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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo problematizar práticas docentes a partir de uma 

discussão que permita a mobilização/construção de estratégias de formação continuada, 

considerando a autoformação docente
1
 no contexto da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (EPTNM) do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho 

Zona Norte. Trata-se de um trabalho de caráter qualitativo que se constitui por meio de 

jogos de cenas performáticos que foram mobilizados nos rastros das falas da 

pesquisadora e dos professores do IFRO. As vozes ecoadas foram problematizadas à luz 

da orientação inspirada na terapia desconstrucionista proposta por Ludwig Wittgenstein 

e Derrida. A pesquisa foi mobilizada por meio de rodas de conversa, nas quais os 

professores enfatizaram não dispor de formação inicial direcionada à docência e 

externaram o sentimento da incompletude de sua formação, de fragilidades, porém, 

acrescentaram uma predisposição à ressignificação/desconstrução de suas práticas. Por 

esse motivo, estão em busca de caminhos, direcionamentos que venham possibilitar 

(re)configurações no fazer docente. Dessa forma, com as rodas de conversa foi possível 

propor um contexto de autoformação baseada no diálogo nascido das interações entre os 

professores, levando-os a pensar sobre a responsabilidade de autoformar-se e sobre a 

necessidade de pensar e conhecer as especificidades da educação profissional. Dos 

diálogos, criou-se o produto educacional, uma “Proposta didática com sugestões de 

temáticas para autoformação docente”, para os professores que estão e os que chegam à 

instituição, sem experiência na docência, principalmente na educação profissional. A 

ação mobilizada por meio do produto possibilitará que as práticas desses profissionais 

não sejam apenas ações predominantemente intuitivas, ou seja, sem articulação com os 

pressupostos teóricos que as mobilizam, mas que permita diálogo, reflexão. 
 

 

Palavras-chave: Autoformação docente. Educação profissional. Rodas de conversa. 

Terapia desconstrutiva. 

  

                                                 
1
 Contribuição da Professora Tatiane Castro dos Santos em seu parecer na banca de qualificação desta 

pesquisa. 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to problematize teaching practices from a discussion that allows the 

mobilization / construction of continuing education strategies, considering teacher self-training 

in the context of High School Technical Vocational Education (EPTNM) of the Federal Institute 

of Rondônia (IFRO) - Campus Porto Velho North Zone. This is a qualitative work that is 

constituted through games of performative scenes that were mobilized in the tracks of the 

speech of the researcher and the teachers of the IFRO. The echoed voices were problematized in 

the light of guidance inspired by the proposed deconstructionist therapy Ludwig Wittgenstein 

and Derrida. The research was mobilized by means of conversation wheel, in which the teachers 

emphasized that they did not have initial training aimed at teaching, and expressed the feeling of 

incompleteness of their formation, of weaknesses, but added a predisposition to resignification / 

deconstruction of their practices. For this reason, they are looking for paths, directions that will 

enable (re) configurations in teaching. Thus, with the wheels of conversation it was possible to 

propose a context of self-training based on dialogue born of interactions between teachers, 

leading them to think about the responsibility of self-training and the need to think and know 

the specificities of professional education. From the dialogues, the educational product was 

created as a “Didactic proposal with suggestions of themes for teacher self-training”” for 

teachers who are and those who come to the institution, without experience in teaching, 

especially in vocational education. The action mobilized through the product will enable the 

practices of these professionals to be not only predominantly intuitive actions, ie, without 

articulation with the theoretical assumptions that mobilize them, but that allows dialogue, 

reflection. 

 

Keywords: Teacher self-training. Professional education. Circles of conversation. 

Deconstructive therapy. 
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 1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Sabemos que o professor carrega experiências diversas que vão compondo seu 

modo de ser e estar na vida e na escola, ou seja, é uma pessoa, com sonhos, medos, 

receios, contradições, enfim, sensibilidades próprias ao tempo, ao lugar e às relações 

sociais que vivencia, pois diariamente é mobilizado a enfrentar os desafios do mundo 

moderno.  

Todas essas condições possibilitam o processo de desconstrução
2
 da prática 

docente, pois “ao falarmos de práticas educativas, estamos referindo-nos a práticas que 

ocorrem para a concretização de processos educacionais” (FRANCO, 2012, p. 152). 

Entendemos que a “desconstrução ilumina o fundamento, abre para a possibilidade de 

mudar a estrutura, a instituição, o discurso ou maquinaria organizada de pensamento e 

hábito” (WOLFREYS, 2012, p. 47). 

É comum aquele ou outro docente, que não é licenciado, ser elogiado pela sua 

maneira de ministrar aulas, de como ele nasceu para a docência, alguns até enfatizam 

que nunca fizeram formações pedagógicas para atuar em sala de aula, que aprenderam 

instintivamente. Quando falamos desse professor, nos referimos à maioria que atua nas 

Instituições de Educação Profissional, principalmente no núcleo específico, no caso, as 

disciplinas técnicas, que em sua maioria são ministradas por docentes bacharéis
3
.  

Nesse contexto, se somos sujeitos de nossa história e produtores de nossas 

realidades, concordamos com García (1999) que temos a responsabilidade por nossa 

formação, e é a partir desse viés, a autoformação docente para a  Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio
4
 (EPTNM), que iremos nos aventurar

5
 daqui em diante, pois 

devemos considerar a autoformação como um dos agentes mobilizadores da prática 

docente. 

Cabe acrescentar que, aqui, entendemos por autoformação a “construção de 

                                                 
2
Usamos a palavra “desconstrução” numa perspectiva do movimento desconstrucionista derridiano. Nele, 

Derrida mostra várias possibilidades de desmontar o não dito de um texto e subverter os significados 

privilegiados que nele nos parecem ditos (MARIN, 2014, p. 22). 
3
 O bacharelado é uma formação de nível superior que confere grau de bacharel. Com duração média 

entre 3 e 6 anos, o curso de bacharelado prepara profissionais generalistas com sólidos conhecimentos 

sobre a base de uma profissão, ou seja, não são formados para a docência. 
4
 Refere-se a cursos na oferta concomitante e subsequente, o primeiro para alunos que cursam o ensino 

médio e o segundo para os que já concluíram o ensino médio. 
5
 Referimo-nos à pesquisa como uma aventura, pois nos inspiramos na perspectiva derridiana, ao 

metaforizar a dinâmica de escrita da pesquisa segundo uma aventura, que descreve um percurso de 

alternância de narradores, ações imprevistas e fora do roteiro. 
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sentido aos nossos sentidos, a busca de quem somos e para onde queremos ir, é 

constituir sentido aos afazeres cotidianos, às aprendizagens, às experiências e aos 

conhecimentos” (LOSS, 2015, p. 3). 

Aqui, essa busca é problematizada na Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, em virtude das especificidades que mobiliza, sobretudo porque demanda dos 

professores o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem diferenciado, 

que torne seus participantes aptos a responder às necessidades do mundo do trabalho 

(BRASIL, 2013), visto que essa modalidade de ensino é baseada no direito à educação e 

ao trabalho preconizados pela atual Constituição Federal Brasileira, como direito à 

profissionalização do cidadão. 

Partindo dessas tessituras, a formação de professores no âmbito da educação 

profissional está orientada em três eixos, que envolvem saberes pedagógicos, saberes 

tecnológicos e científicos e saberes do trabalho, visto que: 

 

Do professor da Educação Profissional é exigido, tanto o bom 

domínio dos saberes pedagógicos necessários para conduzir jovens e 

adultos nas trilhas da aprendizagem e da constituição de saberes e 

competências profissionais, quanto o adequado domínio dos diferentes 

saberes disciplinares do campo específico de sua área de 

conhecimento, para poder fazer escolhas relevantes dos conteúdos que 

devem ser ensinados e aprendidos, para que os formandos tenham 

condições de responder, de forma original e criativa, aos desafios 
diários de sua vida profissional e pessoal como cidadão e trabalhador 

(BRASIL, 2013, p. 251). 
 

Acima vimos o quanto é exigido do professor que atua na educação profissional. 

Parece-nos que é necessário elaborar uma fôrma para que todos tenham as mesmas 

características, que sejam padronizadas suas ações para que atendam aos eixos 

estruturadores da formação de docentes para a educação profissional. E isso é 

perspectiva metafísica da identidade docente como uma essência que o identifica em 

alguma fôrma ou molde de professor. 

No entanto, a identidade do professor é construída com vários pedaços juntados 

no decorrer de sua formação acadêmica, com memórias de modelos de professores de 

suas vivências como alunos, além de seus saberes construídos na prática, com as 

situações vivenciadas no cotidiano da sala de aula.  

Quando falamos de identidade docente, entendemos que não se trata de algo que 

identifica o sujeito, ou seja, algo essencial que o torna idêntico no tempo e no espaço, 

dentro de uma perspectiva não essencialista wittgensteiniana; entendemos que o 
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significado está no uso, ou seja, nas práticas.  

Concordamos que a prática profissional do professor é construída por um 

conjunto de experiências, aprendizagens, reflexões e trocas com seus pares e alunos no 

decorrer de sua atuação docente. No tocante à identidade docente, Pimenta (1997) 

afirma: 

 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 

social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 

profissão; da revisão das tradições. Como, também, da reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 

Práticas que resistem a inovações, porque estão prenhes de saberes 

válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e 

as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias 

existentes, da construção de novas teorias, constrói-se, também, pelo 

significado que cada professor, enquanto ator e autor confere à 

atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu 

modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do 

sentido que tem em sua vida: o ser professor (PIMENTA, 1997, p. 5). 

 

 

Corroboramos com Miguel (2010) que as práticas docentes são complexas e 

multicondicionadas. Para a caracterização das práticas, é necessário levar em 

consideração alguns elementos, entre eles os sujeitos diretamente envolvidos 

(professores e estudantes) e as características comuns e singulares das instituições 

escolares e dos contextos em que tais práticas se realizam. Outro ponto agregador é que 

não há como restringir o conceito de prática a definições tradicionais a fôrmas, 

ocorrendo a separação de teoria e prática, como concebem as legislações vigentes: 

 

O conceito de prática conota fazer algo, mas não simplesmente fazer 

algo em si mesmo e por si mesmo; é fazer algo em um contexto 

histórico e social que outorga uma estrutura e um significado ao que 

fazemos. Em termos gerais, o emprego que faço aqui do conceito de 

prática não pertence a nenhum dos lados das dicotomias tradicionais 

que separam a ação do conhecimento, o manual do mental, o concreto 

do abstrato. O processo de participar em uma prática sempre implica 

que toda pessoa atue e conheça ao mesmo tempo. Na prática, a 

chamada atividade manual não é irreflexiva e a atividade mental não é 

incorpórea. E nenhuma delas é o concreto solidamente evidente, nem 

o abstrato transcendentalmente geral [...] Portanto, a distinção entre o 

teórico e o prático se refere a uma distinção entre empreendimentos e 

não a uma distinção fundamental entre as qualidades da experiência e 

o conhecimento do ser humano (WENGER, 2001 apud MIGUEL, 

2010, p. 13, grifo nosso). 
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Compactuamos que as práticas docentes tendem a ser reinventadas com a 

valorização do ser professor, de suas especificidades e da desconstrução de enunciados 

já definidos, pois a “docência é o desmanche da verdade, da realidade e da identidade 

como um procedimento com inspiração genealógica e, ao mesmo tempo um processo de 

diferenciação” (SCHULER, 2016, p. 132). 

E para que seja possível essa desconstrução, o professor deve estar aberto à 

busca contínua pela formação, utilizando a autoformação para realizar mudanças 

efetivas na prática pedagógica e no (re)dimensionamento dos modos de se 

(auto)constituir no itinerário das atividades docentes. 

Galvani (2002) concebe a autoformação como um componente da formação, que 

é caracterizada pelo imbricamento da reflexividade e da interação entre o indivíduo e o 

ambiente no qual está inserido. Evidencia-se como condição necessária a formação de 

professores, que pode ser considerada como um processo tripolar: autoformação, isto é, 

formação de si; heteroformação, formação que sofre intervenção dos outros; e, 

ecoformação, formação com interferência do ambiente a que se pertence.  

Logo, para problematizar esse contexto, nos inspiramos nos espectros
6
 

citacionais de Ludwig Wittgenstein
7
 e Jacques Derrida

8
. Para o primeiro, o significado 

de uma palavra é o uso que se faz dela num jogo de linguagem
9
, já o segundo não nos 

“oferece um método de leitura chamado ‘desconstrução’, que, uma vez aprendido, pode 

ser aplicado a qualquer coisa que escolhemos ler” (WOLFREYS, 2012, p. 50), “se ela é 

                                                 
6
 A lógica da espectralidade funciona, no programa derridiano, com base em sua concepção de escritura 

como rastros de rastros de rastros (MARIM, 2014, p. 15), ou seja, os espectros nos chamam a responder 

às questões que já não são nossas com base em outras visões. 
7
 Ludwig Josef Johann Wittgenstein nasceu em Viena, em 26 de abril de 1889 e morreu em Cambridge 

em 1951. Foi um filósofo e pensador da modernidade, considerado um dos pais da filosofia analítica. 

