na sala de aula. A gente não tem noção de 

como dar aula, então eu fui me espelhando nos meus professores, os professores que a 

gente mais gostava. A pesquisa fica um pouco de lado. Apesar da docência em alguns 
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momentos ser difícil, a gente aos poucos vai se apaixonando por ela. Você ganha o dia, 

quando o aluno aprende ou entra no seu ritmo. Agora me aposento por aqui, ser 

professora a vida inteira... 

 Roteirista —Ops! Faltou a apresentação da Olimpe de Gourges. Ela foi uma 

filósofa francesa da idade moderna, que se destacou pelos seus escritos revolucionários 

em defesa das mulheres e negros. Mas, o que podemos adiantar que a Lourdes 

personagem desta pesquisa, trará algumas contribuições quando solicitada, em breves 

passagens pelas cenas. 

Diretora — (Ouço ecos derridianos, ao lembrar-me dessa passagem de Clarice 

Lispector, 1998): 

—No momento em que transporto em palavras o que sinto estarei falando no 

passado... No momento em que eu escrevo aqui, existem traços, e o momento presente, 

cada um desses momentos foi um presente, agora irrecuperável. O momento presente 

da escritura, sempre mudando, passa, e nessa inscrição o presente consigna, contra-

assina ele mesmo seu próprio deslocamento...
58

 

Roteirista — (intervém, dizendo):  

Realmente o presente é irrecuperável! 

A partir do que vocês falaram eu elenquei alguns traços que foram ditos neste 

processo de escolha de escolha e identidade docente. Dentre elas destaca-se:  

A influência que você tem na vida do aluno, aquele professor que não usa a 

profissão somente para ensinar conteúdos, mas para contribuir na formação do ser 

humano, um cidadão também; A influência dos pais nesta escolha, a influência dos 

professores que tiveram. Outros falaram do acaso. E para refletirmos, você como 

professor será que influencia de maneira positiva, na vida dos seus alunos? Será que 

você é aquele professor que o aluno lembrará como sendo uma referência? Então, 

dependendo do que eu falo, às vezes eu posso ajudar ou acabar com o sonho do meu 

aluno. Digo isso, porque alguns lembraram de algumas pessoas como referência em 

seu processo de escolha. Alguns falaram muito sobre a paixão de ensinar, de estar aqui 

neste teatro.  

Outros falaram das interrupções que ocorreram na vida e que acabaram 

influenciando a escolha da docência. Também falaram sobre a escola como sendo um 
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local de afirmação. E é importante destacar o papel do estágio na formação inicial, 

como elemento fundamental de afirmação forte, nesse processo de escolha.  

 
A história de vida permite a catarse e torna-se terapêutico. É um 

exame detalhado do cotidiano, das circunstâncias vividas na busca da 

satisfação profissional. É, ao mesmo tempo, uma revisão dos 

acontecimentos e das experiências de modo formador.
59

 

 

Às vezes, parece ser um pouco cansativo esse processo de ouvir o outro. A gente 

tem a necessidade de falar, mas não temos muita paciência para ouvir. Muitas vezes, a 

gente está tão preocupado com o conteúdo da aula, que a gente não consegue ouvir as 

histórias dos nossos alunos, não paramos para saber quem são esses alunos?  

Diretora —Estamos praticando a atitude metodológica da encenação... Estamos 

elaborando um texto escrito segundo o gênero cênico-teatral. 
60

 

 

3.2 As experiências docentes que se entrelaçam no espaço cênico do IFRO. 

Fizemos a experiência de inserir um encontro pedagógico em um evento 

institucional, que ocorre todos os anos denominado “Day Software
61

. Neste último 

evento do ano letivo de 2018, foram planejadas várias oficinas pedagógicas temáticas a 

escolha do docente, utilizando-se de facilitadores externos e de servidores do Campus 

que tinham afinidade com temáticas propostas. 

Foi analisado pela pesquisadora, apenas a oficina de Metodologias Ativas, já 

que as demais oficinas estavam ocorrendo concomitantemente, a escolha se deu por ser 

a mais procurada pelos participantes, que faziam uma inscrição prévia no site do 

Even
62

, todas tinham vagas limitadas. As formadoras da oficina - Metodologias 

Ativas
63

, foram: uma professora e uma pedagoga de outro Campus, que já trabalham 

com a temática e são professoras formadoras do IFRO. Por isso, a temática foi 

articulada e disponibilizado pela PROEN
64

. Esta oficina teve a duração de oito horas. 
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A proposta analisou as ações que podiam refletir no ensino, após a aplicação da oficina 

e também verificar a aceitação do uso desta técnica, já que os professores em 

momentos anteriores, sinalizaram que a formação através de palestras não trazia 

resultados satisfatórios. Além de observar a receptividade dos participantes com a 

condução das temáticas por membros externos. 

 

- Cena 2 – A coreografia de vozes de vivências pedagógicas. 

Esta cena ocorreu no espaço de um encontro pedagógico, organizado em forma 

de oficina temática. Os personagens que estão participando desta cena são representados 

por pessoas externas, portanto o que foi inserido na pesquisa são rastros de vozes que 

trazem questões sobre a formação. Alguns personagens efetivos participaram da oficina, 

não identificamos os demais participantes. A cena aconteceu em uma sala de aula com a 

participação de vinte e cinco docentes e duas formadoras de outro Campus, que se 

dispuseram a trabalhar a temática: metodologias ativas. Na cena, não se pretende 

esclarecer o que está sendo dito.  

Trouxemos este episódio, em virtude de ter relação direta com o episódio cinco, 

que nos revela através do atendimento individual que por meio da participação nesta 

oficina, dois docentes trouxeram novas significações e novas encenações em relação a 

atitude problematizada da própria prática. Também para mostrar que o espaço dos 

encontros pedagógicos podem ser espaços de formação continuada docente. Nasce a 

ideia de trazer participantes externos como facilitadores pedagógicos, nas tratativas nas 

da formação continuada docente.  

Tudo iniciou-se em uma manhã agitada, com pessoas chegando, apressadas, 

procurando ou questionando sobre o local em que ficariam. O relógio marcava 

07h30min da manhã. Houve um problema com as mesas solicitadas para fazer os 

trabalhos em grupo. Ocorre que por vezes a burocracia está acima dos resultados 

esperados. As formadoras já estavam na sala para receber os participantes.  

Na sala já havia pessoas sentadas em círculos, alguns procurando se ajeitar perto 

das pessoas com que mais se identificavam. Alguns estavam ali porque nunca tinha 

ouvido o termo metodologias ativas. O que seria então, essa tal metodologias ativas?  
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A formadora responsável pela oficina inicia questionando os participantes: 

Formadora — Qual foi o momento marcante em sua carreira docente? 

Alguns atores desconhecidos no campo desta pesquisa, destacaram o fato de ter 

trabalhado no EJA; de ter feito a diferença na vida dos alunos; ver um adulto aprender a 

ler;  receber elogios e ao mesmo tempo ser responsabilizado pelas desistências dos 

alunos; um professor da área de química destacou que nunca ouviu o termo 

metodologias ativas e durante o ano letivo, teve uma turma muito difícil, onde teve que 

mudar a metodologia várias vezes; outro professor disse que já teve contato com a 

temática quando trabalhou em uma instituição particular de nível superior. 

A formadora salienta: 

Formadora —O aluno nesta perspectiva deve protagonizar a sua aprendizagem. 

O processo de ensinar muda ou ao menos deveria mudar no decorrer dos anos.  

Schwartz —Se a escola fizesse parte de um mundo estável. Como esse não o é 

existe a necessidade de formação continuada, atualizando o conhecimento mobilizado 

pelas competências adequando às condições do trabalho em constante mutação
65

. 

A formadora continua com seus questionamentos:  

Formadora—Qual o profissional que trabalha marcando um X? E continua:  

Vocês sabiam que dentre as habilidades de empregabilidade para 2020, 

devemos considerar aqueles que são capazes de solucionar problemas complexos, 

tenham criatividade e pensamento crítico? Então questiona novamente, é possível 

desenvolver isso com provas de marcar X nas questões? 

Um silêncio toma conta da sala. 

Schwartz— Pois bem! A formação continuada docente, é um desafio atual que 

envolve diversos atores: professores, gestores, políticos e demais dirigentes
66

. 

Roteirista —Iniciar uma proposta de trabalho com questionamentos é 

interessante, para mobilizar alguns conceitos que ora vão ao encontro do passado 

profissional e ora desestabilizam os pensamentos atuais, instigando a buscar uma 

invenção criadora face as interfaces que estão se despontando. Torna-se um exercício 

terapêutico de desconstruir teorias, práticas e costumes nesse vaivém do pensamento 

entre o que eu fazia, faço e posso fazer diferente a partir da desestabilização das 

estruturas culturais arraigadas em nossa forma de jogar nossas práticas diárias. 
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Moura —Nesse sentido, a terapia filosófica propõe justamente esclarecer o uso 

das palavras. Wittgenstein não estava preocupado em definir “o que é” uma 

determinada palavra ou conceito, mas “como” se dá seu uso nos diversos jogos de 

linguagem. Praticar a terapia filosófica wittgensteiniana, implica em não buscar uma 

essência, uma teoria sistemática. A expressão “terapia gramatical desconstrutiva” é, 

por assim dizer, o conceito fundamental que tem semelhanças de família
67

.   

Roteirista —Esta é uma proposta que fizemos uma parceria com os 

colaboradores externos do IFRO para conduzir a temática. Convidar servidores 

externos que vivem uma realidade semelhante sendo de outro local parece ser aceitável 

pelo grupo. A partir deste encontro, resolvemos denominar os colaboradores externos e 

internos que irão mediar os trabalhos da formação continuada docente respectivamente 

de facilitadores pedagógicos e articuladores pedagógicos. 

Desconstruímos aquele conceito de quem faz a formação pedagógica são os 

pedagogos do Campus. Mas, por que não pode ser um professor? Ou um colega que 

conhece algo que a gente nem sabia? 

Os formadores precisam utilizar modalidades e estratégias de formação 

organizadas sobre a base do trabalho em grupo, como estudo e análise de casos, 

trocas, debates, leituras, incidentes críticos, situações problemáticas, entre outras. 
68

 

Nesta pesquisa não utilizaremos o termo formadores, por entender que não 

temos uma relação hierárquica, onde um é formador e o outro o formado. Todos são 

afetados de alguma forma. São momentos ou encontros de problematizações de 

práticas de ensino que promovam a formação continuada através das mobilizações 

destas mesmas práticas, seja pelo movimento de desconstrução ou pela passagem da 

experiência. É válido como estratégia nestes encontros os estudos, análises de casos, 

trocas, debates, leituras e as demais já citadas. 

E por conseguinte, temos a equipe técnica pedagógica do Campus, que tem o 

papel de articular e acompanhar esses momentos, já que conhece melhor as 

necessidades formativas do grupo. 
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- Episódio 4 – A técnica do aquário 

Este episódio é uma continuidade do episódio anterior. Faz parte da oficina de 

metodologias ativas. Temos vozes de dois personagens da pesquisa: Jonas e Lourdes, os 

demais são apenas espectros de vozes de personagens externos. Este diálogo foi inserido 

também para que pudéssemos fazer relação com o episódio cinco, que faz menção a este 

encontro pedagógico que foi desenvolvido através de técnicas, questionamentos e 

trabalhos em grupos.  

Foi bastante interessante a técnica do aquário, onde era proposto para três 

voluntários responderem a um questionamento dentro do grupo. Os participantes de fora 

podem entrar no grupo, mas alguém deve sair. E assim transcorreu a cena, sempre três 

participantes falando. Conforme as pessoas iam entrando no grupo, escolhiam uma 

pessoa que já estava no grupo para sair. Foi possível rastrear algumas vozes, com a 

alternância dos participantes no grupo, que serão transcritas por meio de frases, a partir 

do questionamento, feito por uma das formadoras: 

Formadora —Como avaliar o aluno de forma a garantir a aprendizagem? 

Roteirista —O jogo de vozes tecido entre os atores, entrelaça-se com as 

descrições e narrativas do vivido na escola, desvelando expectativas recíprocas.  

Jonas —Nem todos os alunos aprendem ao mesmo tempo.  

Licenciado em química —No final da etapa temos que ter notas, isso herdamos 

dos padres jesuítas no período do Brasil Colônia... 

Licenciado em Educação Física —Temos que ter cuidado com os rótulos, eles 

podem se cristalizar.  

Licenciado em Educação Física —Diferentes avaliações dão oportunidades a 

todos.  

Licenciado em química —A sociedade valoriza os aspectos quantitativos. O 

mais importante são os números.  

Engenheira Florestal —Na avaliação só se percebe se houve aprendizagem se a 

gente vir fazendo. Por exemplo: na aula prática. E isso requer tempo.  

Licenciado em Química —Nossa forma de trabalhar é conteudista.  

Roteirista —Nos dias atuais temos que dialogar com as linguagens presentes 

principalmente no espaço do público que atendemos na escola. 

Engenheira Florestal —Os alunos têm fazeres diferentes. Uns projetam bem, 

outros só fazem bem sob supervisão, outros simplesmente fazem.  
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Lourdes —Precisamos ter segurança no novo, ousar, variar, até chegar num 

nível de segurança. 

Formadora —Tem coisas que funciona em uma turma e em outra não. Temos 

que ter mais paciência com a gente e com o aluno. 

Roteirista —Exatamente. Esse olhar de forma heterogênea começa a mexer com 

as estruturas já estabelecidas, reconhecendo que existem limites e deficiências nossas e 

nos alunos. 

Licenciado em Educação Física —Ensino os alunos a pesquisar, como buscar o 

conhecimento.  

Roteirista —Bem, pode até haver receitas, mas, Derrida nos faz um alerta! 

"A verdade não existe, devemos buscar transformar a estrutura hierárquica. A 

partir dos indecidíveis, não seria mais possível pensar em termos de verdade ou não-

verdade”. 
69

 

É preciso buscar significados para cada realidade, não existe na linguagem um 

sistema fechado, um conceito. O que existem são brechas! As perguntas transitam este 

espaço, nos mobilizando por instigar a buscar uma preparação pedagógica, a mudar as 

formas de ensinar. Desconstroem as bases metafísicas do pensamento estruturalista. Se 

bem que é importante considerar que desconstruir concepções arraigadas em nossa 

visão exclusivista não é uma tarefa fácil. 

Moura — Quando problematizamos uma prática sociocultural, se está imerso 

em um processo de terapia filosófica, conforme propõe Wittgenstein, amplia-se a 

compreensão, possibilitando vê-las de outras maneiras, não, porém, mediante um 

movimento de busca de essências ou definições fixas e permanentes
70

. 

Roteirista — (Pausa!) Atrelado a esta oficina vamos aos reflexos de luzes que se 

espalham nas situações didáticas, que tocam e sensibilizam o docente. Acreditamos que 

essas vozes encenadas por vários personagens podem nos tocar e nos levar a novos 

caminhos de formação em nossas ações pedagógicas. Problematizar o encontro 

pedagógico pode trazer reflexos no fazer pedagógico docente em sala de aula. Trazer 

questões que ocorrem em sala de aula para um espaço micro de formação, pode 

diminuir ou aumentar os conflitos. O espaço de passagem para o conhecimento nem 

sempre é pacífico, por vezes é conflituoso e desestabilizador.  
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3.3 Nos bastidores das cenas: rastreando espectros de vozes dos atores 

 

Foram incluídos nesta pesquisa, os atendimentos individuais feitos pela 

supervisão pedagógica, por acreditar que este também é um espaço de formação, onde 

este profissional atua e por ser um momento privilegiado de análise das situações que 

ocorrem com os docentes e planejamento de outras ações proveniente de outros espaços 

que se mobilizaram, intercalando com situações presentes e futuras, em relação a 

formação docente e que servirá para dar sustentação a outras situações que surgirão em 

cenas posteriores. 

 

— Cena 3 —As encenações de vozes que mobilizam a formação continuada docente. 

No palco teatral – divã – transcorre a terapia da formação continuada de 

professores de modo mais particular. O palco teatral do divã, compartilhado com outras 

pessoas, ao contrário dos que muitos pensam, não é um lugar solitário, é bastante 

movimentado, com várias pessoas entrando, perguntando, se informando. Então é 

preciso prestar atenção para escolher o melhor momento para começar a terapia sem 

interrupções alheias à situação exposta. Sendo assim, é necessário que a encenação 

transcorra de forma bem tranquila e natural. Esta cena episódica, se passa numa sala 

compartilhada com mais cinco pessoas. Deveria ser um espaço particular, mas por 

cultura institucional, esta prática pode ocorrer num espaço coletivo. Para Shulman 

(1996): 

 

O enredo de cada caso deve ser desenvolvido em torno de um plano, 

uma intervenção não completa que possibilite que surpresas 

interrompam os cenários esperados criam situações nas quais o 

professor passe a reexaminar, replanejar, revisar ou refletir sobre seus 

planos originais, modificando-os de alguma forma. A essência do caso 

reside no problema, na surpresa ou na falha. E é precisamente por isso 

que é considerado educativo. Requer análise atribuição de significados 

e exige respostas improvisadas, quer deliberadas aos problemas.
71

 

 

Como em uma conversa informal, sempre que possível o divã, é transposto para 

outro espaço, com duas mesas, uma para reunião e a outra para a chefia, dando uma 

certa privacidade e a importância das ações individuais que precisam ser realizadas. 

Trazer novos significados para este espaço é necessário, possibilitando deslocamentos 
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no sentido do professor também utilizá-lo não só quando é chamado, mas para 

compartilhar propostas, angústias ou dúvidas. 

 

— Episódio 5 —A trama dos dizeres no espaço do divã 

Os personagens ficcionais, escolhidos para esta cena serão cinco, previamente já 

anunciados em outra cena: Jorge, Luana, Suzana, Jonas e Lourdes. As situações foram 

escolhidas de forma diversa, tentando relacioná-las com algumas temáticas que poderão 

se incluir nas temáticas da proposta do produto. Sendo assim, transcorre a terapia nos 

bastidores do cenário. 

Roteirista —Professor Jorge! Como vem sendo esta nova técnica que está 

utilizando em algumas salas? 

—Jorge fica um pouco incomodado e começa a falar:  

—Estamos vivendo na era da informação, mas devemos formar. As pessoas 

ainda têm uma visão paternalista do ensino, tipo o professor pegar na mão e ensinar. O 

conhecimento não está no professor mais, está no aluno.  

—Nós devemos procurar meios para fazer o aluno aprender e não somente 

ensinar. Ainda temos alunos e professores, fruto daquela escola onde tudo está 

centrado no professor. Eu mudei!  

Roteirista —Um toque metafísico, sustentava a prática pedagógica do ensino no 

professor. A oficina de metodologias ativas vem de encontro com o que expôs Jorge, 

vem desconstruindo essa visão de professor detentor do conhecimento para colocar o 

aluno no centro do processo ensino aprendizagem. De qualquer forma Jorge, mobilizou 

seus conhecimentos pedagógicos, colocando-os sob a ótica pós-estruturalista passando 

a ver o ensino sob outro prisma, diferente do que é habitual. 

Jorge —Então... O mestrado profissional em educação
72

, me trouxe mais 

segurança para fazer diferente. Depois das leituras e reflexões, a gente se sente mais 

seguro. A aula passa a ser dialética. A técnica que eu utilizo consiste numa dinâmica 

onde se divide os conteúdos por grupos. O conteúdo deve ser pré-apresentado pelo 

grupo de alunos e depois é retomado pelo professor. Acredito que a proposta está 

centrada dentro de uma visão construtivista, onde se deve construir o conhecimento. 

Não é transferência de conhecimentos onde eu fico lá na frente falando, falando e 

falando... 
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Roteirista —Entendi, parece que eles querem que os docentes todos sigam o 

mesmo padrão, mas sugiro que mesmo assim possa estar fazendo uma avaliação com 

os alunos, após o término da aplicação da técnica. Isso servirá como uma espécie de 

termômetro entre o que foi idealizado, realizado e os seus efeitos agora e futuros. 

—Wittgenstein, não estava preocupado em estabelecer relações de causa e efeito, mas 

em buscar a cura da “dieta unilateral”, de uma forma predominante e privilegiada de uso. O 

filósofo usa a expressão “dieta unilateral”, chamando a atenção para a necessidade de 

não fixarmos uma única imagem a respeito de um conceito: “uma causa principal das 

doenças filosóficas – dieta unilateral: alimentamos nosso pensamento apenas de uma 

espécie de exemplos”.
73

 

Roteirista —Nesse processo, cada dificuldade requer um tratamento específico. 

Não se busca propor um procedimento padrão de dar uma aula, de falar com o 

professor, faz parte da terapia se colocar diante das situações movendo outras pessoas 

por meio dos pensamentos à sua forma de ensinar. Avaliar nossas escolhas é um 

processo indispensável para novos recomeços.  

O professor Jorge evoluiu as formas abstratas de significados em relação a sua 

aula por motivos externos. A sua qualificação em Mestrado que também faz parte da 

formação continuada é um dos motivos que mobilizou sua forma de praticar a 

linguagem em relação ao lugar do aluno e do professor no processo de aprendizagem. 

Andando nos corredores do teatro, em frente ao camarim encontrei Luana. 

Aproveito para verificar uma situação de atividade no AVA
74

. 

Roteirista —Luana! Parece que havia duas listas de exercícios da sua disciplina 

no ambiente virtual de aprendizagem e alguns alunos fizeram a que não era para ser 

entregue. Como foi essa situação? 

Luana —Eu expliquei tudo em sala para eles. 

Roteirista —Explicou para eles no ambiente virtual de aprendizagem também? 

O fato de as listas serem iguais e eles serem alunos iniciantes, podem fazer confusão. 

Ou não? 

Luana —Eles tinham informações iguais mesmo, mas era somente no início da 

lista, depois mudava. 
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Roteirista —Hum! Então, tinham dois arquivos e eles abriram os dois e como o 

início eram iguais, eles podem ter se confundido mesmo. Você não acha que poderia ter 

acontecido isso? 

Luana —Sim. 

Roteirista—E se você reconsiderasse essa atividade? Conversando mesmo com 

eles, procurando entender. 

Luana —Posso. Vou conversar com eles. 

Roteirista —As atividades do AVA têm que ser bem detalhadas, pois não há 

interlocutor presente para tirar dúvidas como na sala de aula. Então, temos que 

colocar as informações de forma evidente. O AVA é uma possibilidade de aula não 

presencial com suas especificidades que vem sendo implementado em todos os Campi 

do IFRO. A terapia desconstrucionista neste caso, consistia em percorrer os usos que 

os professores e alunos fazem de um ambiente de ensino e aprendizagem 

problematizando as práticas que por vezes podem apenas ser transpostas de um 

ambiente para o outro sem questionamentos. O Ambiente Virtual de Aprendizagem é 

um espaço novo, por isso, com especificidades, temos que mobilizar novas práticas, 

dando novos significados ao planejamento e a própria aula. 

—Evidenciando o uso de metodologias e tecnologias em sala de aula, vamos ver 

outra situação.  

—No Hall
75

 do teatro, onde fazia uma noite de calor, não havia outras pessoas 

naquela sala e ao ver a Suzana passar, aproveitei e comecei a indagá-la sobre o seu 

trabalho como docente. 

Roteirista —Gostaria de saber Suzana, como está sendo o seu trabalho que 

aparentemente é novo. Está gostando? 

Suzana —Sim. Só não estou utilizando o notebook ainda, porque fiz o pedido e 

ainda não chegou, então estou adaptando o conteúdo de outras formas. Estou gostando 

de trabalhar com eles. 

—Percebo que os alunos não anotam nada. Então, peço para fazer um resumo 

no caderno para terem registro. Pego os cadernos e dou um visto. E solicitei que 

fizessem um mapa mental num cartaz para me entregarem. 
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Roteirista—Bacana! Mas, quanto ao visto do caderno nesse nível de ensino, 

talvez o aluno pode estranhar, fazer relação com algo distante de quando estudou. 

Poderia utilizar o memorial. Já ouviu falar? 

Suzana —Sim. 

Roteirista —Então, sabe como utiliza? Pode pedir uma pasta para cada um. E 

nesta pasta eles inserirem as atividades mais significativas, explica para eles que é um 

instrumento avaliativo qualitativo e tenta ver se fica melhor. E sobre o mapa mental, de 

repente, podemos articular alguém de informática, para ajudá-los a fazerem no 

laboratório, tem programas específicos ou o próprio Word com caixa de texto.  

E Wittgenstein, em suas investigações, afirma que —Uma fonte principal de nossa 

incompreensão é que não temos uma visão panorâmica do uso de nossas palavras. Falta 

caráter panorâmico à nossa gramática. A representação panorâmica permite a compreensão, 

que consiste justamente em “ver as conexões”. Daí a importância de encontrar e inventar 

articulações intermediárias.
76

 

Roteirista —De acordo com o que expôs Wittgenstein, relacionando sobre a 

atividade do mapa mental, deveria ter deixado a professora falar mais, não conhecia a 

professora o suficiente. Não pensei que esta professora tivesse dotes artísticos 

conforme expôs em seu memorial oral, em cena anterior. Somente após o memorial 

oral, depois que se apresentou e falou um pouco sobre as suas escolhas e preferências, 

fiz relação com esta atividade solicitada. Por ter dotes artísticos, então valoriza muito 

os trabalhos manuais e os alunos geralmente são acostumados com recursos de 

informática e slides. O cartaz é um recurso que pode ser usado principalmente em 

locais onde a infraestrutura da escola é deficitária. 

Após o espetáculo, analisando o script
77

 da peça, chamei o Professor Jonas, 

para esclarecer um fato. Ele relatou que a partir da oficina de metodologias ativas, 

desenvolveu um jogo didático, para estudar as estruturas de compostos orgânicos, com 

alunos de uma escola de ensino médio. Ele é supervisor de um projeto de estágio de 

uma aluna de licenciatura, na qual Lourdes é a professora. Por isso, experiência de 

formação, porque a ideia nasce a partir de uma oficina de formação continuada que 

eles tiveram em um dos espaços formativos já instituídos. Esta última situação, 
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evidencia-se um trabalho que surgiu a partir da participação do professor na oficina de 

metodologias ativas em um Encontro Pedagógico. 

Jonas —A proposta era unir o uso do lúdico através das metodologias ativas, 

propondo situações problemas com o uso de um jogo. O jogo consistia em dar 

características dos compostos orgânicos através de lançamento de dados (dado de seis 

faces).  

Roteirista —Conversando com a Lourdes sobre o efeito que a oficina 

metodologias ativas teve em seu trabalho, ela me explicou: 

Lourdes —Tivemos a ideia de criarmos um jogo no estudo dos conteúdos, diante 

das dificuldades dos alunos, o professor Jonas, supervisor do Projeto, sugeriu fazer um 

jogo didático, onde o grande foco era dar voz aos alunos. Com o resultado do trabalho 

será possível gerar uma patente. 

Roteirista —Vimos então, que nestes atendimentos orais com nossos professores 

acerca das situações didáticas cotidianas, temos encontrado marcas e vozes de prática 

que passaram a experienciar, das discussões dos espaços formativos que participaram. 

Como o foco desta pesquisa é a formação continuada docente, inspirada na filosofia de 

Wittgenstein, levamos para o divã a questão das problematizações das narrativas 

docentes como uma forma privilegiada de desconstruir verdades metafísicas sobre sua 

formação. Esses espaços de atendimentos individuais, que consideramos também 

espaços de formação, sinalizam pontos de apoio no diálogo e as estratégias para a 

formação docente, no processo terapêutico da pesquisa. 

 

3.4 Os caminhos trilhados para a metodologia da formação docente: flash de 

incertezas 

 

Os encontros com o grupo formativo, ocorriam ora pela manhã ora pela tarde 

num espaço da sala de aula. A partir desses encontros, foram traçadas as estratégias de 

produção das narrativas a partir da mobilização das vozes entoadas pelos atores da 

pesquisa, das leituras teóricas com seus múltiplos olhares lançados sobre a formação 

docente.  

 

A prática do ensino, sob visão da narrativa, é vista como construída 

por professores ao contarem e viverem histórias em suas salas de 

aulas. Histórias de ensino são em parte histórias pessoais formatadas 

pelo conhecimento, valores, sentimentos, e propósitos do professor 
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individual. São também histórias coletivas configuradas pelas 

tradições de escolarização no ambiente que o professor trabalha, o 

contexto social, cultural, histórico no qual as histórias são vividas e as 

regras e os padrões do discurso que tornam possíveis formas 

particulares de contar histórias.
78

 

 

Tudo transcorreu ao sabor do bolo de fubá, do café e do chá preparado pela 

nossa querida copeira e do suco de pêssego que nos une a outras regiões do Brasil, já 

que em Rondônia temos o famoso açaí, cupuaçu, a graviola e o cheiro irresistível do 

araçá boi. 

 

 - Cena 4 – Problematizando a formação continuada docente num coletivo de 

forças no grupo formativo 

Esta cena contém quatro episódios que nos mostra um recorte da ideia que foi 

sendo criada no grupo formativo orientada pela pesquisadora. Tudo foi filmado por uma 

pessoa externa de forma bem discreta com a câmera do celular, sem apetrechos, para 

que os participantes pudessem expor suas ideias de forma natural. Foi necessário aplicar 

algumas técnicas de trabalhos em grupo, para que eles pudessem interagir com o 

assunto em questão e realizar um estudo a partir da problematização da própria 

experiência de forma narrativa, até chegar a elaboração e construção da metodologia de 

formação continuada. 

 

– Episódio 6 – A tempestade de ideias 

Foi feito com os participantes a técnica de Brainstoming, conhecida como 

“tempestade de ideias”. É uma técnica de discussão em grupo, onde é possível 

identificar as necessidades formativas de desenvolvimento profissional indicada pelos 

docentes. Inicialmente só foi feito o levantamento para ser visto no último encontro. Em 

seguida, foi problematizado algumas situações da prática escolar. 

Tudo aconteceu em uma sala de aula, preparada com carteiras em forma circular, 

com os dezessete participantes. Maciel (2002), traz contribuições acerca da construção 

dos significados e sentidos sobre o trabalho em grupo. 
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Mediados pela imagem do mestre artesão, com seu saber fazer gerado 

no enfrentamento com o próprio ofício, temos assumido como 

norteador de nosso trabalho pedagógico o princípio de que, na 

vivência das relações sociais “com” os sujeitos do cotidiano escolar, 

significados e sentidos sobre o trabalho docente vão sendo construídos 

pelos educadores em formação, bem como saberes conjecturais, 

nascidos do fazer, vão sendo por eles aprendidos e compreendidos.
79

 

 

—Nesse momento, vou fazer um convite para vocês: peço que escrevam com um 

lápis ou caneta, e deixem registrado os problemas que precisam ser discutidos na 

Instituição. Fiz um levantamento prévio, no google drive, aqui no Campus, para 

subsidiar meus trabalhos enquanto supervisora educacional com alguns docentes e 

percebi que os principais aspectos apontados para realizar os estudos da formação 

continuada foram: Ambiente Virtual de Aprendizagem, Método Avaliativo, Metodologia 

de Ensino e questões que envolvem domínio de sala e conteúdo. Mas estou curiosa para 

ouvir vocês. Antes de registrar gostaria de saber como vocês pensam que deveria ser 

organizada a viagem sobre a formação continuada? Já tiveram alguma experiência 

legal que poderia ser compartilhada com o grupo? 

—Os participantes escreveram em uma folha que foi colada na parede para que 

no último episódio pudesse ser retomada. 

Alika —Não lembro de ter ouvido este termo em minha formação inicial. O 

mesmo pra mim é bem presente aqui no IFRO, principalmente depois que eu me envolvi 

com a gestão. Temos sempre a preocupação do que vamos fazer nos encontros 

pedagógicos. Pensamos como resolver os problemas que tivemos durante um ano 

letivo. Essa formação de professores? - É só a nível de mestrado e doutorado? (Ela 

mesmo se questiona de forma a ironizar e não concordar se a resposta for positiva). - 

Mas o que o Campus de Ji-Paraná pode fazer? Enquanto gestora, não tenho formação 

na área, mas procuro fazer o máximo que eu posso, dentro da visão que eu construí na 

minha carreira de docente. 

Roteirista —Então, agora vamos problematizar um pouco algumas situações 

práticas vivenciados em qualquer escola, primeiro vou propor que se forme quatro 

grupos. Cada grupo terá uma situação com um texto sobre o assunto e uma situação 

problema para analisar, a partir do que escreveram em papel e que consideram 

pertinentes para ser problematizado. 
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Os participantes estavam um pouco agitados. E se organizavam para escolher 

os grupos livremente. Alguns chegavam, e eram encaminhados para os grupos. Alguns 

grupos já iniciaram a leitura, outros estavam conversando sobre outras situações. Mas 

percebe-se que a conversa tem sempre relação com metodologias de ensino.  

Formaram-se os grupos. E começam as discussões e problematizações. 

Jorge —Em alguns assuntos da minha área eu estou longe de ser competente! 

Esses cursos novos de formação inicial já estão inseridos essas tecnologias de ensino, 

em alguma disciplina? 

Roteirista —Aqui na licenciatura nós já temos disciplinas que englobam 

conceitos e conteúdos sobre as novas tecnologias. Inclusive a disciplina é ministrada 

por um professor da área de informática. Essa formação continuada, precisa partir 

dessa inquietude, desse se incomodar, do querer fazer diferente.  