Integrante do Círculo de Viena contribuiu para a renovação da Lógica na década de 1920, estudou 

engenharia em Berlim e Manchester e posteriormente se interessou pela lógica matemática e estudou com 

Bertrand Russel entre 1912 e 1913, em Cambridge. Entre 1913 e 1914 viveu na Noruega dedicando-se ao 

estudo da lógica. Sua principal obra publicada em vida foi o Tractatus logico-philosophicus, de 1922, um 

livro que exerceu profunda influência no desenvolvimento do positivismo lógico. A segunda obra 

principal de Wittgenstein, as Investigações filosóficas, foi publicada depois de sua morte em 1953, a obra 

traz grandes críticas sobre o Tratactus, pois Wittgenstein passa entender as palavras a partir de seus 

diferentes significados, denominados jogos da linguagem (OLIVEIRA, 2019). 
8
 Jacques Derrida nasceu em 1930 em El Biar (Argélia) e morreu em 2004 em Paris (França). Foi um 

filósofo associado à teoria da desconstrução, idealizada por ele nos anos 1960. Derrida partiu do princípio 

da inexistência de uma verdade absoluta, e segundo ele os textos são decompostos de tal maneira que 

tornam impossível qualquer "interpretação verdadeira". Algumas de suas principais obras incluem 

Gramatologia (1967) e Margens da Filosofia (1972) (OLIVEIRA. 2019). 
9
 À expressão ‘jogos de linguagem ‘foi cunhada pelo filósofo Ludwig Wittgenstein, na segunda fase de 

seu pensamento, a partir dos seus escritos nas obras, O livro azul (Wittgenstein, 1992a) e O livro castanho 

(Wittgenstein, 1992b) e foi amplamente mobilizada nas Investigações Filosóficas. Nessa última obra, ele 

partiu da descrição da linguagem como representação, feita por Santo Agostinho, segundo a qual a ideia 

de linguagem humana é reduzida a uma maneira primitiva de funcionamento da linguagem (MARIM, 

2014, p. 45-46). 
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de algum modo, alguma coisa, é o espaçamento necessário de uma escritura que reitera 

seus próprios deslocamentos” (WOLFREYS, 2012, p. 61). Sendo assim, a 

desconstrução é algo que se pratica (FARIAS, 2014). Dizendo de outro modo, a 

desconstrução é primeiramente essa desestabilização em movimento, se pudéssemos 

falar assim, “coisas em si mesmas”; mas ela não é negativa. A desestabilização é 

também requerida para o “progresso”. E o “des-” de desconstrução significa não a 

demolição do que se está construindo, mas em vez disso aquilo que permanece para ser 

pensado para além do esquema construtivista ou desconstrucionista (WOLFREYS, 

2012, p. 68). 

Nesse entendimento, para a mobilização da pesquisa, praticamos o movimento 

terapêutico-desconstrucionista, fazendo o uso de jogos de cenas, compreendemos como 

jogos de cena, “o que, de certa forma, tem a ver com as questões dos atos de fala” 

(FARIAS, 2014), ou seja, a linguagem passa a ser reconhecida por meio de ações, 

gestos, silêncios, encenações e práticas com base numa visão pós-estruturalista. Aqui, 

  

[...] o pós-estruturalismo não pode ser simplesmente reduzido a um 

conjunto de pressupostos compartilhados, um método, uma teoria, ou 

mesmo uma escola. É melhor referir-se a essa proposta como um 

movimento de pensamento um complexo sistema de pensamento que 

corporifica diferentes formas de práticas críticas. É decididamente 

algo interdisciplinar e tem diversas vertentes diferentes, mas 

relacionadas (PETERS, 2000, p. 29).  

 

No mesmo sentido, Miguel (2014, p. 8), em seus estudos e pesquisas sobre os 

jogos de linguagens, afirma: “Nesse sentido, encenar uma prática é o mesmo que 

encenar um jogo regrado de linguagem, isto é, disciplinar o corpo no sentido de fazê-lo 

seguir as regras desse jogo”. O uso da palavra “regra”, em Wittgenstein, está 

relacionado à noção de gramática, que está vinculada à noção de simbolismo da 

linguagem. Um simbolismo não mais compreendido de maneira abstrata, e, sim, como 

uma lógica que é produto de atos constituintes de formas de vida (MARIM, 2014, p. 

47). 

Tendo em vista que mobilizamos práticas docentes a partir do contexto da 

autoformação, o corpus desta pesquisa constitui-se por espectros de vozes de 7 (sete) 

professores com formação inicial em administração, comunicação/design gráfico e 
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informática, que atuam nos Cursos Técnicos de Nível Médio
10

, oferta concomitante e 

subsequente do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona 

Norte. As vozes desses professores são elementos de análise nos jogos de cenas 

propostos, que trazem os jogos de linguagem tencionados com a pesquisa bibliográfica 

realizada.  

Entendemos como Marim (2014, p. 32) a linguagem ou, mais precisamente, os 

jogos de linguagem, como performativos porque, com base em Wittgenstein, eles 

podem ser vistos como jogos de cena, ou seja, como jogos de ações corporais, que se 

mobilizam numa passagem fictícia ou real. 

Por meio dos jogos de linguagens, passamos a compreender que as palavras não 

necessariamente podem significar o objeto em si, mas podem adquirir outros 

significados que não só aquele da sua representação. Nesse sentido, o contexto em que o 

jogo de linguagem está inserido e a cultura são fatores que contribuem para a 

significação das palavras (OLIVEIRA, 2019, p. 68).  

Neste texto, os jogos de cenas são construídos por meio de diálogos entre 

professores do Campus Porto Velho Zona Norte que mobilizaram a pesquisa e outros 

interlocutores que são inseridos nas cenas como “personagens espectrais”. Como já foi 

dito, os espectros nos chamam a responder às questões que já não são nossas com base 

em outras visões, nos rastros dos rastros.  

 Sendo assim, é necessário conhecermos o uso que faremos de alguns termos, no 

caso a iterabilidade, como marca derridiana, na qualidade do iterável, será usada para 

dizer da citação, da citacionalidade, da espectralidade, da possibilidade de o pesquisador 

inscrever uma marca de outro, removê-la de um contexto e colocá-la em outro e de 

tecer, portanto, uma rede de novas significações, a partir do já dito, em outras redes de 

significações (MARIM, 2014, p. 32). Nesse sentido, podemos inferir que todo texto [e 

contexto], isto é, que toda encenação da linguagem é formada de rastros espectrais, de 

citações diretas ou indiretas, num movimento de enxertia, palavra do vocabulário 

derridiano que se refere ao enxerto citacional no jogo de linguagem. 

No caso do termo desconstrução na filosofia de Derrida, é forte a preocupação 

com a desconstrução dos significados. Para esse filósofo, desconstruir não é uma 

                                                 
10

 Os Cursos Técnicos podem ser desenvolvidos de forma articulada com o Ensino Médio ou serem 

subsequentes a ele. A forma articulada pode ocorrer integrada com o Ensino Médio, para aqueles 

estudantes que concluíram o Ensino Fundamental, ou concomitante com ele, para estudantes que irão 

iniciar ou que estejam cursando o Ensino Médio. A oferta pode ser tanto na mesma escola quanto em 

instituições de ensino distintas. Pode, ainda, ser desenvolvida em regime de intercomplementaridade, ou 

seja, concomitante na forma e integrado em projeto pedagógico conjunto. 
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operação reflexiva ou autorreferencial, mas uma operação que aciona forças 

heterogêneas presentes em um texto e que deslocam esse próprio texto, ou seja, a 

desconstrução invade os discursos para encontrar pontos dogmáticos e abri-los para 

outros discursos, outros olhares, outros jogos de linguagem. 

Derrida mostra que em Freud há camadas metafísicas não questionadas e que 

podem ser questionadas a partir de outros momentos ou de outros tempos do próprio 

Freud.... Enfim... para Derrida, a ideia de pensar o tempo e o ritmo é central, no sentido 

de se mostrar o valor da desconstrução em termos de rastros (FARIAS, 2014, p. 37). 

Logo, para a construção dos jogos de cenas, foi proposta ao grupo participante a 

discussão a respeito da ação docente e da autoformação como elementos precursores 

para a desconstrução das práticas docentes, a partir da problematização destas. Os 

diálogos ocorreram por meio de rodas de conversa, que possibilitaram aos professores 

um pensar a respeito do trabalho docente, da profissão e do desenvolvimento 

profissional como responsabilidade destes.  

Ao usar as rodas de conversa, o pesquisador se insere como sujeito da pesquisa 

pela participação na conversa e, ao mesmo tempo, mobiliza discussão e 

consequentemente permite a partilha de experiências e o desenvolvimento de reflexões 

sobre práticas educativas dos sujeitos, em um processo mediado pela interação com os 

pares, por meio de diálogos internos e no silêncio observador e reflexivo (MOURA; 

LIMA, 2014). 

Conversar significa ressignificar as vozes dos outros, refletir mais e ponderar, no 

sentido de compartilhar, temos que considerar que o diálogo construído representa o 

pensar e o falar de “[...] indivíduos com histórias de vida diferentes e maneiras próprias 

de pensar e de sentir, de modo que os diálogos, nascidos desse encontro, não obedecem 

a uma mesma lógica” (WARSCHAUER, 2002, p. 46). 

Optamos em utilizar, como instrumento metodológico, a roda de conversa, pois 

fazemos uso dos jogos de linguagem. Wittgenstein (1979) enfatiza que nada existe fora 

da linguagem, sendo assim, o ato de conversar possibilita ampliar o repertório das 

significações ecoadas naquele contexto, sabendo que estas não são fixas e se constroem 

e reconstroem no momento em que estão sendo mobilizadas. Nesse sentido, a pesquisa 

objetivou problematizar práticas docentes a partir de uma discussão que permitiu a 

mobilização/construção de estratégias de formação continuada, considerando a 

autoformação docente no contexto da EPTNM do Instituto Federal de Rondônia – 

Campus Porto Velho Zona Norte.   
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Para alcançar o objetivo, a ação foi: a. Descrever a trajetória profissional dos 

docentes que atuam nos Cursos Técnicos de Nível Médio do Campus Porto Velho Zona 

Norte. b. Apresentar algumas dificuldades e saberes que mobilizam o fazer docente na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio. c. Conhecer o entendimento dos 

professores acerca da autoformação docente e suas sugestões de como a autoformação 

pode acontecer considerando o contexto em que transitam. d. Propor, coletivamente, 

uma proposta de autoformação que oportunize aos professores mobilizações no tocante 

às práticas docentes na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Nesse movimento terapêutico, o leitor irá encontrar, na primeira seção, as notas 

introdutórias, em que contextualizamos a pesquisa e os objetivos propostos. Na segunda 

seção, a motivação para a escolha da temática, do lugar que falamos, os personagens, o 

memorial da pesquisadora e a condução metódica da pesquisa, sustentada pela condução 

filosófica baseada na terapia de Wittgenstein (1979), na desconstrução derridiana, nos 

estudos e pesquisas de Miguel (2010, 2014), Farias (2014) e Marim (2014). 

E na terceira seção, temos o clímax da pesquisa, composta por cinco jogos de 

cenas, em que os quatros primeiros jogos correspondem aos encontros com os 

professores/personagens. Por fim, temos uma última cena, ou seja, uma pequena pausa 

para refletir todo o caminhar na pesquisa, pois, nessa perspectiva, não falamos de finais, 

pois sempre há o que desconstruir e ressignificar. Acrescentamos que os encontros 

foram reproduzidos em forma de encenação, onde se busca evidenciar as vozes dos 

personagens, relacionando-as com a teoria pesquisada. 
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2 UM COMEÇO DE CONVERSA 

 

Ingressar num programa de mestrado e posteriormente dedicar-se à escrita de 

uma dissertação é [ou deveria ser] sempre aceitar um convite, um chamado. No meu 

caso, posso dizer que aceitei os dois, mas ressalto que com muito medo, incertezas e 

dúvidas. No entanto, lembrei-me do texto abaixo: 

 

O escritor escreve com uma das mãos, mas o que ele está fazendo com 

a outra? Toda escritura e todos os textos têm suas próprias metas 

obscuras, contêm suas próprias pressuposições metafísicas. O escritor, 

na maioria das vezes, está desatento para esse fato. A própria 

linguagem que utiliza, inevitavelmente, distorce o que ele pensa e 

escreve (STRATHERN, 2002, p. 10). 
 

E ao revisitar o texto citado, inevitavelmente, entendi que o leitor está livre para 

adicionar sua própria interpretação, atitude e intenção a esta aventura que será 

construída e desconstruída. 

Ao rememorar, lembro-me do primeiro encontro de orientação, de como estava 

ansiosa e nervosa, porém, minha orientadora, com um tom doce, gentil e empolgante, 

foi descrevendo paulatinamente como poderia ser essa caminhada que estávamos 

vislumbrando. Toda aventura é empolgante e arriscada, pois não sabemos o que vem 

pela frente, planos podem ser feitos, caminhos traçados, mas em segundos tudo isso 

pode ser desconstruído e reinventado. Sendo assim, naquele momento, me deu um frio 

na barriga ao imaginar o que intencionávamos a mergulhar. 