Jorge volta a falar—É um erro do profissional achar que já sabe tudo e não 

precisa se atualizar. A parte pedagógica para mim é algo muito novo. Eu preciso 

aprender. 

Ariana —Minha professora de Didática dizia que havia um professor que usava 

um caderno há vinte anos. Um caderno que já estava com folhas amarelas. Eu tive um 

professor na faculdade que tinha esse mesmo caderninho com folhas amarelas. Era 

sempre a mesma aula em todos os anos. 

Roteirista —A situação começa a ficar mais empolgante! Surgem os 

questionamentos deles para eles próprios. 

Aristides —Eu acredito que se a aula for bem preparada, ela pode ser utilizada 

durante muito tempo. Eu tive um professor que utilizava a mesma aula, durante alguns 

anos. Dependendo do conteúdo e da forma que o professor aborda eu creio que 

funciona. 

Roteirista —Aqui fica claro um conflito exposto pelos professores sobre o 

planejamento da aula. Aristides destaca a importância do planejamento da aula 

enquanto que Ariana percebe a necessidade do professor acompanhar as mudanças, 

adequando os conteúdos a realidade. 

Há quem diga que: Nenhum método de trabalho é melhor que a proposta 

própria do docente, desde que competente.
80 
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Jorge — quando a gente fala de novas tecnologias, vem à mente uma escola que 

não é mais interessante. O nosso desafio não é abandonar o tradicionalismo, fazer 

vídeos e tal. Onde é que entra o professor nesse processo que a escola seja mais 

significativa na vida do aluno? A roteirista já disse que o melhor método deve ser 

aquele que você domina. Você pode ser inovador com o pincel e o giz! 

Roteirista —Não podemos esquecer que ser inovador também perpassa por uma 

mudança de postura pedagógica. Mudar não se resume a substituir técnicas apenas. 

Porque o professor citado por Ariana poderia transpor o conteúdo do caderno com 

folhas amarelas utilizado há 20 anos e inserir em slides e passar em uma televisão. 

Então o que é ser inovador? 

Alika —Inovador é o que você vai fazer diferente com o quadro e o pincel que 

vai chamar a atenção do aluno. 

Roteirista —Isso mesmo! 

Podendo lançar olhares questionadores e de estranhamento, o enfrentamento 

inevitável de conflitos entre as pessoas envolvidas, mudar a forma de nos 

relacionarmos. Tudo isso pode gerar desestabilidade, conflitos, desgastes e frustração, 

não é mesmo?
81

 

—Agora falando sobre a atividade problematizada, vamos destacar os seguintes 

trechos comentados neste trabalho em grupo: 

Roteirista —Jorge traz à tona um trecho da bibliografia indicada por uma 

autora. 

—Me chamou muito a atenção este livro indicado na bibliografia: São deuses 

os professores? 

Alika —Algumas pessoas infelizmente se acham deuses. (Risos) 

Jorge —Eu sou perfeccionista. Esse título vem trazer uma mensagem: calma! 

perfeição só em Deus. Sem contar que a gente tem dificuldade de receber críticas! 

Roteirista —Sim! Às vezes, podemos dizer que somos meio vaidosos? 

Jorge —A gente lê um livro, lê e aprende e a partir daí. (Gesticula: Levantando 

a mão e colocando a mão no peito e diz:) Comigo! (Risos) 

A gente se sente o intelectual! Cara... Você acabou de ler um livro e vai passar 

pra alguém. A gente cria uma falsa humildade. Tipo: se liga que quem sabe desse 

negócio sou eu! 
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Roteirista—Percebe-se aqui que o professor Jorge em seu estranhamento 

coaduna com o que expõe Cunha. 

Cunha —O “exercício da docência nunca é estático e permanente; é sempre 

processo, é mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas experiências, novo 

contexto, novo tempo, novo lugar, novas informações, novos sentimentos, novas 

interações”
82

 

Davi —Então, no fragmento que temos aqui apresenta-se um questionamento 

acerca dos métodos de avaliação existentes nas escolas públicas e privadas. Os 

professores fazem uma comparação de como ela é encarada na escola pública e na 

escola particular. A avaliação na escola particular é mais impositiva, onde os 

professores são guiados pelo sistema que exigem a forma, o período de avaliação e a 

partir desse momento os alunos se enquadram, fazem uma adaptação para atingir 

aquilo que a escola particular exige. E em contrapartida, na escola pública, o professor 

tem mais liberdade nesse processo de avaliação. Onde o professor no decorrer do 

processo, pode mudar, flexibilizar o seu método de avaliação. Pude visualizar a 

seguinte situação: na escola particular, quando as crianças ingressam, os pais já 

incentivam os alunos a se preparar para o vestibular, gerando inclusive disputas entre 

os alunos. Eles se preocupam muito em saber quanto o outro colega tirou. Os projetos 

pedagógicos já vêm com uma nota estipulada, tudo já vem pronto e engessado.  

Roteirista —Então existe uma forma? De acordo com Derrida
83

, “o texto não se 

limita à escrita, mas se refere a um tecido, uma cadeia de signos na qual as diferenças 

aparecem entre seus elementos, sendo expresso nas diferentes formas de linguagens”.  

É nas intersecções que Davi faz com as linguagens destes grupos, dependendo 

do contexto que estão envolvidas, que possibilita ser isto ou aquilo na Instituição 

pública ou particular, ao mesmo tempo. 

Davi —Já na escola pública, há mais questionamentos sobre esse processo de 

avaliação. Se pergunta para o professor se ele pode atribuir pontuação para uma 

atividade cultural por exemplo. A escola pública tem o desafio muito maior de preparar 

o aluno para a inserção social, tornar um cidadão, uma formação profissional, tem que 

ser alguém! E sempre tem a pressão do sistema estatal. Algumas vezes, a gente não 

atinge a meta esperada e o sistema vem com os índices, que não se pode ter tanta 

evasão e reprovação...  
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Às vezes, no meio do ano letivo, vêm algumas mudanças e a gente tem que 

modificar tudo. Isso ocorre na escola pública. 

Ariana —Onde eu trabalhei no Estado tinha uma supervisora que chegava com 

uma porcentagem em relação as notas. Pra dizer, olha: Se não melhorarmos nossos 

índices não virá dinheiro para a escola no próximo ano. 

Roteirista —Será que o sistema está preocupado somente com os números? 

Temos que tomar cuidado com o processo de engessamento do sistema em favor das 

notas, sem uma preocupação real com a aprendizagem e os conhecimentos. 

Helga —Aqui no IFRO, a nota para passar no conselho só está baixando. Era 

quarenta agora é trinta...Parece que não estão preocupados com o que o aluno de fato 

aprendeu. É um curso técnico e não podemos esquecer disso de jeito nenhum. 

Davi — Tudo que se trata de avaliação é muito delicado! A gente se depara com 

cada situação! Criam mecanismos e avaliação. Situação delicada é quando os alunos 

que chegam ao primeiro ano e não sabem sequer as quatro operações, não sabem 

interpretar uma questão. E trabalhando durante um ano com este aluno, ele não chega 

a atingir a meta, mas ele consegue atingir metade da meta.  

Roteirista —Ao todo momento sofremos fraturas
84

quando mudam o sistema, nos 

levando muitas vezes ao chão pois, abala as nossas estruturas canônicas que por vezes 

tanto acreditávamos. Mas ao levantar conseguimos construir a partir desta fratura 

outras visões e conceitos sobre a avaliação, por exemplo. 

Davi —Embora ele não atingisse o que eu desejasse, mas ele conseguiu mais do 

que todos os outros anos de escolaridade que já teve. Que tipo de olhar eu tenho no 

momento de avaliação desse aluno? Ele não atingiu a meta, mas ele deu o máximo, 

conseguiu atingir o limite dele naquele momento. Quando vejo um padrão de 

avaliação, esses casos, que podem ser resgatados, podem se perder. Outro caso que 

vou exemplificar, é de uma senhora, que teve que se valer do Estatuto do Idoso, porque 

ela reprovou três vezes na mesma disciplina, na graduação que cursava.  

Aí você olhava para aquela senhora, e conseguia ter a percepção de que ela 

queria concluir aquela graduação. Não estava sonhando em ingressar no mercado de 

trabalho, ela simplesmente queria aquele documento para uma satisfação pessoal, de 

repente, só queria emoldurar aquele diploma na parede da casa dela e falar: - eu fiz! 

Nesse processo de avaliação, eu fico me questionando... se o professor levasse a 
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avaliação ao pé da letra, ela iria ficar retida dez, quinze, vinte anos naquela disciplina. 

Ela ia ficar frustrada! Quando na verdade, ela só queria ter a satisfação de dizer que 

tinha concluído uma graduação.  

São situações tão peculiares, claro no processo avaliativo não queremos 

preparar profissionais descapacitados. Nós enquanto profissionais, a nossa grande 

preocupação é que o profissional chegue lá na frente e não seja responsável por uma 

tragédia e o pessoal fale, olha: saiu de lá, foi aluno do Instituto, foi aluno de... mas, 

existem alguns casos, que tudo bem, eu sou de Humanas... (risos) mas a gente tem que 

ter esse olhar diferenciado. 

Roteirista —Nesse ponto, é importante retomar a concepção de experiência 

formadora de Josso (2004), pautada no sujeito que se forma imerso em um trabalho de 

consciência, trabalho este que permite a identificação das aprendizagens e 

conhecimentos nas interações e transações da vida vivida
85

. 

Sem dúvida nenhuma, falar de avaliação é muito complexo. É preciso superar o 

foco de considerar num processo avaliativo somente os instrumentos utilizados no 

decorrer do ano letivo. Tem que ousar, ver além, interpretar situações. Afinal não é 

fácil saber de fato o que é aprendizagem. Se houve aprendizagem, até que ponto o meu 

trabalho propicia a aprendizagem dos alunos?  

Lourdes entra em cena para problematizar a formação continuada trazendo 

contribuições sobre a educação especial. 

Depois da leitura de um texto de sensibilização os participantes começam a 

falar livremente. 

Ariana —Não sei como trabalhar quando esse aluno especial se apresenta. Os 

alunos que tivemos principalmente, os casos de baixa visão e esclerose múltipla, não 

tinham uma metodologia clara para trabalhar a inclusão deles. Será que quando eu 

aumento a letra estou incluindo mesmo? 

Roteirista —Foi falado por um personagem desconhecido que estava passando 

na frente do teatro: 

Devemos incluir realmente no processo. A inclusão só faz sentido se ele estiver 

aprendendo. Os demais alunos com dificuldades precisam também ser incluídos. 

Precisamos incluir no aprendizado também, criar maneiras deles estarem ali. Temos 
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dois tipos de inclusão: a metodológica e a tecnológica. Temos que entender como este 

aluno processa a informação, como ele forma o raciocínio e pensamento. 

Jorge —Quando não somos capazes de incluir, ajudamos os alunos a evadir, 

temos o caso do indígena e do aluno que tinha problema mental que passaram por aqui 

e que infelizmente não conseguiram prosseguir os estudos. 

Roteirista —Sim eu lembro disso. Inclusive, existe professores, que são contra o 

ingresso desses alunos na instituição, sob o argumento que o aluno não é incluído. Pois 

não muda nada, apenas coloca o aluno de qualquer jeito na sala de aula, sem preparar 

seus profissionais, sem modificar a estrutura escolar. Foram feitas algumas formações 

sobre a temática com debates fervorosos, tudo isso, por volta de 2013. De um lado o 

setor de Psicologia e a gestão com a legislação e a própria concepção de olhar para o 

ser humano e incluir nos espaços, de outro alguns professores assustados com a 

realidade, colocando no divã sua insegurança, suas dúvidas e suas convicções. 

Tencionando essa questão Gatarri
86

 se posiciona:“Longe de buscar um 

consenso cretinizante e infantilizante, a questão será, no futuro, a de cultivar o dissenso 

e a produção singular de existência” 

Ou seja, a diferença é o consenso! 

Outra questão a se considerar, é que no grupo, as trocas de experiências 

também ocorrem, um professor comenta o que está realizando ou realizou, também 

falam de suas angústias, das necessidades constantes de formação continuada, da 

importância das trocas de informação entre o grupo e a necessidade de se colocar a 

teoria em prática. Também é interessante observar o que está explícito, durante uma 

fala podemos observar os silêncios após ela, as olhadas de lado, ou seja, o que está por 

trás das lentes.  

Todas as técnicas foram incluídas para problematizar a formação e poderão ser 

utilizadas nos grupos formativos quando for feita a aplicação da metodologia de ação 

de formação continuada docente. 

A frase a seguir foi impactante: “Que tipo de olhar eu tenho no momento de 

avaliação desse aluno”.  

Saber avaliar as condições de aprendizagens dos alunos, no todo ou particular é 

complexo. A avaliação hoje envolve aspectos quantitativos e qualitativos. Do ponto de 

vista quantitativo, temos indicadores empíricos que revelam o aproveitamento deste 
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aluno. E do ponto de vista qualitativo, que se sobrepõe aos aspectos quantitativos trata 

de averiguar dimensões finas de aprendizagens. 

Wittgenstein nos chama a atenção quando cita — “dieta unilateral” chamando a 

atenção para não fixarmos numa única imagem a respeito de um conceito.
87

 

Assim é a avaliação, não existe apenas uma forma de praticar a avaliação nas 

escolas. São vários enunciados que precisam ser desconstruídos, resinificados e 

problematizados. 

Esta frase foi bastante problematizada pelos participantes. Então os professores 

são deuses? 

Sabemos que nossos professores são donos de uma carga de experiências 

pedagógicas, mas também são donos de opiniões e verdades absolutas que paralisam 

pensamentos.
88

Podendo promover uma negação do professor em estudar, construir e 

desconstruir conhecimentos e mobilizar suas práticas pedagógicas. A estratégia 

desconstrucionista proposta por Derrida, pode desenclausurar algumas verdades 

absolutas. 

“Pode-se dizer que aprender, afinal de contas, é uma tarefa infinita”
89

. 

E sobre a educação especial, podemos ainda encontrar muitos professores que 

pelo fato de se sentirem despreparados para atuar diante da diversidade, das 

diferenças, já que trazem em suas experiências um padrão de aluno ideal, ser contra o 

ingresso de indígenas, de pessoas com necessidades específicas na instituição, 

desconsiderando inclusive a lei. O professor com seus discursos eloquentes contrários 

pode em algum momento, deixar transparecer para estes alunos que dificilmente iriam 

conseguir e com isso vem as desistências. Vejamos nesse intervalo duas estruturas 

opostas, de um lado alguns professores com suas inquietações, dificuldades, buscando 

a cura da formação nesta questão, de outro lado temos o Napne, buscando na terapia 

que se mostra inacabada, estratégias nos buracos de fuga, incluir os alunos na 

condição peculiar que nos é apresentado.  

A equipe de servidores que representam o NAPNE no Campus, tem um papel 

fundamental na terapia, principalmente nos encontros pedagógicos e nos conselhos de 
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classe, orientando, conscientizando, mostrando possibilidades e estratégias de 

trabalhos junto a estes alunos. 

Temos diversos jogos de linguagem, diferentes em seus propósitos e regras, mas 

que apresentam entre si semelhanças de família no modo na busca de orientações 

epistemológicas para esta problemática. Sendo assim, percebemos que tornar uma 

escola inclusiva exige mobilizar práticas, conceitos e desconstruir visões. 

 

- Episódio 7 – No grupo de verbalização e observação 

Dando continuidade à trama teatral, foram formados dois grupos. Organizamos a 

dinâmica: Grupo de Verbalização e Grupo de Observação, para sintetizar o assunto 

anterior. Esta técnica ajuda os participantes aprenderem a participar de discussões e a 

ouvir outros participantes do grupo. Requer conhecimento prévio do assunto. O grupo 

de verbalização teve a opção de ficar em pé e o grupo de observação sentados. 

 É preciso que o grupo de fora anote e formule uma questão. O grupo de 

verbalização irá falar livremente até o momento que houver a interrupção por meio de 

um sinal do grupo de observação. O grupo de observação vai só ouvir não pode 

interromper a fala dos participantes que estão ao centro do círculo falando. 

Roteirista —Este grupo vai falar um pouquinho sobre domínio de sala e 

domínio de conteúdo e novamente sobre a avaliação. Esta é a primeira fase, discute-se 

sobre o assunto livremente. 

Jonas —A falta de domínio de conteúdo acaba gerando insatisfação no aluno. 

Ariana —A falta de domínio de conteúdo, hoje também causa um certo 

problema, o professor pode se achar o detentor do saber, mas o aluno joga e naquele 

momento a gente pode não saber e aí entra o domínio de sala, o jogo de cintura, para 

dar uma resposta, ele procura testar o professor para verificar se ele sabe o conteúdo.  