Nessa visão, decidimos criar uma escrita baseada em encenações iluminadas 

pela terapia desconstrucionista
11

, inspirada no diálogo que estabelecemos entre os 

modos de Jacques Derrida (desconstrucionista) e Ludwig Wittgenstein (terapêutico) 

praticarem filosofia, sem perder a rigorosidade metódica necessária à pesquisa 

científica. Mas, calma! À frente, na cena 1, tentaremos explicar sobre essa condução 

com base em Derrida e Wittgenstein. 

Nossa narrativa terá um tom menos formal, mas sem deixar de discorrer e fazer 

uso dos referenciais teórico e metodológico que ancoram uma pesquisa científica, logo, 

construímos um texto com uma linguagem, digamos, mais livre, porém, não menos 

                                                 
11

 A terapia desconstrucionista se apresenta como uma alternativa para a construção e o desenvolvimento 

da pesquisa, que, grosso modo, se refere ao processo metodológico que conduz a pesquisa. Porém, a 

terapia desconstrucionista não introduz um sentido que é pré-definido anteriormente, ou seja, é durante o 

percurso metodológico que a pesquisa vai acontecendo (OLIVEIRA, 2019, p. 62). 
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acadêmica, que fará uso da noção “de ‘performance’ em encenações narrativas da 

linguagem, nas quais a linguagem é entendida como ação, ou seja, os jogos de 

linguagem são vistos como jogos de cenas ou encenações da linguagem” (MARIM , 

2014). 

Nesse viés, como já citado, fiz analogia à pesquisa como uma aventura, pois no 

nosso primeiro encontro a minha orientadora frisou:  — Diana
12

 você deverá encontrar 

o seu estilo para conduzir a escrita da sua dissertação. Fiquei pensando em várias 

coisas, até concluir que ao ingressar no mestrado me envolvi em uma aventura, pela 

expectativa do inesperado, da desconstrução e da reinvenção dos personagens.  

Por isso, com o objetivo de preservar a identidade dos participantes, buscando 

garantir total naturalidade na participação, no decorrer dos encontros, utilizamos 

pseudônimos inspirados em personagens de filmes de aventura, considerando a temática 

que inspirou a escrita desta narrativa. Os autores que contribuem na discussão serão 

mobilizados nas falas dos participantes, dos jogos de cenas, e referenciados nas notas de 

rodapé, além de transitarem em cenários ficcionais criados pela pesquisadora. 

Contei com a ajuda de Hipólita
13

 que, com sua força, sabedoria e generosidade, 

inspirou-me a ir além. Como a rainha que é, me possibilitou o repensar, o desconstruir e 

o reconstruir do meu projeto de pesquisa inicial, levando-me a me redescobrir e 

reinventar a cada encontro de orientação. Afinal, não sou mais a mesma, nunca fui e 

jamais serei, pois a cada amanhecer há uma nova experiência, ou um novo caminhar. 

Inspiradas nessa condução, decidimos por jogos repletos de pluralidade 

narrativa, uma performance de escrita formada por tantas vozes que se manifestam em 

nossas encenações da linguagem [em nossos jogos de cenas] que constituem a nossa 

narrativa. Há vozes de uma personagem – Diana – que ganha vida e performa os 

encadeamentos das encenações narrativas. 

A associação deste relatório de pesquisa com personagens de filmes de aventura 

se dá na autoria da escrita da pesquisadora e de sua orientadora; nos personagens 

envolvidos como atores, os professores que atuam na EPTNM do Instituto Federal de 

Rondônia –  Campus Porto Velho Zona Norte. 

                                                 
12

 Trata-se da pesquisadora, que optou por adotar o nome de Diana, tendo como referência a personagem 

do filme “Mulher-Maravilha”, criada em 1941, pela editora de quadrinhos DC Comics, como uma 

personagem nascida na ilha de Temiscira, onde só moravam mulheres guerreiras, as amazonas. 
13

  Hipólita, personagem da mitologia grega, é a rainha das amazonas no filme “Mulher-Maravilha”. 

Nesta narrativa, a rainha Hipólita refere-se à Professora Dra. Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos 

Farias, orientadora desta pesquisa. 

http://www.dccomics.com/
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Portanto, por analogia, a aventura é a pesquisa, os personagens são a autora, a 

orientadora da pesquisa e os professores que atuam na EPTNM, o lugar de que falamos 

é o IFRO – Campus Porto Velho Zona Norte. Já o roteiro foi construído e reconstruído a 

cada cena.  

 

2.1 Notas sobre ela...  

 

 

Eu sou uma pergunta... Sou tudo o que não explicação. 

Sou alguém em constante construção. 

 

 Lispector (1920-1977) 

 

 

É importante apresentar-me para que possam entender o motivo de aceitar o 

chamado para esta aventura que é a pesquisa. A construção desta narrativa é baseada 

nas minhas experiências, relacionamentos, leituras, anseios, vitórias pessoais e histórias, 

conforme menciona Farias (2014, p. 5) – “Qualquer experiência é composta por uma 

rede de rastros que retornam para algo diferente deles próprios” –, discutindo a 

perspectiva desconstrucionista, ou seja, os rastros que seguimos e deixamos no caminho 

possibilitam a nossa constituição e desconstrução. 

A pesquisa emerge da inquietação do pesquisador, de seus anseios do que 

pesquisar, onde pesquisar e por que pesquisar. Comigo isso não foi diferente, ou seja, 

uma gama de sentimentos mobilizados antes, durante e após a pesquisa são responsáveis 

pela minha constante reinvenção pessoal e profissional. 

Antes de iniciar as cenas que irão constituir a nossa narrativa, é importante 

rememorar minha trajetória acadêmica e profissional, que considero algo extremamente 

instigante, pois, com o passar dos anos, esqueci-me dos sentimentos, dos objetivos e das 

influências que me fizeram trilhar o caminho em que hoje me encontro. Ao me 

questionar sobre o porquê da minha escolha profissional, consigo me reportar a 

situações distantes no tempo, porém, tão vivas que começo a reafirmar para mim mesma 

minhas escolhas.  

 

A perspectiva de trabalhar com as narrativas tem o propósito de fazer 

a pessoa tornar-se visível para ela mesma. O sistema social 

conscientemente envolve as pessoas numa espiral de ação sem 
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reflexão. Fazemos as coisas porque todos fazem, porque nos disseram 

que assim é que se age, porque a mídia estimula e os padrões sociais 

aplaudem. Acabamos agindo sobre o ponto de vista do outro, abrindo 

mão da nossa própria identidade, da nossa liberdade de ver e 
agir sobre o mundo, da nossa capacidade de entender e significar por 

nós mesmos (CUNHA, 1997, p. 190). 

 

Acrescento que resgatar e registrar minhas memórias (espectros, rastros) é 

demasiadamente complicado, em virtude dos pequenos lapsos que há sobre elas, e o fato 

de que pouco tenho a contar. “O fato [de a] pessoa destacar situações, suprimir 

episódios, reforçar influências, negar etapas, lembrar e esquecer, têm muitos 

significados [...]” (CUNHA, 1997, p. 2).   

É importante esclarecermos que, tal como Farias (2019), não estamos 

entendendo memória como um tipo de sistema de armazenamento, onde são 

depositados impressões ou traços de vivências passadas (PLATÃO, 2007), caracterizada 

ainda por imagens mentais, as quais constituiriam na memória o conteúdo da vivência 

(ARISTÓTELES, 1930).  

Nessa visão da tradição, quando alguém lembra, está recuperando traços que 

foram deixados para trás na mente por uma experiência passada; está acessando 

imagens mentais que coincidem com o ocorrido no tempo passado. Contrária a essa 

visão, a memória, tal como Wittgenstein (1999) defende, pode ser vista como uma 

habilidade relacionada à linguagem, e sabemos o que é recordar, não simplesmente 

porque a lembrança foi provocada por algo que passou, mas se sabemos o que é algo 

que passou, é porque aprendemos o conceito de passado recordando (WITTGENSTEIN, 

1999, p. 206). Isso só é possível porque possuímos linguagem (FARIAS, 2019, p. 234).  

Com este entendimento, sei que não há como anular as experiências que me 

constituem, elas fazem parte de minha história, são elas que me atravessam de tal modo 

que passado e presente se entrelaçam... Sim! Na “noção derridiana de traço não há mais 

hierarquias e nem mesmo linearidade temporal: passado, presente e futuro” (AMARAL, 

2000 apud FARIAS, 2019, p. 233). Nesse entendimento, “o passado passa a ter 

simultaneidade com o presente. O discurso narrativo é mediado e suspenso entre duas 

orientações espaço-temporais conflitantes: o aqui e agora, e o tempo dos eventos 

recontados. Jogo no tempo” (FARIAS, 2019, p. 248). 

Sou do Estado do Acre. Criada em um ambiente de muita dedicação, afeto e, ao 

mesmo tempo, de luta, especialmente pela sobrevivência, pela preservação dos bens 

construídos, tendo como alicerce e sustentação minha mãe, Maria de Fátima, que 
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incansavelmente lutava e luta por preservar a família. Sempre moramos juntos, eu, 

minha irmã, Vangela, meu pai Rosileudo e minha mãe, Maria de Fátima. Meu pai, 

eletricista, com o ensino fundamental completo (até hoje na labuta de maneira 

autônoma), minha mãe, auxiliar de serviços gerais, com o ensino fundamental 

incompleto, sempre trabalhando para nos sustentar, em toda a sua trajetória de luta, seu 

amor nos deu força para superar todas as diversidades advindas de nossa condição 

social e cultural. 

É como se passasse um filme em minha cabeça... das experiências que passamos 

juntos, boas e ruins, mas que me trouxeram fortalecimento, uma base, um enredo para 

minha história, embasada nos princípios da honestidade (característica presente em meu 

pai), de luta (lembro-me de minha mãe), de cumplicidade (lembro-me de minha irmã)! 

Acredito serem esses os meus principais pilares! Pilares que permeiam toda a minha 

escrita. “Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que 

reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados [...]” (CUNHA, 1997, p.  

2). 

Então vamos lá! Rememorar alguns rastros do meu período de escolarização. 

Entendo junto com Derrida (1988) que “a memória só seria memória enquanto 

esquecida, guardada, uma vez utilizada o que a aciona é um ato, o que passaria a existir 

seria então uma narrativa” (apud FARIAS, 2019, p. 233).  Sempre estudei em escolas 

públicas, da educação básica à pós-graduação stricto sensu, e nesse espaço me constituí 

por meio de experiências, que hoje possuem um novo significado, em virtude do lugar 

de onde falo, e em decorrência das experimentações e das descobertas que me permito e 

me permiti vivenciar.  

  Na quarta série do ensino fundamental, na Escola João Paulo I – bem pertinho 

da minha residência
14

 –, um professor chamado José Maria, sujeito franzino e 

introvertido, que aparentava ter 29 anos de idade, em estágio avançado de calvície, foi o 

responsável por me guiar na direção da ressignificação de conceitos pré-determinados, 

essa aprendizagem foi fruto da cumplicidade que nos ligava, a timidez, o jeito calado de 

ambos proporcionou confiança, e consequentemente o desenrolar nos processos de 

aprendizagens, pois só há aprendizagem quando algo se torna significativo para quem 

aprende.  

                                                 
14

 Situada em Rio Branco (AC). 
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Já no 1° ano do ensino médio, um professor chamado Antônio, que ministrava a 

disciplina de História, senhor “redondinho”, aparentemente de 38 anos e extremamente 

espalhafatoso, foi responsável por mobilizar as expectativas para um futuro que estava 

por vir. Recordo-me das aulas e dos momentos de conversas que ele tinha com a classe 

e individualmente com os alunos, sobre os planos para o futuro, sobre o que faríamos 

após concluir o ensino médio, seus conselhos e motivações para irmos além da 

educação básica. Na graduação, onde cursei Licenciatura em Letras Português
15

, houve 

também aqueles professores que me mobilizaram, mas não recordo de uma situação em 

especial.  

Já quanto ao meu caminhar profissional, apesar de ser licenciada em Letras 

Português, sempre atuei em atividades administrativas no Estado do Acre. Em 2013 

prestei concurso para a área técnica do ensino na rede federal e, atualmente, sou Técnica 

em Assuntos Educacionais do Instituto Federal de Rondônia – Campus Porto Velho 

Zona Norte.  Nessa função, ingressei no Mestrado em Educação Escolar, a fim de me 

capacitar e melhorar minha prática profissional, contribuindo com o desenvolvimento 

do ensino profissional, carro-chefe do IFRO.  

Por fim, são esses os rastros de escolarização os quais a memória me permite 

mobilizar e narrar. “Traços que marcam sua presença com uma ausência, a ausência do 

que já passou, e assim, inauguram sempre uma nova origem, em um presente que se 

renova a cada instante” (FARIAS, 2019, p. 232). Quando trago à memória o meu 

caminhar profissional, parece estranho, mas é como se minhas memórias estivessem 

guardadas até de mim, porém elas significam lembranças, vidas e histórias em 

movimento que estão na constituição e na desconstrução do meu Eu.  

Como destaca Cunha (1997, p. 20), “a narrativa provoca mudanças na forma 

como as pessoas compreendem a si próprias e aos outros”. Logo, esse momento de 

rememorar minha trajetória de escolarização, de aprendizagens, por meio de narrativas, 

me mostrou o quanto foi e é importante a figura do Professor. Este será o personagem 

principal das cenas de aventura que estão prestes a iniciar. Reconheço que minhas 

experiências vividas e narradas a partir da análise e da reflexão sobre o caminho 

percorrido produz novas aprendizagens e significados.  

 
Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se 

que reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. 

Assim, a narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas, é a 

                                                 
15

 Universidade Federal do Acre (UFAC), turma de 2007. 
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representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser 

transformadora da própria realidade (CUNHA,1997, p. 192). 

 

Ao narrar traços da minha trajetória acadêmica e profissional, vejo o meu 

processo de desconstrução
16

, ou seja, o exercício que fiz, de rabiscar o meu memorial, 

possibilitou ressignificar, dar sentido a episódios antes pouco valorizados, a pessoas, 

grupos e lugares que foram relevantes na construção do meu ser pessoal e profissional, 

com isso, pude realmente compreender sua potência enquanto dispositivo 

autoformativo, pois, ao narrar, formo a mim mesma, mas como narro a relação com os 

outros, estes também me formam. É como diz Paulo Freire: 

 

[...] voltar-me sobre o passado é um ato de curiosidade necessário. Ao 

fazê-lo, tomo distância do que houve, objetivo, procurando a razão de 

ser dos fatos que me envolvi e suas relações com a realidade social de 

que participei. [...] Os olhos com que revejo já não são os olhos com 

que vi. Ninguém fala do que passou a não ser na e da perspectiva do 

que está passando (FREIRE, 2003, p. 13). 

 

Ao analisar meu processo de desconstrução, tive um olhar mais distanciado, que 

buscou descortinar as aprendizagens que fui construindo ao longo do meu percurso 

formativo, desde a educação básica até o mestrado, ao olhar pelo retrovisor e revisitar 

minhas histórias. Procuro-me no passado e não encontro o que fui, encontro alguém que 

a que sou vai reconstruindo, com o traço do presente. Na lembrança, o passado se torna 

presente e se transfigura, contaminado pelo aqui e o agora (SOARES, 2001). 

Portanto, essa é a minha história, ainda em construção e reinvenção, pois o 

passado passa a ter simultaneidade com o presente. “Desta forma, o poder da memória 

não está em ressuscitar o passado, mas mobilizar por meio de rastros e espectros” 

(FARIAS, 2019, p. 233). Tal como enfatiza Cunha (1997), não se trata de uma história 

solitária, mas uma história entremeada pelo meu Eu, minha formação e minha história 

de vida, ou seja, uma narrativa construída a partir de inúmeras referências, história 

familiar, trajetória escolar e acadêmica, convivência com o ambiente de trabalho. 

2.2 O que motivou e o que pretendemos com a pesquisa 

 

                                                 
16

 Contribuição da Professora Tatiane Castro dos Santos em seu parecer para a banca de qualificação 

desta pesquisa. 
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Esta pesquisa foi motivada por um problema e, também, por um anseio. Além de 

responder a um questionamento e de elaborarmos, coletivamente, uma proposta de 

autoformação materializada em um produto, pretendemos fazê-lo com vistas a 

possibilitar mobilizações no tocante à desconstrução das práticas docentes, a partir da 

autoformação, na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, com o intuito de 

realçar, tanto as singularidades de cada sujeito envolvido, quanto nossas 

particularidades e envolvimento como roteiristas e personagens.  

Sobretudo no que diz respeito à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

o que nos impulsiona a discutir sobre a formação dos docentes que trabalham 

diretamente com essa modalidade de ensino, no sentindo de ampliar o conhecimento 

acerca da temática e, de certa maneira, contribuir com a discussão para estratégias de 

formação continuada de professores da EPTNM. 

Um tema de pesquisa precisa ser relevante do ponto de vista do conhecimento 

acumulado na área, mas também significativo para o pesquisador. Por isso, ingressei
17

 

no Mestrado Profissional em Educação Escolar no ano de 2017, no intuito de entender 

os meandres do território em que estou inserida profissionalmente, o Instituto Federal de 

Rondônia, e acima de tudo contribuir com a mobilização dos atores envolvidos nesse 

contexto.  

Ingressei no IFRO no dia 13 de julho de 2013, como Técnica em Assuntos 

Educacionais, vinda da cidade de Rio Branco – Acre. Nunca havia trabalhado na 

educação e tampouco tinha experiência nessa área. Durante dois anos e meio atuei no 

Campus Porto Velho Calama e em 2016 fui removida para o Campus Porto Velho Zona 

Norte. 

Inicialmente, fui lotada no Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação, onde atuei durante um ano. Posteriormente, coordenei o setor de gestão de 

pessoas, durante um ano e meio. Nesse período, solicitei remoção para o Campus Porto 

Velho Zona Norte. Sendo lotada no Departamento de Apoio ao Ensino, comecei a atuar 

como supervisora pedagógica dos Cursos Técnicos de Nível Médio e, nessa função, 

comecei a me aventurar efetivamente nas trilhas da educação. 

Enfim, hoje a educação integra minha vida, e descortinar essa relação mais 

detalhadamente me leva a concordar com Cunha (1997, p. 194), quando diz que “viver a 

                                                 
17

 A partir deste ponto do texto optamos por escrever na primeira pessoa do singular por se tratar de 

memórias da pesquisadora. 
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história e entender as nossas próprias narrativas poderá ser o melhor exercício de 

construção do conhecimento”. Portanto, chego à conclusão de que escrever sobre 

minhas vivências e a busca por novos significados de aprendizados leva-me a mobilizar 

e desencadear um processo de autoavaliação. 

Agora abro um parêntese para explicar que o movimento de escrita, como já 

dito, será por meio de jogos de cenas. O motivo de metaforizar a pesquisa a uma 

aventura é que, ao ingressar no mestrado, me vi literalmente em uma história nova e 

excitante, que me possibilitou vivenciar novas experiências, viagens a outros lugares, 

conquistas, explorações e outras situações que me desafiaram a ir além do que estava 

acostumada. 

Escolhi o pseudônimo de Diana, a Mulher-Maravilha, por sua característica 

principal ser a sua força sobre-humana; nós, mulheres, somos todas Mulheres-

Maravilhas: conseguimos transitar em vários cenários, ressurgir de situações nada 

agradáveis, ou seja, lutamos para ser tão mulher e tão maravilha no mundo diariamente. 

2.3 Do lugar de onde falamos... Instituto Federal de Rondônia 

 

Aqui apresentamos o lugar de onde falamos. Esse território é o espaço de 

trabalho da pesquisadora, uma instituição que abriga características bem peculiares e, 

por esse motivo, constitui-se em um vasto campo de desbravamento. Já que o objeto da 

pesquisa emergiu do IFRO, é necessária uma apresentação do perfil institucional, dados 

de sua criação e sua expansão no território rondoniense em dez anos de existência e, 

posteriormente, um destaque ao Campus Porto Velho Zona Norte. 

De acordo com a síntese histórica presente no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), 2018-2022, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Rondônia, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criado 

através da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008. A referida lei reorganizou a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica composta por Escolas 

Técnicas, Agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), 

transformando-os em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Nacionalmente, a instituição faz parte de uma rede federal de educação 

profissional, científica e tecnológica centenária, que teve sua origem no Decreto n.º 

7.566, de 23 de setembro de 1909, assinado pelo Presidente Nilo Peçanha, por meio do 

qual foram criadas 19 (dezenove) Escolas de Aprendizes Artífices. 
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O IFRO surgiu como resultado da integração da Escola Técnica Federal de 

Rondônia, à época com previsão de implantação de unidades em Porto Velho, Ji-Paraná, 

Ariquemes e Vilhena, e a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste. É detentor 

de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, 

equiparado às universidades federais.  

É uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, na realização 

de pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos e serviços, com estreita 

articulação com os setores produtivos e com a sociedade, dispondo de mecanismos para 

a educação continuada. 

Hoje, o IFRO possui 09 (nove) campi presenciais, implantados em municípios 

estratégicos do Estado, mas o processo de expansão e interiorização se faz também por 

meio da criação e implantação de polos de apoio presencial da Educação a Distância 

(EaD). Atualmente, são 25 (vinte e cinco) polos de EaD em parceria com 22 (vinte e 

dois) municípios do Estado, além de 176 polos de EaD em parceria com o Governo do 

Estado de Rondônia. 

De acordo com a política de expansão da rede, há ainda projetados para entrar 

em funcionamento, 01 (um) Campus em São Miguel do Guaporé, de modo que a 

configuração do Instituto para o próximo quinquênio contará com 10 (dez) Campi. 

Após breve explanação sobre a configuração do IFRO, agora iremos nos 

debruçar sobre as características do Campus Porto Velho Zona Norte. Este teve seu 

funcionamento autorizado como Campus Avançado pela Portaria n.° 1.366, de 6 de 

dezembro de 2010. No ano de 2011, deu-se, oficialmente, início às atividades de 

planejamento e implantação do Campus, com a aplicação de questionários para a 

identificação da demanda a ser atendida pela unidade que surgira.  

Com uma estrutura voltada à EaD, o Campus Porto Velho Zona Norte, por sua 

conversão de Campus Avançado para Campus Regular, assume, por transferência da 

Pró-Reitoria de Ensino, toda a gestão administrativa e pedagógica voltada à EaD no 

IFRO. 

Com o início das atividades próprias em 2013, passou a ofertar os cursos 

Técnicos em Informática para Internet e Finanças, além do Superior de Tecnologia em 

Gestão Pública, todos presenciais. Acrescenta-se que, com a instalação dos estúdios de 

produção de educação a distância, foram implantados os primeiros cursos de produção 
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própria nesta modalidade, que foram: Técnico em Informática para Internet 

Subsequente ao Ensino Médio e Técnico em Finanças Subsequente ao Ensino Médio, 

ainda em 2013. Já os cursos na oferta concomitante ao ensino médio foram implantados 

a partir de 2016. 

Atualmente, o Campus Porto Velho Zona Norte oferta os seguintes cursos 

técnicos de nível médio: 

 

Quadro 1 - Tipos de cursos 

 

               CURSOS                                                               FORMAS 

Técnico em Administração Concomitante ao Ensino Médio 

Técnico em Computação Gráfica Concomitante ao Ensino Médio 

Técnico em Cooperativismo Concomitante ao Ensino Médio 

Técnico em Finanças Concomitante ao Ensino Médio 

Técnico em Informática para Internet Concomitante ao Ensino Médio 

Técnico em Recursos Humanos Concomitante ao Ensino Médio 

Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio 

Técnico em Finanças Subsequente ao Ensino Médio 

Técnico em Informática para Internet Subsequente ao Ensino Médio 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 De acordo com o quadro acima, o Campus Porto Velho Zona Norte oferta a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas formas articulada e subsequente ao 

Ensino Médio, cabendo destacar a diferença de cada uma dessas ofertas: 

 

I - a articulada, por sua vez, é desenvolvida nas seguintes formas:  

a) integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino 

Fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de modo a 

conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio 

ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da Educação Básica; 

b) concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o 

esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, 

aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em 

unidades de ensino da mesma instituição ou em distintas instituições 

de ensino; 
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c) concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida 

simultaneamente e distintas instituições educacionais, mas integrada 

no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo de 

intercomplementaridade, para a execução de projeto pedagógico 

unificado; 

II - a subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente 

a quem já tenha concluído o Ensino Médio (BRASIL, 2013, p. 256). 

 

 

Em virtude dessa multiplicidade de ofertas, o IFRO – Campus Porto Velho Zona 

Norte tem se destacado no cenário educacional da região e a cada ano tem aumentado 

sua oferta de vagas na educação profissional e tecnológica. Esses cursos justificam a 

necessidade de contratação de docentes de diversas áreas do conhecimento. Cabe 

acrescentar que esses docentes não são contratados para trabalhar em uma única forma 

de ensino específico, ou seja, exercem a docência tanto no ensino técnico quanto na 

graduação e na pós-graduação.  

Em virtude dessas especificidades, consideramos o Campus Porto Velho Zona 

Norte o espaço ideal e um campo de pesquisa rico, com uma diversidade de 

personagens, vindos de vários lugares e com diversificadas formações. Esses 

personagens/professores não sabem exatamente para onde e como será a aventura. 

Apesar de haver um roteiro inicial, os rumos foram sendo definidos no decorrer dela, e a 

partir do que os próprios personagens/professores indicaram como importante.  