Luísa —Tudo o que é novo, me assusta! Quando não conheço a turma, então 

esse primeiro contato para mim é cruel! (Fica com um semblante de incômodo). 

Alika —Às vezes o professor tem domínio de sala e mesmo que não saiba o 

conteúdo ele consegue disfarçar. Principalmente os professores iniciantes, na primeira 

aula estão bem inseguros e usam algumas estratégias para disfarçar.  

Renan —Temos que buscar um equilíbrio entre a busca do domínio de sala e de 

conteúdo. Muitas vezes, ele tem o conhecimento, mas não tem a didática para passar o 

conteúdo. Essa liga entre essas duas dimensões é que se constrói esse tipo de domínio. 
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Suzana —Às vezes o professor sabe muito, mas não tem o conhecimento, a 

habilidade para passar o conteúdo. Tem várias habilidades que o aluno pode aprender. 

São formas diferenciadas de como apresentar esse conteúdo que mobiliza as práticas 

de linguagens. É comum confundir autoritarismo e autoridade. E este acaba tendo uma 

fama de pessoa carrasca. Ele precisa ir trabalhando isso, não contra o aluno. Pode 

fazer uma música para explicar uma fórmula matemática, por exemplo... 

Roteirista —Agora o tempo sobre esse assunto acabou, depois a gente retoma, 

gostaria que vocês falassem um pouco sobre métodos avaliativos. 

Ariana —É importante ter mais de um instrumento de avaliação. Se valoriza 

muito a prova. O professor não leva em conta o que o aluno sabe em sala, o importante 

para o professor é o que sair na prova! 

Alika —A prova tem que ser mesclada. Não fazer tudo subjetivo ou tudo 

objetivo. Decidiu um instrumento, pensar como esse instrumento vai ser elaborado. 

Roteirista —Eles falavam como se estivessem numa roda de conversa informal.  

Agnes —Às vezes o aluno não aprendeu, ele memorizou naquele momento, essa 

aprendizagem, muitas vezes é mecânica. 

Renan —Uma avaliação que leve o aluno a construir o conhecimento a partir 

da avaliação. 

Jorge —(sinaliza) piiiiiiiii!  (Avisando que o tempo acabou). Agora vocês podem 

finalizar, vamos dar mais um tempinho para o grupo falar. 

Luísa —Tive um professor que assustava, passava um monte de conteúdo, 

enchia o quadro, mas na hora da prova era tranquilo, queria o básico, aquilo que o 

aluno realmente precisava aprender. 

Novamente Jorge (sinaliza)—piiiiii! (Avisando que o tempo acabou). 

Roteirista —Agora vamos sentar para verificar as anotações que o grupo de 

observação fez. O que vocês anotaram? 

Esta é a segunda fase, onde o grupo expõe o que observou no processo de 

discussão. 

Simone —sobre o domínio de conteúdo, inclusive estivemos conversando num 

outro dia sobre este assunto. O professor disse que o aluno perguntava sobre uma outra 

questão que ele não sabia responder naquele momento, e o professor dizia, hoje nós 

vamos estudar sobre tal assunto e não este aí que está me perguntando! Dizia: alunos 

não mudem o foco! Foco gente! (Risos) 
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Alika —Eu nunca tive problemas em dizer que não sei o assunto. Digo vou 

estudar e trazer na próxima aula. 

Roteirista —Os grupos falavam de forma empolgante sobre saber o conteúdo e 

ter domínio de conteúdo.  

Simone —Nós observamos, que eles falaram sobre a questão do “jogo de 

cintura”. E quando o aluno percebe que ele não domina o conteúdo pode gerar uma 

confusão na sala. Alguns conteúdos têm a questão da falta de afinidade com a área. 

Agnes falou sobre o professor saber muito do assunto e não saber transmitir o assunto 

para o aluno. E também sobre o autoritarismo e que o respeito faz a diferença. 

Roteirista —(O grupo de observação se reúne e trocam opiniões). 

Jorge —O domínio de conteúdo está ligado muito com a questão 

comportamental. Uma vez fui dar uma aula numa sala, os alunos não ficavam quietos, 

eu não conseguia falar. E conversando com uma professora ela me disse qual a turma? 

Eu falei e ela respondeu: Isso é uma questão cultural. Vem toda a questão da 

desestrutura familiar. Eles agem assim em casa. Não respeitam a fala do outro, falam 

tudo de uma vez só.  E a questão é:  

Como vocês veem tudo isso? Essa é a pergunta? 

Davi —Sobre a questão cultural. Eu tento desconstruir nos alunos aquilo que a 

própria família constrói. Às vezes a família fala sobre a minha disciplina, que é muito 

fácil, é só decorar. E eu tento mostrar para eles que precisam compreender e 

contextualizar. 

Agnes —Em uma comunidade indígena, fomos ministrar uma palestra e os 

indígenas conversavam sem parar, não ficavam em silêncio. Aí sai de lá frustrada, e 

falando com a professora ela disse que se eles ficassem quietos, era porque eles não 

estavam entendendo, mas como eles estavam conversando é uma maneira deles 

interagirem com o conhecimento que estava sendo significativo para eles.“O 

comportamento humano não é como o dos outros animais, programado por um 

patrimônio hereditário submetido ao ciclo repetitivo do instinto, mas passa a inscrever-

se no jogo dos modelos que lhe é transmitido pela educação”
90

. 

Alika —Já a indisciplina pode ser consequência da falta de domínio de sala. 

Roteirista – Os participantes não conseguem formular uma pergunta, mas falam 

sobre o assunto naturalmente.  
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Agnes —Às vezes o próprio tom de voz atrapalha essa questão do domínio de 

sala, principalmente se for baixo demais. 

Roteirista —Tem também a questão da afinidade com o público que você 

trabalha. 

Luísa —Eu por exemplo, tenho pavor do sexto ano. Adoro trabalhar com o 

ensino médio. 

Simone —Sobre a avaliação colocamos em destaque: que é muito complexa; 

dentro de um instrumento deve ser diversificado, para atender o maior número de 

alunos; alguns professores só avaliam o resultado, deveriam avaliar o processo; se ele 

ficar focado no resultado, pode gerar frustração. 

Ariana — Sempre faço avaliação diagnóstica, para ver de onde vou com os 

conteúdos em cada série. 

Jorge —Uma das questões mais mal trabalhadas é a avaliação escolar. Essa 

questão de mensuração. O aluno está lá para aprender e o sistema dita tudo. Temos 

que saber que o fracasso do aluno é o fracasso da escola. Temos vários tipos de 

avaliação: formal, formativa e contínua. Temos que considerar tudo isso. Quando a 

Alika diz: que o instrumento avaliativo tem que ser diversificado. Eu digo mais! o 

processo tem que ser diversificado. Escolher vários instrumentos que contemplem as 

habilidades dos alunos. Não devemos confundir avaliação com instrumento, pois a 

avaliação é um processo. 

Roteirista —Nestas técnicas expusemos as nossas experiências, as nossas 

impressões e as nossas opiniões, mas é importante voltar um pouco para a literatura 

propriamente dita.  

Foi a partir destas duas técnicas acima, nos episódios cinco e seis, que também 

foi possível visualizar algumas temáticas importantes a ser inseridas na formação 

continuada docente. Dentre elas surgiram a temática de planejamento de aula, 

avaliação da aprendizagem, o uso de tecnologias educacionais. Diante das 

possibilidades, podemos destacar as temáticas em comum, agrupando-as nos eixos que 

surgiram, a partir das vozes que emergiram no grupo: o eixo tecnológico para tratar 

sobre o ambiente virtual de aprendizagem e as possibilidades de inserir as tecnologias 

e mídias educacionais nas aulas; o eixo pedagógico podendo tratar sobre o 

planejamento de ensino, a avaliação da aprendizagem ou projetos integrados e outro 

eixo: transversal, que trataria sobre questões que vão além da sala de aula, envolvem 
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os servidores de modo geral, como gestão institucional ou educacional, educação 

especial e ética profissional. 

Dentre os assuntos tratados nesta técnica, a maioria dos encaminhamentos por 

parte dos outros setores para o setor pedagógico, tem relação com a avaliação da 

aprendizagem e o planejamento de aula. São variados os entendimentos a respeito 

destas temáticas, mas conforme exposição no grupo, percebe-se vozes com um certo 

aprofundamento teórico dos assuntos. Essas vozes surgem de professores licenciados. 

Em algum momento na formação inicial ou em formações continuadas, ou até mesmo, 

nas experiências que trazem as temáticas foram sendo inseridas em seu repertório de 

formação docente. Os professores das áreas técnicas quase não opinaram. 

Que tipo de metodologia formativa seria possível para colaborar na formação 

contínua e competente do professor EPPT? 

A resposta não é simples, mas podemos escolher o caminho que parte da escuta 

de vozes do próprio grupo atrelado a leituras de autores sobre formação docente 

narrada neste próximo episódio.  

 

– Episódio 8 – Contracenando vozes que ecoam da literatura e das experiências 

coletivas. 

Realizando um trabalho de continuidade, vamos a mais uma atividade prática 

coletiva de grupo, em que teremos uma linguagem de interpretação da obra.  Vamos nos 

dividir em grupo para ler quatro textos. São quatro textos e cada grupo ficará com um.  

—Temos o texto sobre: “Pensar a formação do professor de matemática e 

discussões atuais
91

”. Apesar da pesquisa ser feita na área de matemática, acredito que 

traz um significado que caberá em qualquer área.  

Como alguém aprende a ser professor? É interessante os momentos de evolução 

da formação do professor: modo camelo, modo leão e modo criança.  

Jorge— Modo camelo? (Fala em tom de espanto! Risos).  

Roteirista—(Concordando) Sim! Veremos sob a perspectiva filosófica este 

exemplo. 

O outro, nos traz questões sobre: “O lugar da prática pedagógica e dos saberes 

docentes na formação de professores
92

”.Também veremos o texto: “Pensar a formação 

                                                           
91

 (OLIVEIRA; CLARETTO, 2008) 
92

 (PINTO, 2010) 



101 
 

 

do professor desde a experiência e desde o menor da formação
93

”.Os textos foram todos 

compartilhados por e-mail, já que cada grupo vai ler e apresentar apenas o texto 

escolhido para o grupo.  

A diretora intervém! 

Diretora —Me veio um pensamento e inspiração derridiana agora. Não há 

rastro originário e nem finito... A escrita lê-se, porém, os textos lidos são sempre 

rastros de rastros em novos contextos, ressignificações, iterações...
94

 

Roteirista —Concordando... Então! Agora vamos tentar problematizar essas 

leituras. Foi pedido para os participantes se juntarem mais em círculo, alguns estavam 

sentados atrás dos outros. Depois da leitura e discussão, inicia a fala sobre o texto: O 

lugar da prática pedagógica e os saberes docentes na formação dos professores. 

Agnes — A gente tem que entender a palavra formação no plural. Acontece nas 

relações com as pessoas. Não acontece de forma individualizada, ela precisa ter trocas. 

Quando chegamos na formação profissional, ela estará junto com a formação pessoal. 

Uma interfere no caminho da outra. “Os saberes são inatos, mas produzidos pela 

socialização
95

”.  

Alika — quando a gente pensa em formação profissional docente a gente pensa 

muito na parte científica, na academia. Mas a pessoa é formada por um conjunto de 

formações que são: pessoal, coletiva e profissional.  

Roteirista— Esse conjunto de formações nos mostra alguns traços das 

dimensões que serão abordadas no produto da pesquisa. 

 

As proposições formais de formação continuada podem ser 

consideradas de quatro formas distintas: a universitária pressupõe que 

o formador produz o conhecimento pela investigação e, depois 

transmite para os professores que atuam na prática da educação 

básica. A forma escolar que são as propostas dos órgãos escolares que 

partem dos problemas da prática docentes ou cursos teóricos que se 

destinam a mudar a prática existente. A forma contratual que são os 

cursos ofertados pelas empresas que ocorrem em serviço. E a forma 

interativo-reflexiva onde as problemáticas analisadas são as da 

realidade da sala de aula e, preferencialmente, resolvidas em tempos e 

lugar reais.
96
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A pesquisa caminha em direção as problemáticas que partem de tempo e 

lugares reais, próximos daquilo que o docente vem vivenciando. 

Alika — Continuando, destacamos que a carreira do professor possui duas 

fases. A primeira fase, chamada de exploração, os três primeiros anos da carreira, o 

professor faz tentativas, ensaios e erros, busca uma aceitação do grupo. A segunda 

fase, ele chama de estabilização; depois destes três anos, sente mais segurança e 

começa a ficar mais à vontade e até se inclui num grupo.  

A carreira pré-profissional e pós-profissional, que traz antes mesmo de 

ingressar na profissão, porque ele já observa os códigos presentes na sociedade, sobre 

aquela área. É formada também pela parte subjetiva. Porque os professores, ensinam 

de forma diferentes em uma mesma sala? Porque cada um traduz com o seu olhar. Nos 

traz que além da teoria é muito importante as experiências de vida. O profissional tem 

uma concepção e acredita que aquilo é o certo embora, exista outras maneiras. Ela traz 

toda a experiência que já acumulou. A mudança necessária no sujeito, por exemplo, faz 

parte de um processo lento, gradual e processual. A formação é temporal não é 

acabada “aceitar a formação profissional como um processo, significa aceitar, também 

que não existe separação entre formação pessoal e profissional”
97

.  

Roteirista —Sobre o texto: Pensar a formação de matemática, discussões 

teóricas e atuais
98

. A autora busca olhar o papel da experiência nas teorias a respeito 

de formação de professores. Ao final, repensam conceitos, principalmente sobre a 

noção de professor reflexivo, encontrada em Shon
99

, que supervaloriza a prática. E a 

preocupação de Pimenta
100

, “em relação do individualismo e modismo que isso pode 

causar, colocando o professor numa situação de hegemonia autoritária, já que a 

reflexão é suficiente para a resolução dos problemas da prática”. A autora destaca 

então, a importância da prática para a construção do saber docente sem desconsiderar 

as teorias educacionais já consolidadas. 

Jorge —No começo do texto se define a ideia de formação e experiência. Não há 

um modelo a seguir. Existe uma fórmula de você fugir da fôrma, entendeu? Não 

significa que a fôrma deva ser jogada fora. Dentro da fôrma você faz da sua forma. 
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Roteirista —Ao acreditarmos nessa proposição, podemos dizer que não existe 

formação em um movimento unilateral. Formar ultrapassa “colocar na forma”, mas 

configura-se em alguma maneira de ressignificação.
101

 

Jorge — Achei interessante este trecho: “a experiência é algo que nos passa 

que nos atravessa...” Ele destaca a parte dos saberes: profissionais e também da 

diversidade dos saberes. Os saberes são: plural e heterogêneo. Coadunando com esta 

questão, Larrosa nos apresenta: 

 

A experiência requer um gesto de interrupção; requer parar para 

pensar, parar para escutar, pensar mais devagar para sentir, sentir mais 

devagar, demorar-se nos detalhes falar sobre o que nos acontece, 

aprender na lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, 

calar muito, e ter paciência e dar-se tempo e espaço
102

.  
 

 

Roteirista —A citação de Larrosa nos faz pensar sobre o valor de viver a 

experiência. Tudo passa demasiadamente depressa. A experiência se torna cada vez 

mais rara por falta de tempo.  Existe uma diferença entre informação e experiência. Se 

não tocar, não acontecer, não suceder, não há experiência. Ter informação não 

significa ter experiência. E como será que utilizamos o nosso tempo diante da 

experiência? 

Renan — a prática do trabalho não acontece separada da teoria que a pessoa 

já construiu. O conhecimento que já possui está a serviço do trabalho. O conhecimento 

tem uma relação com o tempo, é contínuo, não para na universidade. O conhecimento 

também é adquirido nas interações interpessoais. E como entender o diferente saber 

aplicado nos cursos de formações? 

 

A formação inicial nem sempre dá ao professor as condições 

necessárias para que ele consiga resolver os problemas do cotidiano de 

sala de aula, diante dos quais ele nem sempre sabe como reagir, 

sentindo-se incapaz e desestimulado. Assim, as formações 

continuadas devem ter como meta contribuir com os professores para 

a resolução dos problemas e acontecimentos da sala de aula.
103
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Roteirista —Também não é incomum confundir experiência com trabalho. 

Aprende a teoria nos livros e a experiência na prática. “A experiência é a possibilidade 

da destruição da experiência. É um território de passagem”.
104

 

Renan (Retoma a fala) —Ao trabalhar o conhecimento, aplica os 

conhecimentos, ao trabalhar você constrói os conhecimentos, ensina e aprende ao 

mesmo tempo com os alunos, constrói os conhecimentos através da pesquisa.  