2.4 Os personagens... Quem são?  

 

O espaço laboral da pesquisadora é o mesmo em que foi problematizada a 

pesquisa, ou seja, isso facilitou o desenrolar dos jogos performáticos de cena. Os 

convites foram realizados aproveitando os momentos em que os professores vinham até 

a pesquisadora para tirar alguma dúvida ou solicitar algo referente às atividades do 

Departamento de Apoio ao Ensino e também em momentos de conversas informais nos 

corredores da instituição e na sala dos professores.  

Todos os personagens/professores atuam nos Cursos Técnicos de Nível Médio, 

oferta subsequente e concomitante, do Campus Porto Velho Zona Norte, e têm como 

característica comum o tempo na instituição, ou seja, atuam no IFRO há pelo menos 

dois anos e são oriundos de diferentes cursos universitários
18

. Para a composição desse 

                                                 
18

 Cursos bacharelados e cursos tecnólogos. 
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grupo, foram feitos convites a 12 (doze) professores, sendo 6 (seis) do eixo
19

 Gestão e 

Negócios e 6 (seis) do eixo Informação e Comunicação, no entanto, somente 7 (sete) 

docentes aceitaram participar da pesquisa. 

É importante destacar a tensão vivida pela pesquisadora toda vez que ia 

conversar com um professor sobre a participação na pesquisa. Houve a preocupação em 

escolher bem as palavras de maneira que pudesse perceber se realmente o que se estava 

falando fazia sentido para eles (professores).  

A cada convite aceito era acrescentada a importância da reflexão e da busca de 

caminhos formativos para os docentes que atuam no campo da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, possibilitados tanto pelo IFRO quanto pela busca do próprio 

professor.  

Acrescentamos que, depois dos convites, a maioria pessoalmente, e obtidas as 

aceitações, resolvemos formalizar por meio de um e-mail, encaminhado a todos os 

pretensos personagens/professores. Nesse e-mail, foi solicitado que o respondessem 

confirmando a participação na nossa primeira roda de conversa, sobre a qual trataremos 

na cena 2. 

Aqui, os personagens/professores não foram passivos à aplicação de técnicas e 

métodos, mas colaboradores em uma atitude de desconstrução que partiu de suas 

próprias vozes. Nesse sentido, o grupo envolvido mobilizou a construção de 

conhecimentos e o nosso papel foi o de estabelecer uma aventura colaborativa, a partir 

das vozes produzidas por ele. Para isso, foi possibilitada a cada personagem a escolha 

do seu pseudônimo, após a apresentação de como seria a pesquisa, todos foram 

unânimes na escolha de nomes de personagens de filmes de aventura. 

Neste momento, prezado leitor, apresentamos alguns detalhes de como estão 

estruturados os jogos de cenas.  Dentro das falas dos personagens constam as citações 

cujas referências estão em notas de rodapé a fim de que não se quebre a fluência do 

diálogo. Dessa maneira, nas cenas, as citações não se apresentarão conforme as normas 

ABNT, não por desconhecimento delas, mas por termos adotado um tipo textual mais 

próximo do narrativo com a presença de diálogos marcados pelo discurso direto.  

                                                 
19

 O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) é um instrumento que disciplina a oferta de cursos 

de educação profissional técnica de nível médio, para orientar as instituições, estudantes e a sociedade em 

geral. É um referencial que contém as denominações dos cursos, em treze eixos tecnológicos; respectivas 

cargas horárias mínimas; perfil profissional de conclusão; infraestrutura mínima requerida; campo de 

atuação; ocupações associadas à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); normas associadas ao 

exercício profissional; e possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação 

profissional, de formação continuada em cursos de especialização e de verticalização para cursos de 

graduação no itinerário formativo. 
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2.5 Cena 1. A atitude metódica
20

  

 

A cena apresentada a seguir é constituída por uma encenação narrativa
21

 do 

primeiro encontro
22

 de orientação entre Diana
23

 e Hipólita
24

. Neste diálogo, procuramos 

iluminar o leitor sobre a atitude que assumimos na condução da pesquisa e, para isso, 

fazemos uso da prática de jogos de cena e da enxertia textual, ou seja, “da inserção de 

um discurso em outro, bem como da intervenção no discurso que se está 

desconstruindo” (FARIAS, 2014, grifo nosso).  O cenário ficcional escolhido para este 

ato narrativo foi o Museu da Língua Portuguesa
25

, local que a pesquisadora conheceu 

em fevereiro de 2012. 

 

DIANA (no hall de entrada do museu, acenando com a mão) — Hipólita, aqui!  

 

HIPÓLITA (com um semblante gentil vai em direção a Diana) — Olá! Tudo bem! 

Estou curiosa em saber o motivo de o nosso primeiro 

encontro ser aqui. 

 

DIANA (sorridente) — Sou uma mulher das letras
26
! E aqui é 

encantador, é um ambiente criativo que abriga a língua 

luso-brasileira. É a segunda vez que venho aqui, mas sempre 

me surpreendo com as características desusadas e não 

conhecidas do povo brasileiro; este lugar me desperta o 

desejo de conhecer mais o nosso próprio idioma, de 

desbravar o conhecido e desconhecido, logo, considero que 

aqui é o lugar propício para eu descobrir os caminhos em 

que estou prestes a me aventurar. 

                                                 
20

 O termo “atitude metódica” é no sentido de entender o processo teórico-metodológico da pesquisa não 

como um conjunto de regras a serem seguidas. Não há um método único, mas, sim, caminhos que vão 

sendo percorridos à medida que significamos as atividades (OLIVEIRA, 2019). 
21

 Modos de dizer do texto escrito num entendimento da linguagem enquanto ação. 
22

 O encontro ocorreu no dia 02 de março de 2018. 
23

 Como exposto na apresentação desta aventura, Diana se refere à pesquisadora. 
24

 Como divulgado na apresentação desta aventura, Hipólita se refere à Professora Dra. Kátia Sebastiana 

Carvalho dos Santos Farias, orientadora desta pesquisa. 
25

 Museu da Língua Portuguesa ou Estação Luz da Nossa Língua é um museu interativo sobre a língua 

portuguesa localizado na cidade de São Paulo, Brasil, no histórico edifício Estação da Luz, no Bairro da 

Luz. 
26

 A pesquisadora é licenciada em letras português. 
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(As duas caminham em direção ao terceiro andar, na Praça da Língua – um ‘planetário 

da Língua’, com projeção de imagens e sons, os quais são compostos por textos 

literários elaborados no idioma nacional). 

 

DIANA (com o semblante preocupado) — De antemão, acrescento que 

estou feliz em tê-la como a luz que irá me guiar nessa 

aventura que é o mestrado. No entanto, estou muito ansiosa 

em saber como é essa metodologia que utiliza nas suas 

pesquisas, se eu a entenderei... (Pequena pausa e dispara a falar) 

Indiquei você como minha provável orientadora justamente 

porque os seus textos me chamam a atenção. Li a sua tese de 

doutorado
27
, bem como todos os seus artigos publicados em 

revistas e anais de eventos, e me encanta como você escreve 

em jogos de cena, a escrita performática. Será que terei 

condições de escrever minha dissertação assim?  

 

HIPÓLITA (gentilmente) — Fique tranquila! Você está à vontade 

para decidir os caminhos que irá seguir, só que adianto que 

depois que conhecer esse “jeito” de conduzir as pesquisas 

não irá querer outra condução. 

 

DIANA (inquieta) — Já estou curiosa. Acrescento que antes de 

vir ao nosso encontro eu fiz a leitura da dissertação 

intitulada “Saberes e práticas pedagógicas na formação 

continuada de Professores da Educação Profissional: Vozes 

que ecoam e Mobilizam ações no IFRO/Campus Cacoal”, 

defendida pela sua orientanda Suzana Caroline da Silveira 

Couti em 2017. 

  

HIPÓLITA (fitando olhos) — O que você achou? 

 

                                                 
27

 Práticas mobilizadoras de cultura aritmética na formação de professores da Escola Normal da Província 

do Rio de Janeiro (1868-1889): ouvindo espectros imperiais, defendida em 2014, na UNICAMP. 
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DIANA (entusiasmada) — Nossa! Gostei muito, uma leitura muito 

leve, só que imagino que seja bem difícil escrever daquele 

jeito. No entanto, estou disposta a me aventurar. 

 

HIPÓLITA (sorridente) — Fico muito feliz em ouvir isso, pois 

caso esse não seja o caminhar que a motive, podemos 

escolher outros.  

 

DIANA — Certo! Então vamos lá! Eu preciso entender o que é 

essa metodologia, pois nunca ouvi falar (risos). 

 

HIPÓLITA (em tom esclarecedor) — De antemão você precisa entender 

que fazemos do uso da expressão “atitude metódica” no lugar 

de “metodologia da pesquisa”.  A atitude metódica diz da 

preocupação com a descrição de um modo não arbitrário de 

dizer e fazer na condução de uma pesquisa, que leva em 

conta o seu caráter situado, idiossincrático, não 

transferível e não generalizável, já a palavra 

“metodologia” se refere à disciplina que estuda os métodos, 

isto é, a metodologia avalia as capacidades, as limitações, 

as potencialidades, as implicações dos métodos em 

diferentes domínios da investigação científica.
28
  

 

DIANA (confusa) — Então quer dizer que o nosso caminhar não 

irá produzir uma pesquisa nos moldes, digamos, 

tradicionais... 

 

HIPÓLITA (Corta gentilmente) — Isso mesmo. Não se trata de uma 

proposta tipicamente empírico-verificacionista, ou seja, 

que verifica, que busca indícios, que generaliza e 

categoriza. 

 

                                                 
28

 Marim (2014, p. 11-12). 
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DIANA — Sei que há vários modos de se fazer pesquisa, e a 

que está me apresentando é um outro modo, no caso? 

 

HIPÓLITA (confirmando com a cabeça) — Isso mesmo! Pois não me 

parece que esses usos de “metodologia” sejam adequados a 

uma atitude terapêutico-desconstrucionista, que dialoga 

tanto com uma perspectiva terapêutico-gramatical 

wittgensteiniana de filosofar, quanto com uma perspectiva 

derridiana desconstrucionista. 

 

DIANA (agitada) — Calma! Que agora fiquei mais confusa (risos).  

 

HIPÓLITA — Vamos lá! Quando falo que iremos nos orientar 

por uma atitude metódica de caráter terapêutico-

desconstrucionista, quero dispor sobre o diálogo que iremos 

estabelecer entre os modos de Jacques Derrida 

(desconstrucionista) e Ludwig Wittgenstein (terapêutico) 

praticarem filosofia, ou seja, falo de uma junção da 

terapia filosófica de Ludwig Wittgenstein e da 

desconstrução de Jacques Derrida, onde este faz 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 potencializam uma 

problematização de seus efeitos performáticos.  

 

DIANA (com semblante preocupado) — Calma, professora, tá difícil 

(risos). 

 

HIPÓLITA (com um sorriso) — Está bem. Vamos lá: usando outras 

palavras: a atitude teórico-metodológica que iremos assumir 

em sua pesquisa terá referência nos conceitos de jogos de 

linguagem, de terapia filosófica de Wittgenstein e de 
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desconstrução de Derrida. Assim, os encadeamentos 

discursivos serão feitos por citação e enxertias. 

 

DIANA (angustiada) — Realmente, é algo muito diferente, 

desconstrução, terapia, enxertia, rastros... preciso 

realmente mergulhar nas leituras desses autores. 

  

HIPÓLITA (corta de forma educada) — Isso mesmo! Terá que se dedicar 

a conhecer esses autores.  

 

DIANA — Sim, iniciarei imediatamente as leituras. 

 

HIPÓLITA — Diana, a desconstrução, conforme Derrida, não 

pode ser entendida como um conceito ou como um método, pois 

dessa maneira, não entenderemos a novidade do pensamento 

desconstrucionista, que tenta reinventar as próprias noções 

de conceito e método. Na concepção de Derrida, as 

diferentes significações de um texto poderão ser 

descobertas, decompondo a estrutura da linguagem na qual 

ela é redigida. Desta feita, Derrida estima que a 

desconstrução seja uma “prática narrativa”
29
. Já para 

Wittgenstein, o significado da linguagem depende das 

circunstâncias em que se pratica, ou seja, há uma 

flexibilidade nos significados, de acordo com o contexto em 

que está sendo empregada, pelo seu uso literal carregado de 

intencionalidades. Essa não fixação de significados denota 

o jogo de linguagem determinado pelo contexto, [...] desse 

modo, os significados não estão fora da linguagem, no mundo 

externo ou numa estrutura mental universal e necessária, 

mas no uso da linguagem
30
. 

 

(Pequena pausa) 
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 Meneses (2013, p. 180). 
30
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HIPÓLITA (retoma a palavra calmamente) — E acrescento sobre a 

terapia desconstrucionista que: 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. Não há 

técnicas que pré-definem o percurso da terapia, é a busca 

de compreensão da questão da pesquisa que orienta esse 

percurso. Essa compreensão tanto se amplia e, por 

conseguinte, se destitui de significados únicos quanto se 

amplia a terapia em questão
31
. 

 

DIANA (entusiasmada) — Realmente, agora começo a desconstruir e 

reinventar o caminho em que irei me aventurar. 