Luana —Achei interessante a parte dos saberes experienciais! Através da 

experiência cotidiana. “Sobre as noções de saberes docentes necessários, Tardif 
105

, se 

fundamenta na crença de que é possível preparar na formação inicial professores para 

a prática futura a partir de vivências do cotidiano”. Neste caso, poderíamos atrelar ao 

que foi dito inicialmente no memorial oral, a importância do estágio em experimentar 

essas práticas.  

Roteirista —Temos que ter cuidado porque às vezes não damos importância a 

formação didático-pedagógica, por considerar que a experiência de trabalho já lhe 

garante bagagem suficiente para ser professor. Mas, no âmbito desta pesquisa, vai se 

confirmando também que a troca de experiências permite crescer e aprender como 

profissional e abrir novos caminhos para a didática em sala de aula. 

Mas como será que alguém aprende a ser professor?  

Davi fala essa questão no texto da Sônia Maria Clareto. 

Roteirista —Qual figura nos representaria? Seria um camelo? Um leão? Ou 

uma criança? Veremos!  

Davi —Ela apresenta essa indagação questionando as metodologias utilizadas 

nos processos formativos das instituições. Ela traz uma problematização baseada em 

Nietzsche, na obra: Assim falava Zaratustra. Ela tenta responder de forma lúdica. Que 

seria a maneira que o professor se formaria. Neste caso, utilizaria três modos: camelo, 

leão e criança. De forma figurada exemplifica a formação do profissional. O modo 

camelo seria essa formação inicial do professor. Ela atravessa um estágio onde traz 

para si uma bagagem de conhecimentos e um acúmulo sem muitos questionamentos. No 

modo leão, já tem a carga que foi agregando, já tem as práticas, as metodologias. 

Então ele passa a questionar, a observar. Em contrapartida, Nietzsche traz a figura do 

dragão. O leão quer, mas o dragão não permite. Podemos trazer para a nossa 
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realidade esta reflexão: o professor começa a questionar o sistema, a carga de trabalho 

que possui, em contrapartida existe o sistema. O modo leão é a insatisfação, a 

criticidade.  

“A sua vontade de leão é faminta, violenta, solitária, livre da vontade servil, ela 

é destemida”
106

. 

Roteirista — (Balançando a cabeça concordando com Davi) É com a voz leonina 

que Zaratustra se mostra, como aquele que pretende negar todos os embustes que lhe 

foram impostos: “Ah, se a minha leoa sabedoria soubesse rugir meigamente”
107

.  

Jonas — (Corta um pouco empolgado) Já no modo criança, o professor começa 

a inventar outras possibilidades para contornar o sistema e ter um trabalho mais 

significativo para o aluno. 

Roteirista —Só complementando... Observamos como uma criança na educação 

infantil se comporta. É muito diferente de um aluno no final do primeiro segmento do 

ensino fundamental. Quando pensamos nas apresentações, por exemplo. A criança é 

livre, não tem tanto medo de errar. O adolescente foi tolhido tantas vezes, que cria um 

mecanismo que o trava, traz medo, sensações que dificultam aquela apresentação. E 

toda essa perspectiva criativa não se fez em cima de verdades dadas – é dessa maneira 

que Zaratustra insiste em dizer que fez seu caminho por cem tentativas
108

.  

Ariana —Já sobre o texto de Anelice Ribetto: Pensar a formação de professores 

desde a experiência e desde o menor da formação
109

, ou seja, pensar a formação de 

professores não já como experimento. Este texto é muito difícil! Traz ensaios sobre a 

obra de Larrosa. A experiência está fora da gente. É sempre algo do outro, algo novo. 

Ele fala que a experiência deve ser vista como algo fora da gente, além da gente. 

Aprender a ler sem saber ler. (Falou em um tom de dúvida, confusa)  

É tudo muito complexo isso! 

Diretora—Eu vejo que qualquer experiência é composta por uma rede de 

rastros que retornam para algo diferente deles próprios. Dizendo de outra forma, não 

existe presente que não seja constituído sem referência a um outro tempo, a um outro 

presente. O rastro-presente. Ele rastreia e é rastreado.
110

 

Roteirista —Sim!  
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Aproveitando para complementar o que foi dito até agora —aquilo que está 

fora nos atinge! Esse menor não está se referindo a número. Este texto nos traz a ideia 

de formação, desde o primeiro momento, não como algo prescrito, que tenha previsão 

de começo, meio e fim. Nesse sentido, é importante o papel do articulador pedagógico, 

na organização destas formações, nas provocações que irão ser gestadas. A formação 

como experiência é complexa porque não faz parte dos nossos conceitos canônicos. 

Foram sendo descontruindo vários conceitos de formação para se chegar nesse 

entendimento. 

Aristides (Corta) —Muito bom! Este texto é um ensaio, que propõe pensar o que 

acontece quando nós pensamos a formação de professores, a partir de dois vieses 

separados da área de literatura. A literatura menor é por ser uma minoria que 

conseguia ler o que era produzido. Os textos eram produzidos em alemão na República 

Tcheca. Ela faz uma colagem de diferentes textos, cola citações diretas. Ela retoma o 

conceito e modifica lentamente o conceito anterior. O princípio da alteridade: um 

sujeito que deixa que algo passe com ele ou com ele, vindo do exterior. Também o 

princípio da subjetividade: a experiência é individual, não faz muito sentido avaliar 

pessoas ou processos.  

Larrosa, sugere pensar a formação docente, sem projetos, sem definir o ponto 

final, sem mesmo pensar qual seria o produto desta formação docente. Ela sugere, no 

processo de formação de professores, resolvendo problemas específicos, com uma 

abordagem menor. O formador vai tentar resolver os problemas específicos. A isso ela 

chama de inconclusões. 

Roteirista —Percebe-se que Aristes buscou outras fontes para se aprofundar e 

entender o texto. 

Uma literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes a que 

uma minoria faz em uma língua maior. Assim Gilles Deleuze e Félix 

Guattari definem a categoria literatura menor, da qual se utilizam para 

estudar a obra de Kafka (um judeu-tcheco que escreveu em alemão 

por causa da ocupação alemã na região). Literatura menor: subverter 

uma língua, fazer com que ela seja o veículo de desagregação dela 

própria 
111

.  

 

                                                           
111

(DELEUZE, GUATARI. 1977,  p. 25) 



107 
 

 

“Entendemos que uma literatura menor faz com que as raízes aflorem e flutuem, 

escapando desta territorialidade forçada. Ela nos remete a buscas, a novos encontros e 

novas fugas. A literatura menor nos leva sempre a novos agenciamentos”
112

. 

Ariana —Quando o Aristides fala de subjetividade. A experiência da formação 

pode significar algo para alguém e não significa nada para outro. Nunca se atinge o 

objetivo de uma formação com a maioria dos docentes. 

Roteirista —Nesse sentido da subjetividade, trata-se de um sujeito que é capaz 

de deixar que alguma coisa passe com ele. Larrosa, chama isso de território de 

passagem, como dito já anteriormente, e propõe mais, se é isso que me passa, deixa 

marcas, rastos, feridas
113

.  

Aqui se se justifica a dimensão individual da formação. 

 “É o professor que constrói a sua aprendizagem a partir de outrem, de forma a 

dar significado àquilo que quer apreender para si”
114

. 

A ideia clássica de formação é prescritiva e ocorre de forma linear. Mas a 

pesquisa concebe a ideia de formação como processo, que ocorre de forma livre. Esta 

formação livre gera novas possibilidades de criar, inventar com a condição de ser belo. 

Procuramos abordar as questões sobre a formação continuada docente na 

educação profissional EBPT, apresentando as discussões pedagógicas em torno da 

temática e ao mesmo tempo construindo uma proposta metodológica que considere as 

especificidades do grupo de docentes. Nesta perspectiva, trazemos à tona alguns 

questionamentos que perpassa pela formação continuada docente. Não pretendemos 

trazer respostas para estas perguntas, mas sinalizar algumas respostas comuns para 

que os docentes possam estar mobilizando os seus conhecimentos. 

Roteirista —Mas afinal de contas o que é ensinar?  

É saber colocar a matéria no quadro? 

Ensinar é saber contextualizar, aplicar os recursos didáticos de forma a motivar 

os alunos? 

E o que é ser um bom professor?  

É ser um bom matador de questões? 

É aquele que resolve todas as questões e as entrega de mão beijada para os 

alunos, recebendo deles a sua veneração? 
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Nesta visão, entendemos que não nos interessa, na leitura de um texto, criticar 

de fora ou tentar explicá-lo, mas encontrar, na estrutura heterogênea do texto, tensões 

ou contradições.
115

 

Não pretendemos buscar a correta definição do que é ser professor ou do que de 

fato é ensinar. Mas precisamos considerar algo, nesse processo, que nada atrapalha 

mais o desenvolvimento dos alunos, que os docentes em sala de aula despreparados.  

 “Não é o fato de ser novato ou antigo na profissão que garantirá um ensino de 

qualidade, mas a disponibilidade de aprender e reaprender”. 
116

 

 “O docente despreparado cata fórmulas feitas, imita autores, precisa de 

receitas. Prefere teorias oficiais, para esconder-se atrás delas. Essa situação domina as 

escolas que (...) podem entrar no círculo vicioso da reprovação”.117
 

A pessoa é formada por um conjunto de dimensões que são: pessoal, coletiva e 

profissional. Levaremos para a proposta este conjunto de dimensões, acrescentando 

mais duas: a fundamental e a prática. Sendo que na formação fundamental seria as 

teorizações dos assuntos a partir da prática, para não enfatizar mais a teoria ou a 

prática, mas buscar relações intrínsecas entre ambas.  

 

Para que os professores ressignifiquem a sua prática é preciso que a 

teorizem. E este movimento de teorizar a prática não se efetiva 

somente com palestras, treinamentos, seminários, aulas expositivas, 

mas muito mais, quando há uma relação dinâmica com a prática deste 

professor a partir de uma reflexão coletiva, auto-reflexão, pensamento 

crítico e criativo, via educação continuada. É preciso desencadear 

estratégias de formação processuais, coletivas, dinâmicas e contínuas. 

Refletir com os demais professores e compartilhar erros e acertos, 

negociar significados e confrontar pontos de vista.
118

 

 

Pois acreditamos que “unir a teoria à prática é importante no processo de 

reconstrução do conhecimento”. O que se faz precisa ser elaborado, de maneira 

individual ou pessoal e coletiva.  

Os saberes são singulares porque cada professor desenvolve um processo de 

trabalho e de conhecimentos próprios no ensino e ao longo da profissão. 
119
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O trabalho em grupo é importante para fomentar a multidisciplinaridade, a 

argumentação bem formulada em ambiente crítico, o diálogo obsequioso, atento e 

fundado. “Todavia, o trabalho de equipe, exige cuidado extremo de organização, a 

começar por um facilitador, que orienta a discussão e os trabalhos, mais alguém que 

redime em nome dos outros”.
120

 

E pensar a formação como experiência e não como experimento. Como 

experiência o professor precisa ter voz e ser ouvido. Sendo assim, a proposta tende a 

romper com o modelo majoritário de formação continuada, baseado em cursos e 

palestras esporádicas. 

Segundo Goodson, atualmente, ao considerarmos este novo paradigma 

de formação, “a preocupação com o cantor e não com a canção precisa 

ser, rigorosamente, avaliada em nossos estudos”. Diz ele: “no mundo 

do desenvolvimento dos professores, o ingrediente principal que vem 

faltando é a voz do professor”. Reafirmamos que, na formação – quer 

inicial, quer continuada -, o professor precisa ser visto como seu 

agente.
121

 

 

Pensar em uma metodologia, ancorada na concepção do docente ser 

protagonista de sua formação continuada.  

E então... Existe uma fórmula de você fugir da fôrma? 

Antes da fórmula ou do resultado propriamente dito, é importante considerar 

que existe um processo de idas e vindas, de atalhos e bifurcações onde os professores 

vão andar e inventar possibilidades de estar na docência. Existem buracos de fugas 

estratégicas, que é um deslocamento do jogo de linguagem normativo das propostas 

existentes para se praticar outros jogos mobilizados pelas formações contínuas. Por 

isso, as possibilidades de passagem que emergem dos grupos e lugares, dos 

enfrentamentos que fazemos, dos questionamentos que nos ficam, nos lançou a pensar 

em uma metodologia de formação para experimentarmos futuramente. A ênfase deve 

estar no processo de mudança e de mobilizações realizadas e os resultados vem depois. 

Vejamos alguns espectros deste processo neste seguinte episódio. 

 

–Episódio 9 – O Tutorial Pedagógico: traços que conduzem ao mapa do tesouro. 

Neste momento iremos rememorar algumas vozes que nos conduzem ao que se 

propõe o resultado da pesquisa.  
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No grupo formativo ainda... 

Roteirista —É hora de pensar um pouco sobre o planejamento, a investigação e 

a ideia desta formação continuada docente. Preparei um slide que iremos discutindo e 

inserindo algumas ideias para que possamos traçar uma proposta. 

Então... O que fazer para que esta formação seja possível? 

Jorge —primeiro tem que fazer parte do calendário escolar. Tem que 

institucionalizar essa formação continuada docente. Deve ser uma proposta da ação 

letiva. A direção de ensino tem que comprar a ideia que está sendo proposta. E 

institucionalizado o professor terá que participar. 

Roteirista —Os temas foram surgindo a partir da técnica tempestade de ideias 

onde elegeram alguns problemas de ordem pedagógica. Outras vozes nos trazem novas 

contribuições. E nos traços encontrados de acordo com as vozes ecoadas foi possível 

visualizar três eixos: tecnológico, pedagógico e transversal. 

Alika —Ah os professores reclamam: que tem muita palestra! Não gostam de 

ficar sentado, escutando! Dizem: a gente queria algo mais concreto; vamos tentar 

resolver os nossos problemas; nos conselhos de classe, todo mundo vai falar problemas 

do dia a dia, mas não tivemos momentos para falarmos dos nossos problemas de sala 

de aula. Eu pensei que a formação continuada deveria estar inserida dentro dos 

encontros pedagógicos mesmo. Momentos, que não seja de palestra. O grupo é grande, 

não dá para ser todos juntos. Começaríamos fazendo um levantamento dos nossos 

problemas.  

Para o sucesso de uma formação continuada, é importante a 

realização de diagnóstico das necessidades formativas dos 

professores, ou seja, um dos princípios dos programas de 

formação de professores, consiste em fornecer respostas para as 

necessidades de desenvolvimento profissional indicadas por 

eles.
122

  

 

Baseado nisso, prepararia os temas, os grupos se dividem de acordo com a 

afinidade da temática. E que nesses grupos todos possam falar. Discutir a solução dos 

problemas. Porque é muito fácil, jogar para o chefe resolver todos os problemas que 

surgem. Desses grupos sairiam propostas que sejam viáveis, diante dos recursos que 

temos. Num encontro pedagógico, discute a temática, no outro aplica algo sobre aquele 

assunto e num outro momento traz os resultados da aplicação, avalia se foi bom ou o 

que precisa mudar.  
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Não seria uma formação daquelas que ocorrem de forma mais formal, da gente 

ficar estudando teoria. Seria uma formação baseado nas nossas experiências, se não 

me engano isso na teoria, é a formação entre pares que a roteirista vem falando há 

algum tempo aqui na Instituição. Que esses momentos sejam “entre pares”, que 

possam ser aproveitados os conselhos de classe também. Ouvir a experiência do 

colega. Isso seria pra mim uma proposta de formação continuada. 

Roteirista —O que Alika nos apresenta vai de encontro com o que afirma Nóvoa 

(2002), “a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam redes de formação 

mútua, nas quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente o papel 

de formador e formando. (...) O diálogo entre os professores é fundamental para 

consolidar saberes emergentes da prática profissional”
123

.  

Ariana —O problema das formações continuadas, que a gente tem é que 

realmente é muita palestra! E chega um momento que a gente não capta mais nada. Em 

alguns casos, algumas palestras não são o foco do nosso problema em sala de aula. 

Não é interessante fazer formação com aquele mundo de gente juntas, de repente num 

grupo menor tenhamos mais afinidade com os problemas.  

O AVA para minha disciplina não funciona. Sou obrigada a utilizar? Sou! Mas 

o que fazer para que o AVA fique mais atrativo? Tratar problemas mais pontuais. A 

questão do AVA, temos que trabalhar com os alunos também. Ele tem que acessar e 

fazer as atividades. A gente posta e eles não fazem, não dão um retorno destas 

atividades. 

Roteirista —Marília —Nos encontros pedagógicos seria necessário 

compartilhar as experiências dos professores em grupo. Às vezes eu não consigo fazer 

até aquele momento, mas ouvindo o outro eu consigo fazer e passa de fato a funcionar. 

Tentamos fazer uma troca de experiência com alguns professores que não tem 

dificuldade com o AVA, repassando algumas experiências positivas para os demais 

colegas, mas o fato de ter sido no auditório, com todos juntos, não deu muito certo! O 

microfone deu problema. E aqui nós temos os professores de informática que podem 

nos ajudar, porque eles tem menos dificuldades nesta área. 

 

Mizukami (2005), reforça sobre isso quando afirma que, “no 

desenvolvimento de comunidades de professores é importante 

considerar dois tipos de distribuição de conhecimento. Uma primeira 
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delas refere-se ao fato de que algumas pessoas sabem o que as outras 

não sabem e que o conhecimento coletivo ultrapassa o individual”. 

 

Alika—Antigamente lá no começo tivemos bastante isso, o “workshop de 

tecnologias”, por exemplo, no ano de 2013, foi muito bom! 

Roteirista —Isso foi muito bom mesmo! Convidamos nossos professores que 

tinham afinidade com as temáticas e disponibilizamos dois horários repetindo cada 

temática. Só achei que a participação dos professores poderia ter sido melhor. 

Aristides gostaria de falar? 

Aristides —Formação com mais técnicas novas de aprendizagem. Você mesmo 

fez no ano passado. Eu leio bastante sobre esses assuntos. A minha maior dificuldade é 

avaliar o efeito das técnicas, se foi eficiente ou não.  

Roteirista —Alguém já viveu alguma experiência de formação continuada em 

outros locais por onde passou? 

Ariana —O Estado oferece muitas formações. Eu mesmo participei de um 

monte. Mas o maior problema do professor é que na maioria das vezes, usa uma 

técnica um tempo, depois volta para a anterior, para a mesmice porque a técnica nova 

dá trabalho. A gente tem que preencher papel e não temos tempo. Algumas técnicas a 

gente pega gosto e começa a fazer como algo natural. Desde que comecei a lecionar já 

mudei muito minha forma de trabalhar. Quando a gente aprende algo novo, existem 

sempre as dificuldades, mas às vezes, diante da primeira a gente já desiste. De repente, 

a formação continuada pode não estar dando certo porque depois de um tempo a gente 

acaba voltando a fazer como antes. 

Roteirista —Eu já vivenciei algumas formações, alguns locais acontece de 

forma quinzenal, semestral, outros acontecem para cursos específicos, aqui eu percebi 

um apelo: ouvir o outro, saber o que o outro faz, compartilhar experiências, algo mais 

concreto, que seja mais específico da sala de aula.  

Marília —Já estou pensando nos problemas que vou enfrentar neste ano. E 

acredito que vou ter dificuldades com aqueles alunos com necessidades especiais. (Fala 

num tom pensativo e de preocupação). 

Roteirista —Sim. Esta é uma temática bastante presente hoje nas escolas.  

Jorge —A questão da evasão é um ponto a ser discutido também, pois está muito 

relacionado com a prática pedagógica e com o currículo. Temos que pensar nessas 

temáticas: avaliação, planejamento, metodologias. Quantos alunos vão na coordenação 
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pedagógica reclamar que a forma que o professor está tratando o conteúdo está 

cansativo. 

Alika —Pode ser feito uma pesquisa com os professores para verificar quais 

temáticas preferem. E os mais votados serão escolhidos. 

Jorge —Eu acho que a gestão tem uma noção dos problemas existentes na 

Instituição. Ela mesmo tem condições de saber o que deverá ser trabalhado nesta 

formação continuada. 

Roteirista —Sobre a formação quem serão os sujeitos participantes desta 

formação? Temos vários grupos, os da graduação, os cursos técnicos, docentes do 

núcleo específico e da base nacional comum. Quem participaria? 

Alika —Não deveria ser definido o grupo por nível ou curso. A formação 

deveria ser temática. Poderíamos estudar um tema durante um período. De acordo com 

as suas dificuldades, cada docente escolhe um tema que pretende se aprofundar. 

Roteirista —Qual seria essa ideia de formação?  

Alika —Poderia ocorrer de forma cíclica, ou seja, as temáticas seriam 

trabalhadas dentro de um período de tempo para cada grupo de professores, depois 

poderia ser feito trocas. O participante escolheria outra temática. E assim por diante... 

Jorge —O importante é que o coletivo docente melhore. Nossa expectativa é que 

isso funcione e se torne realidade, que a instituição compre esta ideia. Precisamos ter 

um momento para realmente fazer a formação continuada docente aqui no nosso 

Campus. E o grande diferencial é que a proposta nasce amparada dentro de um 

processo de pesquisa científica. 

Roteirista —A partir dessas vozes ecoadas e de outras vozes que se 

transformaram em ideias ou pensamentos, foi possível criar uma proposta que será 

detalhada nas próximas páginas. 

O tutorial pedagógico deste caminho proposto que melhor será explanado no 

capítulo a seguir, nos traz alguns traços condutores da pesquisa, através das leituras e 

discussões realizadas, nos demonstra um pouco desta experiência com o grupo. Este foi 

o produto escolhido, como forma de explicar a busca pelo tesouro que é a proposta de 

metodologia da formação continuada desta pesquisa. 
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4 A PROPOSTA DE METODOLOGIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

DOCENTE EBPT NO IFRO 

 

Ao fechar as cortinas do espetáculo, foi o momento de mobilizar as falas nas 

narrativas que emergiram do grupo, dos espaços das intervenções individuais e dos 

encontros formativos, para construir uma proposta de metodologia da formação 

continuada docente. Foi o momento de rever os aspectos conceituais da pesquisa.  

 

Hoje em dia, há programas de formação de professores que procuram 

reforçar o papel dos professores como “investigadores”, contemplando 

estratégias que vão desde os “seminários de observação mútua” até os 

“espaços da prática reflexiva”, desde os “laboratórios de análise 

coletiva das práticas” até os dispositivos de “supervisão dialógica”.  

(NÓVOA, 2002, p. 27) 

 

No caso desta pesquisa, nasce do grupo formativo, uma proposta de construção 

de uma metodologia que contemple eixos e dimensões, a serem inseridos na formação 

continuada paulatinamente, considerando que os espaços de reuniões, dos conselhos de 

classe, dos encontros pedagógicos e dos atendimentos individuais tem caráter de 

formação, a partir de experiências problematizadoras. O desenho preliminar pressupõe 

uma metodologia onde possibilite a atualização permanente do conhecimento 

pedagógico, a pesquisa da sua própria prática e uma elaboração autônoma do 

conhecimento vivenciado.  

 

Tem como foco a formação de docentes em um processo que é, antes 

de tudo, coletivo de coprodução de conhecimentos, por isso é 

importante destacar que seu surgimento deve partir sempre das 

inquietudes e anseios profissionais dos docentes na sua prática 

cotidiana. Daí a necessidade de o grupo valorizar ‘a contribuição dos 

professores no processo de investigação de determinado objeto de 

pesquisa’.(IBIAPINA, 2008, p.30). 

 

No produto da pesquisa, foram identificados os participantes e/ou colaboradores 

para a formação continuada docente. Foi sugerido que a metodologia deveria ser 

ofertada para os gestores do ensino, coordenadores de curso, professores da base 

nacional comum e do núcleo específico e demais servidores interessados em participar.  

 

Trabalhando juntos tanto os professores iniciantes quanto os mais 

experientes colocam problemas, identificam discrepâncias entre 

teorias e práticas, desafiam rotinas comuns, se baseiam no trabalho de 

outros para referenciais férteis e tentam tornar visível muito do que é 
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considerado garantido sobre ensino e aprendizagem. (COCHRAN-

SMITH; LYTLE,1999, p. 293) 

 

Os colaboradores foram denominados: facilitadores e articuladores pedagógicos. 

Os facilitadores pedagógicos são as pessoas que irão intervir e intermediar no 

desenvolvimento da temática escolhida para a formação continuada docente. 

Preferencialmente, esses facilitadores serão colaboradores externos, ou seja, servidores 

do Instituto Federal de Rondônia, de outros campi, porque são pessoas que tem relação 

com o contexto estudado, por fazerem parte da Instituição. Poderiam ser incluídos os 

servidores internos também, que tiver experiência com a temática a ser estudada e 

problematizada. Sendo assim, o papel do facilitador é de integrar as ações didáticas 

propostas, planejar a temática e criar atividades ou materiais didáticos auxiliado pelo 

articulador pedagógico.  

A equipe técnica do ensino, incluindo os Pedagogos e os Técnicos em Assuntos 

Educacionais, são os articuladores da formação continuada. É quem irá contextualizar o 

grupo de formação e acompanhar as ações, que é um servidor da equipe pedagógica da 

Instituição. Também auxiliará a gestão na escolha das temáticas e estratégias mais 

apropriadas para aquele momento formativo. Funcionando como um elo de ligação 

entre os facilitadores e o grupo de professores. Também serão os responsáveis pela 

organização, implementação, modificações e gerenciamento da aplicação da 

metodologia de formação docente. 

A partir da técnica de Brainstorming (tempestade de ideias), desenvolvida no 

grupo formativo, foi realizada uma análise das respostas dos participantes onde foram 

apontadas algumas problemáticas na implementação da proposta realizada, que 

precisaram ser classificadas para destacar as que são de interesse pedagógico. Ficaram 

assim classificadas: de natureza organizacional e pedagógica.  

Dentre os problemas de natureza pedagógica foram destacados:  

a) As formações em graduações diversas dificultam os acordos profissionais;  

b) As disciplinas são desconexas umas com as outras;  

c) A aula no ambiente virtual de aprendizagem; 

d) Dificuldade de aplicação de atividades práticas para alunos com necessidades 

especiais;  

e) A avaliação da aprendizagem, concepções e metodologias de avaliação;  

f) O uso e implementação de novas tecnologias de ensino;  
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g) A falta de interesse dos alunos pelos conteúdos, problemas que os alunos 

trazem em interpretação de textos e cálculos, teorias da aprendizagem, 

metodologias ativas;  

h) A formação para instrumentalização no ensino de química; 

Podemos a partir destes problemas transformá-los em temáticas inserindo-os no 

eixo que for mais pertinente. 

Já os de natureza institucional foram identificados os seguintes:  

a) O planejamento extra instituição pelos professores, dificultando encontros 

para formação; 

b) Os horários de atendimento ao aluno juntamente com o horário normal de 

aula; 

c) capacitação profissional com afastamento, rotatividade de professores 

substitutos (sendo a capacitação profissional como uma conquista significativa e 

necessária para a categoria docente);  

d) A contratação de professores de áreas técnicas, que não são licenciados;  

e) Os professores lotados com aula nos três turnos, dificultando a formação de 

grupos por turnos;  

f) excesso de atividades burocráticas, sistema de registro de dados ineficiente e 

poucos profissionais para desenvolverem um trabalho pedagógico ao professor; 

g) A falta de materiais para aulas práticas. 

h) A ausência de informações prévia do aluno e falta de interesse dos alunos 

pelos conteúdos ministrados. 

Percebe-se que estas problemáticas reafirmam alguns problemas apresentado 

inicialmente da pesquisa na formação de grupos formativos, confirmando a necessidade 

de suspender as atividades com aulas, reservando momentos de formação continuada 

coletiva em calendário escolar. 

A partir das constatações dos problemas pedagógicos e das vozes ecoadas no 

grupo formativo, foram identificados alguns eixos temáticos a serem considerados na 

metodologia de formação docente, coadunando com os jogos de cenas já destacados. 

Desta forma foram propostos os seguintes eixos de formação continuada, para 

distribuição das diversas temáticas. 

 



117 
 

 

Gráfico 1 – Os eixos temáticos da formação continuada docente 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora(2019) 

 

Também foi possível visualizar cinco dimensões que se encaixam em cada eixo 

que são as dimensões: fundamental, prática, profissional, individual e coletiva. Ou seja, 

em cada eixo, serão inseridas e identificadas as temáticas, contemplando a dimensão 

fundamental, profissional e prática, que ocorrerá de forma individual e coletiva.  

 

Gráfico 2 – As dimensões em cada temática 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019) 

 

Todas as dimensões são interligadas de forma subjetiva e pressupõe que não 

passam por estágios ou ordem estabelecida, ocorrem simultaneamente. Em cada 

temática, temos a dimensão fundamental, que são os aspectos teóricos principais que 
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abre a temática. Já a dimensão prática, pressupõe uma interligação com o que já se faz, 

está fazendo ou pode vir a fazer, partindo da experiência de algo que será 

problematizado num cenário coletivo.  

Segundo Contreras (2002, p. 155), “é importante o professor identificar as 

relações entre os problemas de ensino vivenciados no cotidiano com as propostas de 

solução existentes na literatura”.  

 

O impacto, a relevância, o significado dessa construção, 

desconstrução, discussão e problematizações ocorrem de maneira 

individual e ao mesmo tempo coletiva. No desenvolvimento de 

trabalhos com os docentes é importante considerar dois tipos de 

distribuição de conhecimento. Uma primeira delas refere-se ao fato de 

que algumas pessoas sabem o que as outras não sabem e que o 

conhecimento coletivo ultrapassa o individual. ((MIZUKAMI, 2005, 

n.p) 

 

 

O que se faz precisa ser elaborado, de maneira individual e coletiva. O trabalho 

em grupo é importante para fomentar a argumentação bem formulada em ambiente 

crítico e a coreografia de vozes que influencia uns aos outros como a imagem refletida 

de vários espelhos. Todavia, o trabalho de equipe exige precauções, a começar por um 

articulador que organiza e planeja junto com um facilitador, que orienta a discussão no 

grupo. 

Não é fácil definir o conhecimento profissional: “tem uma dimensão teórica, mas 

não é só teórico; tem uma dimensão prática, mas não é apenas prático; tem uma dimensão 

experiencial, mas não é unicamente produto da experiência”. (NÓVOA, 2002, p. 27) 

Na dimensão profissional, podemos considerar o momento de investigação 

daquilo que está fazendo, a forma de conceber o conhecimento por meio de análises 

compartilhadas do que foi proposto como atividade de aplicação.   

Para o sucesso de uma formação continuada, é importante:  

 

“A realização de diagnóstico das necessidades formativas dos 

professores, ou seja, um dos princípios dos programas de formação de 

professores consiste em fornecer respostas para as necessidades de 

desenvolvimento profissional indicada por eles”. (ROMANOWSKI, 

2007, p. 138) 

Os encontros pedagógicos nos demonstram como sendo o espaço mais indicado 

para o desenvolvimento desta metodologia, abrindo uma temática em cada eixo, onde os 

participantes irão se inscrever para participar. 
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Cada temática deverá ser desenvolvida em dois encontros presenciais com no 

máximo vinte e cinco participantes. O primeiro encontro seria uma apresentação, 

diagnóstico inicial, problematização da temática por meio do grupo formativo ou 

oficinas que valorizam a fala dos docentes, o ouvir e o falar de forma reflexa. A 

dimensão fundamental é explorada neste momento. A partir deste encontro, haverá uma 

atividade de aplicação podendo ser de questões de sala de aula, de análise diversas ou a 

execução de um projeto, que deverá ser desenvolvida por cada professor, ou em grupo, 

num período apropriado. A dimensão prática se evidencia bem forte nesse momento da 

formação. Poderá ser aberto um fórum no Ambiente Virtual de Aprendizagem, para ir 

discutindo algumas questões. E no último encontro a atividade será compartilhada e 

revisitada pelos participantes.  

Em todos os momentos serão explorados as dimensões individuais, coletivas e 

profissional. Terminando o trabalho daquele eixo, o participante deverá escolher outro, 

até que ele tenha participado dos três eixos durante um ano.  

A figura no gráfico a seguir, nos mostra o desenvolvimento desses momentos de 

formação. 

 

Gráfico 3 – Fases do desenvolvimento da temática 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019) 

 

Novamente abrem-se novas temáticas em cada eixo e inicia um novo ciclo. 

Durante o ano letivo, deverão ocorrer seis encontros no mínimo para que os 

participantes possam participar de todas as temáticas. Pois, no ano será aberta apenas 
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uma temática em cada eixo. As temáticas poderão ser modificadas de acordo com as 

necessidades e diagnósticos analisados. É importante destacar as seguintes 

recomendações sobre o desenvolvimento da proposta metodológica de formação 

continuada: 

a) Durar no mínimo 4h cada temática, entre teorização do assunto e a proposta 

para uma atividade prática individual ou em grupo. Mas o ideal é que tenha 

8h de duração; 

b) Permitir através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), atualização 

permanente com sugestões de leituras; 

c) Antes de prosseguir para outro eixo, promover um espaço de 4h por meio de 

um encontro formativo para avaliação dos processos construídos e 

reconstruídos através da proposta sugerida. Então teríamos que ter no mínimo 

16h de encontro formativo presencial para cada temática escolhida em um 

eixo. 

d) A proposta é de que se trabalhe com no mínimo uma temática por eixo 

durante um ano. A escolha de quantas temáticas fica a critério da Instituição e 

poderá ser utilizados em espaços formativos já constituídos como os 

encontros pedagógicos, conselhos de classe, encontros formativos e em 

eventos institucionais como seminários e outros estabelecidos em calendário 

institucional. 

e) A metodologia prevê no mínimo dois encontros presenciais de cada temática 

intercalados com a proposta prática a cada dois meses, estendendo por um 

período de um ano o trabalho de três temáticas sendo uma em cada eixo de 

formação.  

f) A relação deve ser igualitária e não-hierárquica entre os participantes do 

grupo que irão discutir sobre a temática. 

g) Todos os participantes deverão ter voz, sua participação deve ser estimulada e 

valorizada. 

h) A Instituição é vista como um local de desenvolvimento e formação 

profissional. 

i) Atrelar questões da prática pedagógica dos professores ao desenvolvimento 

da temática. 

j)  Promover ações de troca de experiências pedagógicas e problematizações 

entre os docentes. 
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k) A partir do grupo formativo os docentes possam relacionar estudos teóricos 

com as contribuições dos outros docentes e colocar seu pensamento em ação. 