 

HIPÓLITA— Que bom, então você começou a entender. 

 

DIANA (entusiasmada) — Parece que sim (risos). Esse modo parece-me 

apaixonante e desafiador. 

 

HIPÓLITA— Diana, entenda isso: a linguagem funciona como um 

jogo, jogamos uns com os outros o tempo todo, com palavras, 

gestos e entonações
32
. A proposta será construir o texto da 

dissertação praticando a atitude metodológica da encenação 

escrita, segundo o gênero cênico-teatral. A encenação ou 

jogo de cena se confunde com a própria noção de “jogo de 

linguagem”
33
. Wittgenstein diz: “Chamarei de ‘jogo de 

linguagem’ também a totalidade formada pela linguagem e 

pelas atividades com as quais ela vem entrelaçada”. 

Construiremos “jogos de cena por citação”, que são, ao 
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mesmo tempo, “jogos de encenações” ou performances. 

Entrelaçaremos atividades e linguagem. Teceremos uma 

multidão de enxertos, faremos uma textura de citações 

organizada em atos narrativos
34
. 

 

DIANA (corta) — Gostaria de saber: onde surgiu essa atitude 

metódica nas pesquisas científicas? 

 

HIPÓLITA — A utilização de jogos de cenas ou de textos 

dialógicos em textos científico-acadêmicos vem sendo 

praticada por vários integrantes do Grupo 

Interinstitucional de Pesquisas em Educação, Linguagem e 

Práticas Culturais (PHALA), sob orientação do Prof. Dr. 

Antonio Miguel e da Prof.ª Dra. Anna Regina Lanner de 

Moura. O grupo PHALA tem priorizado as leituras e debates 

acerca dos modos terapêutico-desconstrucionistas de se 

conduzirem investigações em educação. Alguns indecidíveis 

“quase-conceitos” tais como: práticas culturais; contextos 

de atividade humana; jogos de linguagem; jogo de cena, 

"encenação" ou "performance"; desconstrução; terapia 

gramatical; rastros de significação; citação; iteração; 

enxertia, dentre outros, estão fazendo parte das nossas 

discussões. Estou usando esta expressão “quase-conceitos”, 

tal como o faz Haddock Lobo, no entendimento de que, “para 

Derrida, o pensamento é justamente composto por estes 

indecidíveis: rastro, espectro, phármakon, brisura, 

sobrevida etc., em uma cadeia infinita e infinitamente 

aberta a “quase-conceitos”
35
. 

 

DIANA (parecendo um pouco preocupada) — Após essa breve explanação, 

acredito que será desafiador..., mas ao mesmo tempo me 

parece muito interessante. Gosto de desafio! Mais do que 
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gostar, posso dizer que sou movida por desafios. Às vezes 

eles me fazem sofrer... 

 

HIPÓLITA — Lembrei agora de uma frase de Mariana Rios, atriz 

da Globo ao tratar de moda: “Viver em sociedade é um 

desafio porque às vezes ficamos presos a determinadas 

normas que nos obrigam a seguir regras limitadoras do nosso 

ser ou do nosso não-ser...”. 

 

DIANA— Sim, concordo. 

 

(Pequena pausa) 

 

HIPÓLITA— Voltando a falar de sua pesquisa. Sim, será um 

desafio. Utilizar os jogos de cena, problematizar o jogo de 

linguagem por meio de cenas performáticas, descritas por 

nós a partir das ações desenvolvidas. E o mais interessante 

é que iremos fazer uso do que Derrida chama de iteração e 

enxertia textual como sendo um discurso proveniente das 

combinações de outros discursos em um novo contexto
36
. 

 

DIANA — E no caso de a pesquisa acontecer com docentes do 

IFRO Zona Norte... 

 

HIPÓLITA— Neste caso, o principal corpus textual serão as 

vozes produzidas pelos personagens/professores do Campus 

Porto Velho Zona Norte. Essas falas serão recordadas, 

enxertadas, deslocadas. Tudo com o propósito de esclarecer 

as práticas docentes do IFRO, por meio das problematizações 

das ações durante a pesquisa. Esse é um pouco do movimento 

da pesquisa. 

                                                 
36

 Miguel (2015, p. 631) anuncia que “Derrida defende a enxertia como um modelo de construção e, 

consequentemente, de desconstrução – isto é, de descompactação – de textos de qualquer natureza, neles 

incluídos, sobretudo, os textos acadêmicos nos quais os débitos de autoria – isto é, as referências às fontes 

das quais provieram os enxertos – precisam ser explicitamente acusados”. 
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DIANA — Entendi. Diferente do que na pesquisa 

“verificacionista”, seriam os dados da pesquisa? Aquilo que 

seria analisado? 

 

HIPÓLITA— Isso mesmo. Vejo que você começou a entender 

mesmo. Gosto de ver esse brilho nos seus olhos. 

 

DIANA — Parece que você me vê além deles, Hipólita! Como 

diz Lispector: “Quem eu sou, você só vai perceber quando 

olhar nos meus olhos, ou melhor, além deles”
37
.  

 

(Risos e gesto de afeto)  

 

HIPÓLITA (retoma a palavra) — E acrescento que, em outras 

palavras, a prática da enxertia textual opera através da 

inserção de um discurso em outro, bem como da intervenção 

no discurso que se está desconstruindo. A desconstrução é, 

entre outras coisas, uma prática que opera com o propósito 

de identificar enxertos nos textos que analisa. Por 

conseguinte, você deve reconhecer que, na atitude 

terapêutico-gramatical desconstrucionista, a desconstrução 

é algo que se pratica e, como prática, ou seja, um jogo de 

linguagem encenado, é orientado por uma gramática.
38
 

 

DIANA — Acredito que já tenho rastros suficientes para 

iniciar e estou honrada em tê-la ao meu lado. Farei uso da 

desconstrução das vozes dos personagens, ou seja, 

explorarei durante os jogos de linguagem, construídos por 

meio de rodas de conversa, o que foi dito e não dito, além 

de explorar tudo o que puder ser explorado, explorar as 
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entrelinhas. Pois, como já disse, a desconstrução é “algo 

que se pratica e, como prática, isto é, como um jogo cênico 

de linguagem, também se deixa orientar por uma gramática, 

ainda que vista, não como um tratado”
39
. 

 

HIPÓLITA — E não esqueça de que a desconstrução se dá no 

momento em que há a busca de questionamentos e não de 

explicação.  

 

DIANA — Estou começando a entender… 

 

(Pequena pausa) 

 

(As duas caminham em direção à saída do Museu da Língua Portuguesa.) 

 

DIANA (indagando) — Então a pesquisa terá uma abordagem 

qualitativa? 

 

HIPÓLITA — Isso mesmo, pois irá se caracterizar pela sua 

participação e interação com os personagens/professores, 

pois essa abordagem “aprofunda-se no mundo dos significados 

das ações e relações humanas”
40
. 

 

(Pequena pausa) 

 

HIPÓLITA (finalizando) — Então, Diana, com base no que 

discutimos agora, já é possível trilhar os primeiros passos 

para a pesquisa. Entenda, nada é definido, fechado.  Há 

sempre algo novo por vir (sorrindo timidamente)! 

 

DIANA (em tom de despedida) — Para falar a verdade, estou ansiosa 

(risos). Foi ótimo o nosso encontro! Agora conheço um pouco 
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do caminho em que iremos nos aventurar. Sei que ainda 

preciso de muitas leituras, pois estas irão me mobilizar 

como pesquisadora e aventureira. Então vamos à aventura 

(risos)! 

 

HIPÓLITA (ainda sorrindo) — Não... Você não conhece um pouco o 

caminho. Não há caminho, só rastro dos rastros. Na visão de 

Wittgenstein, é no uso que significamos/pensamos, sendo 

assim, as práticas são significadas e ressignificadas no 

desenvolver das práticas humanas, ou seja, nos jogos 

regrados de linguagem. A cada ação e leitura, novas 

significações e esclarecimentos serão mobilizados. 

 

(Diana e Hipólita se abraçam e se despedem no hall de entrada do museu.)  
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3 AVENTURA EM AÇÃO: O DESPERTAR     

                        

Cena 2. Passeio de barco no Rio Madeira: descortinando os personagens 

 

De fato, a pesquisa começou com as primeiras leituras, os primeiros 

questionamentos, e consequentemente com o processo de desconstrução/reinvenção da 

pesquisadora. Agora aqui, os espectros de autores e as vozes dos professores são 

convidados a conversar, contribuir, questionar, refletir e mobilizar ações durante esta 

aventura que consideramos a pesquisa. E os movimentos terapêuticos (ficcionais) que 

vêm a seguir têm ocorrência a partir de eventos efetivos, de documentos pesquisados, de 

conversas realizadas, dentre outras mobilizações que constituem o ato de pesquisar
41

. 

No final da tarde do dia 10 de setembro de 2018, com o objetivo de conhecer a 

trajetória profissional dos personagens/professores, em um dos lugares
42

 favoritos da 

pesquisadora, o mirante da praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
43

, optamos por 

realizar o encontro durante um passeio de barco pelo Rio Madeira, o tour nos levou à 

corredeira de Santo Antônio, um dos cartões-postais de Porto Velho.  

O convite fora feito, via e-mail, há uma semana, a ansiedade começou a dar 

sinais, e vários questionamentos e proposições ecoavam sem parar: será que eles vêm? 

Ninguém confirmou presença no e-mail... precisamos deles... sem eles nada irá 

mobilizar! 

 

Cenário: O palco teatral – divã – escolhido foi o barco de passeio intitulado “Rei dos 

Reis”, feito de madeira e estruturado em dois andares na cor branca e vermelha, que fica 

atracado no Porto Cai N’Água. Desta cena participam personagens ficcionais, “mas não 

são irreais, ou melhor, nem reais e nem ficcionais, se quisermos não nos deixar prender 

em dicotomias, como nos sugere o movimento derridiano da desconstrução” (MARIM, 

2014, p. 51-52). 

 

Num fim de tarde deslumbrante, aguardávamos os professores/personagens. A 

intenção era proporcionar a eles um momento terapêutico e de descontração.  Afinal de 
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contas, aceitaram gentilmente o convite para uma aventura, que irá levá-los a lugares, às 

vezes, áridos e desconfortantes. 

Nosso grupo é formado por professores que atuam nos Cursos Técnicos de Nível 

Médio, oferta subsequente e concomitante, do Instituto Federal de Rondônia – Campus 

Porto Velho Zona Norte. Os pseudônimos atribuídos na terapia
44

 foram definidos pelos 

professores, no momento em que foi dito que seus espectros deveriam ser preservados, 

coincidentemente foram escolhidos personagens de filmes de aventura, e isso agradou 

por demais Diana
45

. 

Os personagens são: Diana – Pesquisadora. Wolverine – Supervisão pedagógica. 

Homem-Aranha – Professor. Capitã Marvel – Professora. Lara Croft – Professora. 

Homem de Ferro – Professor. Thor – Professor. Elektra – Professora. Viúva Negra – 

Professora.  

 

(Num lindo fim de tarde, os professores chegam e vão se ajeitando dentro do barco.) 

 

DIANA (começa dando as boas-vindas a todos) — Bem, primeiramente, 

sejam bem-vindos. Quero dizer que sou grata pela 

colaboração de todos com o meu trabalho. De antemão, digo 

que os senhores serão os protagonistas dessa aventura de 

que me propus a participar quando ingressei no Mestrado 

Profissional em Educação Escolar. 

 

(Todos se entreolham, desconfiados como se ouvissem algo demasiadamente estranho.) 

  

DIANA (com um sorriso no canto da boca) — Calma pessoal... Isso 

significa que serão os personagens da pesquisa de mestrado 

que estamos desenvolvendo. Sim! Estamos... porque vocês 

serão participantes ativos! São nossos ilustres convidados! 

Entendo que uma pesquisa é sempre, de alguma maneira, um 

relato de longa aventura empreendida por um sujeito cujo 

olhar vasculha lugares muitas vezes já visitados. Nada de 
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 Trata-se da pesquisadora, que optou por adotar o nome de Diana, tendo como referência a personagem 

do filme “Mulher-Maravilha”. 
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absolutamente original, portanto, mas um modo diferente de 

olhar o seu entorno a partir de uma experiência e de uma 

significação do conhecimento que são, aí sim, bastante 

pessoais.
46
  

 

(Pequena pausa) 

 

(Os professores ainda não se mostram nada confortáveis.) 

 

DIANA — Antes de iniciar a nossa conversa, gostaria de que 

alguém lesse esse poema (levantando o papel) de Lispector, 

intitulado “Sonhe”
47
, para nos inspirarmos durante o 

passeio, e se alguém se sentir confortável, pode 

compartilhar com os colegas o que o tocou, mas só ao final 

do passeio, certo? 

 

(Todos balançam a cabeça positivamente) 

 

(O barco começa a se movimentar) 

 

THOR (levanta a mão e vai em direção a Diana, pega o papel com o poema) — Eu 

posso ler!  

 

E em voz alta, começa... 

 

Sonhe com aquilo que você quiser. 