O docente que não participou de alguma etapa da formação não será 

impedido de dar continuidade as atividades, pois no ambiente virtual de 

aprendizagem estará à disposição todo o plano e material de apoio, que lhe 

permita dar continuidade. 

Optamos por aplicar esta proposta de metodologia de formação continuada 

inicialmente, como substitutiva dos encontros pedagógicos, nos quais não são 

considerados significativos para os docentes conforme alguns discursos, para se tornar a 

partir de uma nova proposta um espaço de vivências de situações problematizadas do 

cotidiano escolar. Uma maneira de visualizar todo o processo de criação da metodologia 

proposta é implementando-a em “Painel Interativo Power BI”, onde terão todos os 

registros de cada etapa realizada. Esse painel foi utilizado, porque traz uma visão 

holística de todos os dados, permitindo análises e decisões rápidas pela equipe 

pedagógica e por ser totalmente interativo. 

As informações das imagens foram criadas em tabelas Excel que migram para o 

painel Power BI, podendo ser acessadas após a solicitação de um código também por 

dispositivos Android
124

 e iOS
125

, bem como Tablete Windows e telefones. Tem a 

possibilidade de criar análises em gráficos e tabelas arrastando e soltando, explorando 

visualmente os dados em relatórios interativos, além de poder revelar alguns dados 

ocultos a partir de descrições e informações incluídas. O acesso é feito via desktop, web 

e smartphone. Tem sua licença na versão gratuita quando for Power BI Free (grátis), 

que é uma conta gratuita criada através do próprio site com certas restrições de 

compartilhamentos. Permite construir análises, porém não permite o compartilhamento 

de relatórios. Atendendo melhor a usuários individuais. Cria painéis profissionais, 

visualizando os dados que respondem as necessidades individuais. 

 

                                                           
124

Android é um sistema operacional baseado no núcleo Linux e atualmente desenvolvido pela 

empresa de tecnologia Google. 
125

iOS é um sistema operacional móvel da Apple Inc. desenvolvido originalmente para o 

iPhone, também é usado em iPod touch e iPad. A Apple não permite que o iOS seja executado 

em hardware de terceiros.  
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5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESFECHO DA PESQUISA: AVALIANDO O 

CENÁRIO CONSTRUÍDO NA VISÃO DE TELESPECTADOR 

PARTICIPANTE 

 

Desconstruir é acolher a herança, aceitar o desafio de relançá-la de outra maneira e 

mantê-la viva.  

(DERRIDA, 2004, p. 14) 

 

 Para o autor, só é possível herdar aquilo que nos pertence. Nesta produção, 

movimentamos nossas heranças. E nesse movimento, é chegada a hora de rever o 

roteiro para escrever o desfecho produzido nos jogos de linguagens presente no texto. 

Esse desfecho não será apresentado no sentido de solucionar um conflito, mas de deixar 

em aberto as interpretações, sem dar explicações prontas, de tal forma que cada situação 

suscite sempre outras. Buscamos diversas fontes de inspiração, entre elas a 

desconstrução de enunciados proposta por Derrida e a opção por trazer as vozes dos 

docentes por meio de jogos de linguagens utilizadas por Wittgenstein. Aproximamos da 

narrativa porque nela está contido os jogos de linguagens que dão vida ao texto, 

misturadas no ecoar das vozes, no estranhamento das palavras, entrelaçando as falas da 

nossa profissão, o que foi essencial para retratar a formação continuada cheia de 

percalços, mas sobretudo de possibilidades. 

 Logo no começo da trama teatral, acompanhamos a viagem ficcional de quem se 

insere no contexto da pesquisa sem urgência de falar, aprendendo a contemplar a 

coreografia das tonalidades de vozes, nos gestos, nas expressões, nos arranjos corporais 

que ecoam dos partícipes nesta trama dos dizeres. Alguns detalhes da história narrada se 

passaram há algum tempo, mas mesmo no presente, identifica-se uma relação direta 

com acontecimentos do passado. A pesquisa perpassa um cenário composto por quatro 

cenas, com nove episódios, originadas dos seguintes espaços de formação: um encontro 

pedagógico, cinco atendimentos individuais a docentes e três encontros com o grupo 

formativo. Os participantes, colaboradores da pesquisa, foram os atores que 

protagonizaram a drama teatral. Ao fazer a restituição da composição da pesquisa, a 

pesquisadora sai de cena como roteirista, tornando-se uma pessoa da plateia, 

interpretando e descrevendo alguns resultados que obteve no desenvolvimento do 

trabalho. 
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Na instituição IFRO, vimos que são vários fatores que impedem um momento de 

estudo, grupos de discussões e outras formas tradicionais de formações continuadas já 

existentes, conforme já relatado, por isso, a importância desta pesquisa em buscar algo 

que fosse específico para esta realidade. Temos rotinas consagradas em calendário 

escolar, tais como: os quatro encontros pedagógicos que ocorrem durante o ano letivo. 

Esses espaços de rotinas da instituição podem ser considerados ricos para o processo de 

formação continuada docente. No âmbito desta pesquisa, foram escolhidos os encontros 

pedagógicos como sendo um espaço privilegiado para implementar a proposta, já que é 

possível a participação de todos os servidores, independente do curso ou nível que 

atuam. 

A abertura a problematização nestes espaços formativos já constituídos, 

possibilitam um momento propício para a formação, através de grupos formativos na 

busca de entendimento da complexidade do trabalho educativo, diminuindo o 

isolamento profissional e a falta de apoio pedagógico que muitos se deparam. Porém 

algo a se analisar futuramente é a questão do tempo de duração das temáticas e a criação 

do cenário de atividades. O grupo formativo pode ser constituído de tal forma que 

favoreça o desenvolvimento da dimensão profissional desta formação. 

Nos atendimentos individuais compartilhamos queixas, angústias e dificuldades 

que por vezes tem um mister de desconfiança por parte do docente que aos poucos vão 

sendo aquebrantadas e compartilhadas.  E nas leituras dos textos, ficou evidente que as 

palavras ditas anteriormente provenientes das discussões que foram problematizadas 

foram de grande valia principalmente, pela oportunidade que estava tendo em trocar 

experiências e de tencionar os conflitos nos conceitos enunciados. 

O produto traz em seu bojo, uma proposta destinada a narrativas de vivências de 

situações que envolvem a profissão docente, a instituição escolar e questões da sala de 

aula que atuam. Confirmamos nas estratégias de grupos adotadas nesta pesquisa, que os 

participantes puderam falar e compartilhar uns com os outros o que pensam sobre a sua 

realidade e o que vislumbram para transformá-las. Foram através das perguntas, da 

apresentação de problemáticas, das respostas dos participantes, que houve um 

movimento naquilo que parecia que era visto apenas por eles em sua prática, abrindo-se 

um leque de possibilidades, curiosidades, investigações e mobilizações de 

aprendizagem e saberes. As oficinas e técnicas grupais favorecem as problematizações 

em confronto com esta proposta de formação. 
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Os pedagogos, que são o apoio pedagógico dos docentes, poderão ao mesmo 

tempo resinificar o seu papel quando a promoção dessa formação continuada quanto na 

organização e transformação desse espaço formativo. Através dessa escuta sensível das 

vozes que o rodeiam, juntamente com a gestão educacional, na qual está vinculada 

diretamente, mobilizando esses espaços formativos para uma formação continuada, que 

por vezes, são apenas espaços para discussões burocráticas da gestão. 

 Como tudo foi feito com eventuais gravações em vídeos e registros em diário de 

campo das conversas, observações, impressões e experiências do que se passava em 

cada situação investigada. Conforme foram transcorrendo as cenas, foi possível ter uma 

visão panorâmica e um delineamento da proposta de formação continuada. Desta 

maneira, acredita-se que esta metodologia de formação continuada, contribuirá para 

“um eterno e incessante jogo de construir e desconstruir” (CLARETO, 2011), 

experiências em seus processos educativos, considerando sempre os aspectos 

qualitativos desta desconstrução. Visto que, parte dos profissionais encontram 

dificuldades com a aprendizagem dos alunos, sobretudo dos alunos com necessidades 

educacionais especiais; implementação das tecnologias atuais de forma efetiva e 

fundamentos teóricos da ação docente. Nesse sentido preferimos nos ater ao modo-

criança na formação do professor que é vista como um processo aberto e 

permanentemente inacabado. 

 Sendo assim, a utilização de estratégias grupais dinamizadas através da interação 

e compartilhamento das experiências, angústias ou dúvidas favorece a participação e a 

mobilização de vozes dos docentes no IFRO. Na dimensão fundamental que trata de 

conhecimentos específicos, teóricos da docência, considerando que o ato de ensinar 

envolve também questões emocionais, sociais, filosóficas e pedagógicas. Na dimensão 

prática, que complementa a dimensão fundamental e profissional, denota para as 

experiências advindas das situações desenvolvidas no espaço da sala de aula. E a 

dimensão profissional, que abrange o acompanhamento, análise, reflexões, construções 

e desconstruções significativas realizadas em sua profissão. Ao mesmo tempo, em que 

se trabalha, também está em constante formação. A dimensão individual é relevante, na 

medida em que há o entendimento sobre o conhecimento e a possibilidade 

transformadora de buscar este aprendizado na própria profissão ou trabalho.  

 Consideramos que a experiência da formação é ao mesmo tempo individual e 

coletiva, pois o processo individual ocorre num cenário de formação mútua, onde ele 

não é apenas o participante que recebe passivamente o conhecimento, mas estabelece 
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uma rede de formação participante, que também transmite e transforma conhecimentos 

e saberes. Na busca de entender como os professores se posicionam em cenários já 

instituídos considerados formativos, encontramos personagens protagonistas dos seus 

fazeres, ansiosos por uma mudança nesses espaços formativos e interessados a 

contribuir para uma proposta metodológica que valorize as experiências vivenciadas nos 

diferentes contextos de atuação docente, de forma socializada, permeada pelo diálogo e 

interação entre os docentes a partir do estudo de temáticas significativas e 

contextualizadas. 

 Destaca-se a importância da abordagem no trato com as situações individuais, no 

que se refere aos rastros de vozes nas intervenções individuais, evitando controvérsias, 

conflitos e confusões, visto que, o fato do supervisor educacional solicitar um 

esclarecimento de uma situação docente pode causar certa aflição. Nesse processo, a 

confiança que o docente tem pelo supervisor é tão importante quando a segurança 

oferecida. Preparar este espaço que consideramos sendo como um divã, tornando um 

espaço acolhedor primando sempre pelo respeito nas tratativas, pode contribuir 

significativamente para o processo de formação docente. 

 Desta forma, nesta trama teatral, onde todos fomos afetados através de algo que 

passamos para o outro e vice-versa, a experiência não termina, por ser um processo 

contínuo. Percorremos caminhos parecidos, porém somos únicos e nesse processo de 

percorrer e descobrir novas experiências nos desconstruímos e nos constituímos, pois só 

é novo aquilo que não é mais visto a exemplo da névoa que existe e se dissipa ao 

mesmo tempo. E cada ator é livre para expor suas vontades e experiências. Espera-se 

que as discussões aqui apresentadas, possam contribuir de maneira a fortalecer a 

formação continuada na Instituição, de forma não prescritiva, mais livre dentro da 

metodologia sugerida, utilizando-se das mais variadas técnicas de aplicação que possam 

fortalecer as relações dos partícipes e ao mesmo tempo favorecendo a auto formação, 

saindo do imaginário e se concretizando, para que tenhamos uma educação pública 

técnica e tecnológica de qualidade que assegure o aluno as melhores condições de 

aprendizagem e ao docente a busca constante do seu protagonismo em seu processo de 

formação. 

Acreditamos que por meio desse movimento de constantes trocas de 

experiências passadas e atuais que a formação pode transformar e trazer um caráter 

inventivo para o fazer docente. Propusemos então, participar de uma peça teatral, 

procurando nos relacionar uns com os outros, e também o que há de melhor para 
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acrescentar algo em nós, já que esta pesquisa se volta para a experiência humana. E 

após criar, atuar e escrever as cenas que compõem esta pesquisa, aprendemos que 

trabalhar com a temática foi desafiador, pois está enraizada num campo de luta 

ideológica e política. Por isso, esta investigação e iniciativa se mostram aberta, 

inacabada. O local do trabalho e o seu contexto são de fundamental importância para 

tencionar as necessidades do grupo formativo. 

Na condução de pesquisa por meio de jogos de cenas, foi um trabalho doloroso, 

de mudança que ao mesmo tempo me estimulava a conhecer mais, a fazer de outro jeito, 

a desfazer as formas, a olhar o avesso das coisas, a me incomodar e a compreender as 

próprias dificuldades. Sabemos que todos trazemos marcas do mundo metafísico, 

precisamos de tempo para romper com as barreiras estruturais do pensamento. No 

entanto, acreditamos que é no despertar das vozes liberadas na urgência de falar de suas 

experiências, que são discutidas, problematizadas e produzidas nos espaços coletivos ou 

individuais e também dos estranhamentos ou nas similaridades dos jogos de linguagem, 

que nos possibilitam proporcionar uma proposta de formação continuada que vai ao 

encontro desta pesquisa. 

Outrossim, a formação continuada é semelhante a uma peça de teatro, cheia de 

emoções, num espaço onde é ocupado por alguns e observado por outros. Alguns 

personagens ao encenar um enredo desejam que alguém acredite nele e acima de tudo, 

se deixe encantar através do movimento constante de trocas relativos ao modo de falar, 

de pensar e de sentir. Nesse processo de tentativas de desconstrução das palavras e dos 

conceitos ditos das pessoas que compõem os diversos grupos que pertencemos, nos fez 

movimentar essa herança que depois da formação inicial, a formação continuada é 

muito importante para o processo de desconstrução, pois se entende que a mesma 

acontece em múltiplos espaços e tempos, sendo esta uma tarefa complexa. E por isso, a 

pesquisa apresenta um traço forte de continuidade e provisoriedade, que assim como 

expõe Larrosa (2002, p.159-160): “nossos olhos nos apresenta uma nova insatisfação e 

não se acostuma mais com a falta de brilho e mistério”. E é com essa insatisfação que 

encerramos esse pesquisa, na qual herdei como pesquisadora e me envolvi na esperança 

de tirar a temática da posição natural, mobilizando os espaços possíveis de onde ela 

emerge, afim de produzir novos efeitos. 
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APÊNDICE A – Declaração De Ciência e Autorização da Pesquisa 

 

Instituição Coparticipante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia –   

IFRO – Campus Ji-Paraná. 

               Eu, Fernando Rebouças Sampaio, Diretor Geral do IFRO - Campus Ji-Paraná declaro 

para os devidos fins conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Declaro que estou ciente do projeto de 

pesquisa intitulado Formação Continuada: O Despertar de vozes coletivas na mobilização de 

espaços formativos, sob a responsabilidade da pesquisadora: Ana Quiovetti do Nascimentoe 

autorizo a realização desse projeto nesta Unidade, após o mesmo obter parecer consubstanciado 

de aprovado do Comitê de Ética em Pesquisa. Esta instituição está ciente de suas 

corresponsabilidades como instituição proponente/ do projeto supracitado e de seu compromisso 

e responsabilidade pela guarda, segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados e 

seus dados, dispondo de infraestrutura necessária para essa garantia.  

A pesquisadora acima qualificada se compromete a: 

1- Iniciar a coleta de dados somente após o Projeto de Pesquisa ser aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos. 

2- Obedecer às disposições éticas de proteger os participantes da pesquisa, garantindo-lhes o 

máximo de benefícios e o mínimo de riscos. 

3- Assegurar a privacidade das pessoas citadas nos documentos institucionais e/ou contatadas 

diretamente, de modo a proteger suas imagens, bem como garantem que não utilizarão as 

informações coletadas em prejuízo dessas pessoas e/ou da instituição, respeitando deste 

modo as Diretrizes Éticas da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, nos termos estabelecidos 

na Resolução CNS Nº 466/2012, e obedecendo as disposições legais estabelecidas na 

Constituição Federal Brasileira, artigo 5º, incisos X e XIV e no Novo Código Civil, artigo 

20. 

 

Ji-Paraná, 09 de outubro de 2018. 

__________________________________________ 

Diretor Geral 

IFRO-Campus Ji-Paraná 
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APÊNDICE B – Termo De Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

 

Em virtude da execução do Projeto de Pesquisa: sob a responsabilidade da servidora 

Ana Quiovetti do Nascimento – Siape 1814763, decorrente do Mestrado Profissional em 

Educação Escolar – Parceria UNIR/IFRO, o convido para participar da coleta de dados e das 

produções decorrentes desta investigação. 

Para poder participar é necessário que conheça o projeto, os objetivos, a metodologia, 

os riscos e benefícios da pesquisa. 

Depois destas informações, se concordarem em participar deve assinar o consentimento. 

Desejo que possa colaborar com a pesquisa e com os resultados advindos dela para que 

possamos construir uma educação de melhor qualidade. 

Obrigada! 

1. Dados da Pesquisa: 
a) Título: Formação Continuada Docente: O despertar de vozes coletivas na mobilização 

de espaços formativos 

b) Pesquisador: ANA QUIOVETTI DO NASCIMENTO 

c) Documento de Identidade Nº: 591.153 SSP/RO 

d) Cargo/Função: Pedagoga/Supervisão. 

e) Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia 

f) Contatos: (69) 992639003 

g) E-mail: anaquiovetti@yahoo.com.br e ana.nascimento@ifro.edu.br 

h) Endereço: Rua Vitória Régia, 2170. Bairro Novo Horizonte. CEP: 76907-220 

i) CEPI/UNIR: Tel. (69) (69) 9984-4111; (69) 2182-2130.  

j) Responsável: Prof. Drª Kátia Sebastiana Farias.  

 

2. Objetivo Geral  

 Analisar a formação continuada de docentes por meio das contribuições das narrativas 

de vivências nos espaços formativos do IFRO-Campus Ji-Paraná.  

 

Objetivos Específicos 

 Promover encontros formativos a docentes dos cursos técnicos de nível médio do IFRO, 

utilizando metodologias diversas. 

 

 Planejar as temáticas que mobilizam os saberes pedagógicos a partir de um diagnóstico 

investigativo das narrativas dos docentes sobre as situações apresentadas. 

 

 Construir coletivamente uma metodologia de ação de formação continuada baseado em 

narrativas para o ensino básico, técnico e tecnológico. 

 

 

3. Metodologia  

A pesquisa compreende as seguintes fases: 

a. Elaboração do referencial teórico do assunto; 

b. Problematização das situações pedagógicas advindas das experiências 

profissionais, através do diálogo e da reflexão das situações discutidas no grupo. 

c. Definição das hipóteses que influenciam na formação continuada do grupo. 

mailto:anaquiovetti@yahoo.com.br
tel:%2869%29%209984-4111
tel:%2869%29%202182-2130
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d. Estabelecimento de estratégias de intervenção pedagógica que otimizem os 

espaços formativos existentes no Campus. 

e. Planejamento e execução dos encontros com gestores de ensino. 

f. Transcrição de falas. 

g. Avaliação das estratégias de intervenção pedagógica utilizando a transcrição das 

falas significativas através do diálogo e da reflexão das situações discutidas nos 

grupos. 

h. Elaboração da Metodologia de ação da formação continuada para docente do 

IFRO. 

 

O universo da pesquisa comporta a priori dois tipos de público: um grupo de 

professores, supervisores na qual inclui a pesquisadora, orientadores e gestores do 

ensino, que atuam nos cursos de formação técnicos integrados de nível médio, ou seja, 

nos cursos integrados ao ensino médio de Florestas, Informática e Química e também 

nos Cursos Superiores do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia – Campus Ji-

Paraná. Também em algumas situações de palestras ou oficinas para este público poderá 

participar da pesquisa palestrantes ou colaboradores na área de ensino. 

 

Sua participação consistirá nas seguintes fases da pesquisa:  

a. Definição das hipóteses que influenciam na formação continuada do grupo. 

b. Estabelecimento de estratégias de intervenção pedagógica que aperfeiçoem os 

espaços formativos existentes no Campus. 

c. Avaliação das estratégias de intervenção pedagógica utilizando a transcrição das 

falas significativas através do diálogo e da reflexão das situações discutidas nos 

grupos. 

d. Elaboração da Metodologia de ação da formação continuada para docente do 

IFRO. 

 

Haverá a participação dos professores, gestores e palestrantes nestes três momentos: 

pesquisa - ação - reflexão. Assim na definição das hipóteses é momento de pesquisa em 

que o professor na busca de soluções para problemas concretos, se fundamentando nos 

diálogos, nas interações e colaborações. Esta proposta será composta por um conjunto 

de narrativas produzidas nos espaços formativos da Instituição que subdividirão de 

traços temáticos de acordo com o local de produção das narrativas. De base destas 

reflexões os colaboradores participarão do processo de intervenção pedagógica. Por fim, 

após as intervenções e avaliações pretende-se que seja construída metodologia de ação 

de formação continuada para o Campus. Esta proposta poderá será elaborada em 

reuniões presenciais ou em ferramenta de construção coletiva e compartilhada. Após a 

elaboração da metodologia será apresentada a instituição para apreciação e 

implementação.  
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4. Riscos da Pesquisa 

A pesquisa não apresenta riscos pois a exposição das narrativas escolhidas para compor 

a pesquisa, excluirão qualquer possibilidade de danos a dimensão física, psíquica, intelectual, 

espiritual e moral dos participantes. Os nomes serão citados de forma fictícia. Considerando 

também que os mesmos, terão acesso ao consentimento livre e esclarecido em linguagem 

acessível, explicando a natureza da pesquisa, os objetivos, métodos, benefícios esperados e 

riscos possíveis, que posteriormente será autorizada pelos participantes de forma voluntária. 

Será considerada a liberdade do participante em se recusar a continuar em qualquer fase da 

pesquisa. O risco de segurança da informação, que será controlado, considerando que somente a 

pesquisadora terá acesso ao material (falas/narrativas), dando publicidade, após os dados serem 

tratados sem identificação pessoal. Caso não haja seu consentimento em participar da pesquisa 

ou queira retirar o consentimento não haverá qualquer penalização, sendo resguardada a 

garantia de sigilo e privacidade. 

 

5. Benefícios da pesquisa e de sua participação 

Esta pesquisa alcançará a dimensão social, contribuindo com o conhecimento pedagógico e 

didático das ações docente de forma contextualizada, uma vez que os docentes participarão da 

pesquisa contribuindo para que se estabeleça uma metodologia de ação para as formações 

continuadas que se desenvolverão no âmbito pedagógico. Pretende contribuir para refletir sobre 

a melhoria dos índices de aprendizagem, consequentemente diminuindo de maneira positiva os 

índices de evasão e repetência da Instituição. O produto deste trabalho será finalizado com um 

relatório de pesquisa sobre a metodologia de formação continuada construída e poderá servir de 

parâmetro para outras unidades que ofertam cursos nesta modalidade, considerando as nuances 

e especificidades que exigem dos docentes que atuam nessa modalidade integrada à Educação 

Básica, atrelando saberem pedagógicos a outros do mundo do trabalho e do seu campo 

específico de atuação. 

 

6. Duração da Pesquisa: 20 meses. 

 

 

7. Registro das explicações do pesquisador ao sujeito da pesquisa ou seu representante 

legal sobre a pesquisa, consignando: 

Declaro que foi convenientemente esclarecido pelo pesquisador: 

a) Objetivos da pesquisa; 

b) Procedimentos que serão utilizados e propósitos; incluindo a identificação e os 

procedimentos; 

c) Desconfortos e riscos esperados;  

d) Benefícios que poderão ser obtidos para o sujeito da pesquisa e/ou coletividade; 

  Assim, informo que: 

a) Tenho consciência de que o que justifica a realização deste Projeto é a educação, espera-se 

que as possíveis descobertas intentam promover a melhora do desempenho acadêmico nos 

cursos técnicos integrados ao ensino através prático de formação docente. 

b) Que as atividades não me trarão qualquer desconforto ou riscos, ao contrário, tenho 

consciência de que as intervenções constantes do projeto, além de proporcionar o crescimento 

no saber proporcionam também a oportunidade de fazer algo pela sociedade. 

c) Tenho consciência dos procedimentos da pesquisa que consistem na utilização de técnicas de 

mineração de dados extraídos do banco de dados e da análise reflexiva e participativa dos 

professores e servidores sobre e para estes dados. 
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d) Que antes de iniciar as atividades de intervenção, tive acesso a todos os materiais que seriam 

utilizados, bem como fui informado (a) da metodologia utilizada para a execução do projeto. 

e) Ressalto, ainda, que tive a liberdade de recusar ou retirar o consentimento sem qualquer 

penalização, sendo me dado a garantia de sigilo e privacidade.  

f) Os contatos com a pesquisadora estão disponíveis, viáveis e de fácil acesso.  

g) Caso participe de todo o processo de pesquisa e produções poderão ser registradas como 

colaborador do documento Final: Metodologia de Ação para Formação Continuada Docente. 

 

8. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu, ______________________________________ Sob o RG ou CPF n° 

___________________, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador, ler e receber 

explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de: 

 receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, 

riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa; 

 retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; 

 não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações 

relacionadas à privacidade. 

Declaro que tenho consciência da finalidade e dos objetivos constantes do projeto e consinto em 

participar do presente Protocolo de Pesquisa intitulado: O Despertar de vozes coletivas na 

mobilização de espaços formativos 

Ji-Paraná, __________ de ________________________ de ___________. 

 

________________________                   ________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa                   Assinatura do pesquisador. 
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ANEXO C - Termo de Autorização para filmagem e gravação de Voz 

 

 

 

a) Eu,____________________________________________________________________

____, depois de entender os riscos e benefícios da pesquisa intitulada: Formação 

Continuada Docente: O despertar de vozes coletivas na mobilização de espaços 

formativos, poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para 

coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade de gravação no grupo 

colaborativo formativo, para fins de transcrição das falas, autorizo (a), por meio deste 

termo, a pesquisadora: Ana Quiovetti do Nascimento a realizar a gravação da minha 

participação sem custos financeiros a nenhuma parte. 

b) A presente autorização é concedida abrangendo o uso da gravação utilizando o meu 

nome fictício na composição de Dissertação para o Mestrado Profissional em Educação 

Escolar/UNIR; apresentação em material de Defesa da Dissertação; publicações em 

livros e artigos. Por ser esta expressão de verdade, declaro que autorizo o uso acima 

descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha 

participação ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual 

teor e forma. 

 

 

 

Ji-Paraná, ____ de _________ de 2019. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa-ação 
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APÊNDICE D – Registro Pedagógico de Atendimento a Docentes 

 

 

Data: ____/____/__________ 

Professor (a): _________________________________________________________________________ 

Setor para Encaminhamento:____________________________________________________________ 

 

1. SOBRE A SITUAÇÃO APRESENTADA: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. SOBRE ESTA SITUAÇÃO, NA VISÃO DO PROFESSOR (A): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. CONSIDERAÇÕES: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura da Supervisão Pedagógica:  

Assinatura Professor (a):  
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APÊNDICE E – Programação do IV Encontro Pedagógico – 2018 

 

 

Responsável Oficina: Título Tempo Data / Período 

Facilitadores - 

Campus Calama 

Metodologias Ativas (confirmado) 04 horas 18/10/2018 – Período 

Matutino e Vespertino 

Facilitador -

Campus Colorado 

Avaliação da Aprendizagem (a 

confirmar) 

04 horas 18/10/2018 – Período 

Vespertino 

CANCELADA 

 

Professor Leonardo Software R (confirmado) 04horas 19/10/2018 - Período 

Matutino 

Professora Leidiane Pesquisa Etnográfica (confirmado) 04 horas 19/10/2018 - Período 

Matutino 

 

Convidado do 

evento: Analista 

Tribunal Eleitoral 

Programação Neurolinguística – PNE 

(confirmado) 

8 horas 19/10/2018  

Períodos matutino e 

Vespertino 

Professor Reinaldo Excel Gerencial (confirmado) 04 horas 19/10/2018 - Período 

Vespertino 

Maxuanderson 

Pereira Menegaz 

Uso das tecnologias disponíveis no IFRO 

aplicadas ao ensino. (a confirmar) 

04 horas 19/10/2018 - Período 

Vespertino 

CANCELADA 

 

Convidado do 

evento: Analista 

Tribunal Eleitoral 

Coach para professores (confirmado) 08 horas 20/10/2018  

Períodos matutino e 

Vespertino 

 

Inscrições no EVEN 

Link: https://www.even3.com.br/encontropedagogicoifro 
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APÊNDICE F – Agenda do Grupo Formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCA-FEIRA – (29/01/2019)  

PARTICIPANTES: Coordenadores de Curso, Gestores de Ensino e Professores. 

08h15min – Proposta e do Projeto de Formação Docente; Responsável: Ana 

08h30min – Memorial oral dos participantes; 

09h30min – Tempestade de ideias: Formação Docente; 

10h00min - A formação Docente para a Educação Inclusiva no Campus Ji-paraná - 

(grupo de discussão) – Responsável: Professora Pedagoga do Campus Ji-Paraná 

11h15min – Exposição oral 

12h00min – Almoço 

QUARTA-FEIRA – (30/01/2019)  

PARTICIPANTES: Coordenadores de Curso, Gestores de Ensino e Professores. 

13h30min – Formação Docente: iniciativas do IFRO  

14h30min - Grupo de verbalização e Grupo de Observação (problematização livre) 

14h30min – Situação Problema (análise e proposições) 

15h00min – Intervalo 

15h15min – Formação Docente: análise de texto em grupo. 

16h30min – Exposição oral por grupo 

17h30min – Encerramento. 

QUINTA-FEIRA – (31/01/2019) 

PARTICIPANTES: Coordenadores de Curso, Gestores de Ensino e Professores  

08h00min - Encaminhamentos, reflexões e Sugestões sobre o Plano de Formação 

Docente; 

09h00min – Construção da Metodologia de Formação Continuada Docente para o 

Campus Ji-Paraná (Esboço em Power Point utilizando a televisão) 

12h00min – Avaliação e Encerramento do Encontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO 
SUPERVISÃO EDUCACIONAL  

 (29 a 31 de fevereiro de 2019) 
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APÊNDICE G – Número de dissertações sobre formação docente (2014 – 2019). 

 

Turma/Ano Tema Acadêmico (a) Orientador (a) 

2014 

 

Concepções de 

Letramento e 

Formação Docente: 

Implicações na 

prática das 

professoras do ciclo 

final dos anos 

iniciais. 

 

Ezequiel Ferreira 

Barbosa 

Maria Cândida Müller 

Formação 

Continuada e 

Transformação da 

Prática Pedagógica: 

Estudo com 

docentes de ensino 

médio em Rondônia. 

 

Sirley Leite Freitas Juracy Machado 

Pacífico 

2015 

 

Formação 

Pedagógica dos 

Bacharéis da área de 

Gestão e Negócios: 

problematizando a 

ação docente. 

 

Samuel dos Santos 

Junior 

Kátia Sebastiana 

Carvalho dos Santos 

Farias 

A prática da 

pesquisa na 

formação inicial de 

professores: uma 

proposta para o 

curso de licenciatura 

em matemática do 

IFRO/Campus 

Vilhena. 

 

Jaqueline Macedo 

Ortega 

Fábio Santos de 

Andrade 

Saberes e práticas 

pedagógicas na 

formação continuada 

de professores da 

Educação 

Profissional. 

 

Suzana Caroline da 

Silveira Couti 

Kátia Sebastiana 

Carvalho dos Santos 

Farias 

2016 

 

Não consta pesquisa  

relacionada ao tema. 

 

Nenhum autor (a) Nenhum orientador (a) 

2017 

 

Autoformação 

Docente na 

Educação 

Profissional: 

episódios, tessituras 

e problematizações 

Vanessa Araújo de 

Oliveira 

Kátia Sebastiana 

Carvalho dos Santos 

Farias 
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em jogos de cenas. 

 

Formação 

Continuada 

Docente: o despertar 

de vozes coletivas 

na mobilização de 

espaços formativos. 

 

Ana Quiovetti do 

Nascimento 

Kátia Sebastiana 

Carvalho dos Santos 

Farias 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Dinâmica Tempestade Cerebral ou Brainstorming 
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ANEXO B – Dinâmica Grupo de Verbalização e Grupo de Observação 
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