Seja o que você quer ser, 

porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance 

de fazer aquilo que quer. 

 

Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. 

Dificuldades para fazê-la forte. 
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Tristeza para fazê-la humana. 

E esperança suficiente para fazê-la feliz. 

 

As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. 

Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. 

 

A felicidade aparece para aqueles que choram. 

Para aqueles que se machucam. 

Para aqueles que buscam e tentam sempre. 

E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. 

 

(Pequena pausa) 

 

(As pessoas que estavam ali por perto começam a aplaudir. Os professores aparentam 

um semblante sereno e pensativo.) 

 

DIANA (olhando para os professores) — Lindo texto! Obrigada Thor. 

Gente, a ideia desta conversa, em meio a essa vista 

encantadora, é que possamos dialogar sobre a trajetória 

profissional dos senhores, como chegaram a professor do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico(EBTT
48
) do IFRO. Penso 

que, se cada um puder falar resumidamente de seu caminhar, 

estaria contribuindo para problematizarmos as práticas 

docentes na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, à 

luz da autoformação, ou seja, proporcionaremos um espaço de 

formação, de troca de experiências, de confraternização. 

 

(Pequena pausa) 

 

DIANA (acrescentando) — Se desejarem, fiquem à vontade para 

viajar e trazer rastros que os mobilizam. 

                                                 
48
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(Os professores se entreolham) 

 

HOMEM-ARANHA (ajeitando-se, toma a palavra) — Posso começar?  

 

DIANA — Fique à vontade! 

 

HOMEM-ARANHA (retomando) — Primeiro, gostei muito do lugar 

que escolheu para esse primeiro encontro, ficamos mais à 

vontade, é informal e menos metódico. Além disso, achei 

incrível podermos escolher
49
 os personagens

50
 que seremos 

neste jogo
51
, sugiro já nos tratarmos pelo nome do 

personagem, assim entramos no clima (risos). 

 

(Neste momento, há risos e acenos com a cabeça de aceitação) 

  

DIANA (balançando a cabeça positivamente) — Tudo bem... vamos lá.  

  

HOMEM-ARANHA (em tom de entusiasmo) — Sou bacharel em 

administração, tenho 23 anos de idade, e há três meses 

estou atuando como professor EBTT no IFRO, não tive 

experiência com a docência antes de chegar aqui, estou 

fazendo pós-graduação em Metodologia do Ensino.  

 

VIÚVA NEGRA (corta) — Sério que você só tem 23 anos? Gente! É 

um menino professor. 

 

WOLVERINE (completando) — Realmente você é muito jovem, ainda 

vai ganhar a experiência necessária na docência. 
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 No momento do convite aos professores foi explicado, individualmente, como seria o caminhar da 

pesquisa, o seu modo terapêutico. 
50
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Wittgenstein, a linguagem passa a ser entendida não mais como “a” linguagem, mas como conjunto 

heterogêneo de “jogos de linguagem” (FARIAS, 2014, p. 45). 



49 

 

 

DIANA — Aqui mobilizo a palavra experiência de acordo com 

um texto que li no mestrado, na disciplina Formação de 

Professores. O texto dizia que a experiência é o que nos 

passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 

passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia, se 

passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 

acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado 

para que nada nos aconteça
52
. 

 

LARA CROFT (Levantando as sobrancelhas, pensativa) — Então a 

experiência não significa um longo período de tempo que 

fazemos alguma coisa? No meu caso, tenho mais de quinze de 

experiência na docência. 

 

ELEKTRA (Olhando para Lara Croft) — Não necessariamente. Acredito 

que a experiência se dá na relação entre conhecimento e 

vida humana, é o que se adquire no modo como alguém 

responde ao que acontece com ela ao longo da vida. 

 

DIANA (completando) — Estamos chegando a pontos importantes 

sobre a experiência, pois ela é um dos saberes docentes. 

 

HOMEM DE FERRO (curioso) — Saberes docentes? 

 

(Neste momento, o grupo agita-se e comentaram entre si que também não sabiam o que 

eram saberes docentes) 

 

CAPITÃ MARVEL (pede a palavra acenando com a mão) — Quer dizer que há 

saberes que precisamos ter para sermos professores? Eu não 

sei quais... 
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DIANA (concordando) — Há sim. Mas, podemos deixar esse tema 

para um outro momento? Não esquecerei: a temática saberes 

docentes será a pauta do nosso próximo encontro. 

 

CAPITÃ MARVEL (gentilmente) — Sim, claro, Diana. 

 

HOMEM-ARANHA (corta) — Gente! Deixa eu continuar.... 

 

(Neste momento todos ficam em silêncio) 

 

HOMEM-ARANHA (retomando) — Eu escolhi a carreira docente 

inspirado em alguns professores que tive.  A convivência 

com bons professores me guiou na escolha da graduação em 

administração. Sei que tenho muito a aprender, ainda estou 

trilhando os primeiros passos na jornada que é a educação, 

principalmente no IFRO, onde têm tantas modalidades de 

curso, do nível médio à pós-graduação stricto sensu, e 

ainda estou aprendendo a diferença de cada uma. 

 

DIANA (pensativa) — Ao ouvi-lo, recordo-me de um texto que li, 

no mestrado, durante a disciplina “Concepções de 

Aprendizagem e Práticas Curriculares”, que diz que o 

professor constrói sua performance a partir de inúmeras 

referências. Entre elas, estão sua história familiar, sua 

trajetória escolar e acadêmica, sua convivência com o 

ambiente de trabalho, sua inserção cultural no tempo e no 

espaço
53
. 

 

(Enquanto Diana falava, os professores olham para ela e sorriem, concordando com o 

que está falando.) 
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DIANA (com um sorriso no rosto) — Muito bem, Homem-Aranha. 

Obrigada! Quem será o próximo? 

 

(Pequena pausa) 

 

THOR (levanta a mão) — Achei muito interessante o que falou 

sobre a experiência, me fez recordar de uma amiga, 

professora de filosofia do Campus Porto Velho Calama
54
. Uma 

vez, ela comentou que a experiência contém inseparavelmente 

a dimensão de travessia e perigo, ela usou um autor chamado 

Heidegger
55
, não sei se pronuncia assim (risos)... 

 

DIANA (curiosa) — Interessante! Fale o que ela comentou sobre 

como esse autor mobiliza a palavra experiência, talvez ele 

tenha semelhança de família
56
 com os autores da 

desconstrução. 

 

THOR (acrescentando) — Minha amiga disse que, para ele, [...] 

fazer uma experiência com algo significa que algo nos 

acontece, nos alcança; que se apodera de nós, que nos tomba 

e nos transforma, e que quando falamos em “fazer” uma 

experiência, isso não significa precisamente que nós a 

façamos acontecer, “fazer” significa, no caso: sofrer, 

padecer, tomar o que nos alcança, aceitar, ao passo que nos 

submetemos a algo, ou seja, fazer uma experiência quer 

dizer deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos 

interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Com isso, 

podemos ser assim reinventados por tais experiências, de um 

dia para o outro ou no transcurso do tempo
57
. 
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(Todos atentos neste momento) 

 

DIANA (olhando para todos) — A mobilização feita por Heidegger da 

palavra experiência pode ser um ponto de aproximação, 

digamos, semelhança de família com a ideia de experiência 

de Larrosa
58
. 

 

VIÚVA NEGRA (corta) — Larrosa? Como assim?  

 

DIANA — Para Larrosa, a experiência é o que nos passa, o 

que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que 

acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. 

Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que 

nada se nos passe
59
. 

 

HOMEM DE FERRO — Interessante saber como essa palavra 

experiência se apresenta na filosofia, de antemão digo que 

não a via desse jeito, agora vou ter um novo olhar. 

 

ELEKTRA (corta) — Para uma leitora comum como eu, também não a 

via nos contextos em que ela foi dita aqui. 

 

(Pequena pausa) 

 

DIANA (retoma a fala) — Quem mais poderia falar de sua 

trajetória... 

 

LARA CROFT (meio tímida, acena com a mão para falar) — Acredito que a 

docência me escolheu, sou professora de administração e 

mestre em administração. Meu pai era professor, minha avó 
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era professora. Sou de uma família de cinco irmãs, sendo 

quatro professoras. Já ministrei aulas para todas as faixas 

etárias, do infantil à pós-graduação, também ministrei 

aulas de inglês em escolas de idiomas, ou seja, eu sempre 

estive inserida no contexto escolar.  

 

ELEKTRA (corta) — Minha história é parecida com a sua, Lara, 

sou professora de administração e atualmente curso 

pedagogia. Comecei na docência, pois a minha mãe é 

professora, no entanto, ela me pediu para eu não ser 

professora (risos). 

  

(Um pequeno alvoroço inicia-se, alguns riem, outros comentam algo entre si.) 

 

HOMEM DE FERRO (acrescentando) — A minha história não foi 

diferente da sua, Lara e da sua, Elektra, a minha mãe 

também é professora, acho que fui influenciado pelo meu 

ambiente familiar. Sou professor de informática há dois 

anos, e atualmente estou fazendo uma formação pedagógica 

para dar aulas melhores, sei que preciso me capacitar. 

 

VIÚVA NEGRA (acrescentando) — Vejo que tanto a Lara, o Homem de 

Ferro, quanto a Elektra não foram somente alunos, mas 

conviveram com a significação do ser professor durante toda 

a vida, já que suas mães eram professoras. Imagino que, 

para eles, não deva ter sido difícil escolher a docência, 

eles reconheciam que possuíam algumas habilidades para dar 

aulas, sabiam qual era a dinâmica de uma sala de aula, de 

uma escola, tinham um norte em casa. 

 

CAPITÃ MARVEL (corta) — Acredito que isso não seja suficiente, 

no meu caso, assim como o Homem-Aranha, sou professora de 

administração e estou há 3 meses em sala de aula.  Sempre 

trabalhei em atividades administrativas, o que conheço de 
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ministrar aulas eu aprendi na igreja, eu sempre tive uma 

“veia” para ensinar, há anos eu ensino na igreja, sei que é 

diferente de instituições escolares, no entanto, foi na 

igreja que passei a ter o domínio para falar em público e 

planejar os conteúdos que tenho que ensinar. E para fazer 

melhor o que faço estou me capacitando. Em conversa com 

alguns colegas, me falaram para fazer uma pós-graduação em 

metodologia. 

 

THOR (corta) — Também me aconselharam a fazer essa pós-

graduação. 

 

WOLVERINE (olhando para Diana, pede a palavra) — Que bom que estão 

procurando se desenvolver profissionalmente, isso é muito 

importante, e não deve ser um processo mobilizado apenas no 

início da profissão, mas contínuo e de responsabilidade 

docente. 

 

DIANA (acenando para falar) — Quando Wolverine enfatiza que tem 

que ser um processo contínuo, lembro-me de Libâneo quando 

diz que a ideia-chave de formação continuada é dividir com 

os colegas as preocupações, desenvolver o espírito de 

solidariedade, assumir coletivamente a responsabilidade 

pela escola, investir no seu desenvolvimento 

profissional
60
. 

 

(Neste momento todos se entreolham e ficam em silêncio.) 

 

HOMEM-ARANHA (rompendo o silêncio) — Mas digo que, quando 

cheguei à instituição, achei que teria essa formação, que 

iriam me mostrar como fazer em sala de aula. Que teria 

aquele momento de algumas dicas sobre a atuação docente, e 
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principalmente no IFRO, pois temos modalidades diversas de 

ensino para atuar. 

 

CAPITÃ MARVEL (acrescentando) — Eu também achei que não iria 

direto para a sala de aula, pensei que teria uma semana de 

orientação, formação, com a equipe pedagógica, de como eu 

deveria fazer em sala (risos). 

 

THOR (olhando sorrindo para Capitã Marvel) — Então foram três que 

pensaram isso! Sou professor de administração há quase um 

ano no IFRO. A primeira vez que escrevi no quadro, como 

professor, foi na prova didática! Imaginem a desgraça que 

foi! E eu sei que fui péssimo.  

 

(Neste momento há risos.) 

 

DIANA (corta, sorrindo) — Foi não! Está aqui... 

 

THOR (retomando) — Quando entrei a primeira vez numa sala de 

aula, me tremia como uma vara verde, como diria a minha mãe 

(risos). 

 

DIANA (sorrindo) — É como diz Lispector (1988), em Água Viva: 

“ouve-me então com teu corpo inteiro”, porque “escrevo em 

traços vivos e ríspidos de pintura”. Sim! “Escrevo com o 

corpo”.  Para Wittgenstein, a linguagem é constituída como 

uma forma de ação; cada ato de fala é inseparável de uma 

instituição
61
, ou seja, seu corpo falou Thor, pois “a 

linguagem é muito mais que um sistema encadeado de palavras 

com ou sem sentido. A linguagem inclui o corpo em ação; 

pensamos com o corpo!
62
”  
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(Pequena pausa) 

 

WOLVERINE (inquieto e olhando para o Homem-Aranha) — Quando fizeram o 

concurso, sabiam que iam ser professores, ou seja, tinham 

que saber dar aulas, fizeram uma prova de didática. Além 

disso, temos professores chegando a todo instante, dos 

efetivos a substitutos
63
, não temos equipe suficiente para 

ficar pegando na mão do professor. 

 

(Neste momento o grupo agita-se.) 

 

VIÚVA NEGRA (de maneira gentil) —  Mas, Wolverine, o que os 

colegas querem dizer é que deveria existir aquele momento, 

quando o professor chega à instituição, de uma formação 

mais direcionada à ação docente na EPTNM. 

 

WOLVERINE (corta) — Mas é feito!  

 

VIÚVA NEGRA (acrescentando) — Não estamos falando que não é 

feito, só que recebemos mais orientações a respeito da 

quantidade de aulas, os calendários acadêmicos, os 

horários, as ementas das disciplinas e os instrumentais
64
 

que devem ser usados, no caso dos cursos técnicos 

concomitantes, para elaborar as aulas. 

 

ELEKTRA – Digo que quando cheguei e recebi tudo isso, 

fiquei perdida! 

 

HOMEM DE FERRO – Eu também. Foi-me dito como usar tudo, só 

que tive muita dificuldade no momento de planejar as 

primeiras aulas, recorri ao Youtube para me ajudar (risos). 
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(Pequena pausa) 

 

LARA CROFT (olhando para Wolverine) — Quando chegamos pela 

primeira vez na instituição ficamos perdidos, eu digo, pois 

passei por isso, mesmo já atuando há quinze na educação, eu 

não conhecia os meandros da educação profissional. É 

diferente a ação docente, é outro foco. 

 

HOMEM-ARANHA (complementando) — Em algumas conversas, com os 

colegas Thor e Capitã Marvel, sobre nossas ações em sala de 

aula, reconhecemos isso, Lara. A nossa ação docente num 

curso técnico concomitante difere da nossa ação em um curso 

técnico subsequente, o primeiro público é adolescente e o 

outro, adulto. 

 

DIANA (corta) — É muito importante essa troca de experiência, 

Homem-Aranha, pois a prática profissional do professor é 

construída e reinventada por um conjunto de experiências, 

aprendizagens, reflexões e trocas com seus pares e alunos 

no decorrer de sua ação docente. 

 

VIÚVA NEGRA (acenando para falar) — É muito bom esse momento que 

estamos tendo aqui, de conversar, compartilhar nossas 

inquietações. De antemão digo que eu nunca pensei em ser 

professora, no entanto, estou aqui (risos). 

 

DIANA (corta) — E estamos felizes por estar aqui!  Benjamin 

(1985) afirma que, ao narrar as experiências, o narrador 

torna o ouvinte passível de experimentação das ações 

relatadas, e é isso que estamos mobilizando aqui. 

 

(Neste momento todos sorriem e acenam com a cabeça positivamente.) 
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VIÚVA NEGRA (retomando) — Minha área é design gráfico, me 

formei em 1995. Trabalhei em empresa privada e própria, 

como prestadora de serviços e autônoma, na área de 

publicidade/design gráfico. Em 2017 fui nomeada como 

docente no IFRO, antes disso tive algumas experiências na 

educação superior em instituições privadas, fui ver como 

era esse negócio, sem didática nenhuma, tudo foi na 

intuição (risos). 

 

CAPITÃ MARVEL (corta) — Pelo menos, quando você fez o concurso 

para o IFRO sabia que era para ser professor, eu só me dei 

conta quando passei na primeira fase e fui para a prova 

didática. 

 

(Neste momento todos gargalham.) 

 

THOR – Mas, o que é didática?  Conheci essa palavra quando 

fiz o concurso, agora a ouço sempre no IFRO. 

 

HOMEM DE FERRO (corta) – Eu acredito que são as maneiras de o 

professor ensinar, como ele mobiliza a ação nas aulas, as 

ferramentas que usamos, certo, Wolverine? 

 

WOLVERINE (acrescentando) — Quase isso, Homem de Ferro! A 

didática consiste na formação pedagógica do professor na 

prática reflexiva, tendo como apoio a teoria que informa, 

conflita e ressignifica a prática, criando novos elementos 

para aprimorar a teoria, utilizando as práticas e 

experiências da sala de aula
65
.  

 

VIÚVA NEGRA (retomando) – Também entendo que seja isso, 

Wolverine. Eu ainda tenho muita dificuldade em fazer 
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atividades em grupos e outras coisas legais que muitos 

professores fazem para deixar sua aula dinâmica. Mas uma 

coisa eu reconheço, aprendemos muito quando estamos em sala 

de aula, quando exercia outra atividade eu me sentia 

estagnada. Na sala de aula você tem que estudar para estar 

sempre atualizada, isso nos possibilita evoluir na 

profissão. 

 

(Pequena pausa) 

 

(Neste momento o condutor do barco anuncia que estamos próximos de retornar ao 

Porto Cai N’Água, encerrando o passeio) 

 

DIANA — Professores! Muito obrigada por estarem aqui. Nosso 

próximo encontro será para problematizarmos a ação docente! 

Aí iremos falar, Homem de Ferro, sobre os saberes docentes. 

 

HOMEM-FERRO (sorrindo) — Certo. Vou ficar no aguardo. 

 

ELEKTRA (corta) — E o poema, Diana? 

 

DIANA — Verdade! Quem gostaria de falar sobre ele? 

 

(Todos se entreolham desconfiados.) 

 

CAPITÃ MARVEL (acena para falar) — Esse poema, para mim, remete à 

decisão que fizemos de ser professor, pois quando é dito 

“Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. Dificuldades 

para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana. E 

esperança suficiente para fazê-la feliz”, entendo que isso 

é o que ocorre na profissão docente, terá bons e maus 

momentos, no entanto, não posso desistir, pois nessa 

profissão passarão inúmeras pessoas em minha vida, terei a 
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oportunidade de fazer a diferença na vida delas, e elas 

terão um grande papel na minha. 

 

DIANA — Capitã Marvel, obrigada por suas palavras. 

 

THOR (acena para falar) – “A felicidade aparece para aqueles que 

choram. Para aqueles que se machucam. Para aqueles que 

buscam e tentam sempre”. Ou seja, teremos momentos difíceis 

nessa profissão, mas não podemos desistir, sempre devemos 

tentar até conseguir o nosso melhor e dos nossos alunos. 

 

DIANA (sorrindo) — Isso mesmo, Thor. 

 

DIANA (finalizando) — “[...] talvez porque para as outras 

vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto 

que para escrever o aprendizado é a própria vida se vivendo 

em nós e ao redor de nós. É que não sei estudar. E, para 

escrever, o único estudo é mesmo escrever
66
.” Quero que 

pensem nessas palavras, e as relacionem à carreira de 

docente, à profissão que escolheram. 

 

(Neste momento todos aplaudem.) 

 

(Os personagens se organizam para descerem do barco, se despedem, com semblantes 

de alegria.) 

 

Um tempo depois... 

Cena 3. Café regional: saberes que mobilizam o fazer docente 

 

Essa terapia desenvolve-se com base nos acontecimentos do segundo encontro 

realizado no dia 08 de outubro de 2018, com o objetivo de compartilhar algumas 
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dificuldades e saberes que mobilizam o fazer docente na Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio do IFRO – Campus Porto Velho Zona Norte. 

Antes desse encontro, foi enviado aos personagens/professores, por e-mail, um 

texto com excertos citacionais, de Pimenta e Anastasiou (2002) e Tardif (2014), que 

tinha como título “A [des]construção da identidade docente: o saber fazer do professor”. 

 

Cenário: O palco teatral – divã – escolhido foi um ambiente em volta da natureza, que 

oferece um delicioso café regional em Porto Velho – Café 4 Marcas, com culinária 

nordestina, sulista e comidas típicas de Porto Velho. O ambiente não poderia ser mais 

convidativo para a presença dos nossos professores. 

 

Após tomarem o café da manhã, em meio a um ambiente descontraído, os personagens 

foram convidados por Diana a fazerem uma roda, sentados sobre a grama e rodeados 

por árvores, como se estivessem em um piquenique, uma toalha de mesa vermelha 

quadriculada foi colocada para isso, o dia estava ensolarado e ventilado.  

 

DIANA (sentada com as pernas cruzadas sobre a toalha) — Bom dia, mais uma 

vez agradeço a presença de todos e fico muito feliz em ver 

o interesse na continuidade da nossa conversa. 

 

HOMEM DE FERRO (corta) — Nós que agradecemos! Cada encontro é 

uma surpresa, o café da manhã estava delicioso. 

 

ELEKTRA — Não foi só o café da manhã que nos trouxe aqui, 

Diana. 

 

(Risos generalizados) 

 

CAPITÃ MARVEL (concordando com Elektra) — Verdade! Conversamos 

após o primeiro encontro e vimos que sua pesquisa irá nos 

ajudar a problematizar nossas práticas em sala de aula, 

conhecer caminhos que possamos seguir, pois a maioria que 

está aqui é iniciante na profissão que é ser professor, 

exceto a Lara, que já tem muito tempo em sala de aula.  
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(Olhares de concordância) 

 

LARA CROFT (corta) — Mas não me sinto sabedora de tudo, pelo 

contrário, surgem a cada dia mais dúvidas do estar na 

profissão, no caso, ainda nem sei os saberes necessários 

aos docentes, ouvi sobre isso no nosso primeiro encontro e, 

ao fazer a leitura do texto, vi a necessidade de estar aqui 

para entendê-los. 

 

DIANA (sorrindo) — Fico feliz em ouvir isso, Capitã Marvel. 

Lara, hoje, falaremos um pouco sobre esses saberes, os 

contextualizando com a ação docente. 

 

HOMEM-ARANHA — Eu sei saberes/conteúdos que tenho que 

ensinar da minha área, há mais saberes? 

 

HOMEM DE FERRO (complementando) — Diana, falou que sim, no 

nosso primeiro encontro. 

 

(Pequena pausa) 

 

DIANA (olhando para o Homem-Aranha) — Há outros saberes 

profissionais! O saber docente se compõe, de fato, de 

vários saberes provenientes de diferentes fontes. Dentre 

esses saberes, temos os saberes disciplinares, 

profissionais, curriculares, experienciais
67
, saberes da 

experiência, saberes pedagógicos
68
. 

 

VIÚVA NEGRA (curiosa) — E ao conhecermos esses saberes é 

possível melhorar nossas práticas em sala de aula? Isso 

muito me interessa. 
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THOR (animado) — Se for, me interessa também (risos). 

 

(Burburinho no grupo) 

 

LARA CROFT (desconfiada e franzindo a testa) — Eu não acredito em 

receita pronta, esse tempo em sala de aula me mostrou isso. 

 

DIANA — Você tem razão, Lara, não há receita pronta para a 

execução de práticas consideradas sempre eficazes em sala 

de aula. No entanto, o que devemos entender é que os 

saberes retratam melhor as dimensões construídas pelos 

professores sobre e para o seu fazer pedagógico
69
, e não 

com base em receitas determinadas. 

 

ELEKTRA (acena para falar) — Acho importante compartilharmos as 

dificuldades que enfrentamos em sala de aula. Reconheço que 

sou muito conteudista. Acredito que, como somos professores 

de disciplinas técnicas, o importante é que os conteúdos 

sejam repassados, eu faço isso usando só slides nas minhas 

aulas. De certa maneira, eu reproduzo o comportamento de 

professores que tive, mas admito que tenho dificuldades em 

elaborar ações diferentes e gostaria de fazer minhas aulas 

melhores. 

 

(Neste momento, o grupo agita-se.) 

 

DIANA (questionando) — Mas o que poderia auxiliá-la a elaborar 

estratégias diferentes em sala? 

 

THOR (corta) — Eu também sinto a mesma dificuldade da Elektra. 

Só uso slides nas minhas aulas, mas estou procurando outras 
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possibilidades na internet e conversando com os colegas, 

para ver o que posso fazer de diferente em sala. 

 

CAPITÃ MARVEL (pede a palavra olhando para Diana) — Se ao chegarmos na 

instituição tivéssemos aquele momento que já falei, pois a 

maioria cai de paraquedas e vai direto para sala de aula, 

sem saber nem ao menos qual o objetivo da educação 

profissional, qual a especificidade desse docente em 

relação aos outros. 

 

(Acenos positivos com a cabeça) 

 

HOMEM DE FERRO (se direcionando a Elektra) — Somos professores de 

disciplinas técnicas, temos muitos conteúdos para passar em 

pouco tempo, principalmente para os alunos que fazem os 

cursos técnicos concomitantes. A quantidade de aulas que 

temos com eles não acho suficiente. 

 

VIÚVA NEGRA (complementando) — Concordo com você, Homem de 

Ferro, são poucas aulas, e reconheço que ainda se tornam 

monótonas, pois usamos sempre a mesma maneira de ministrar 

a aula. Eu, no caso, passo os slides, resumindo, fico 

falando sozinha, ocorre isso tanto nos cursos na oferta 

concomitante quanto no subsequente. 

 

ELEKTRA (corta) — O pior é que os alunos questionam quando não 

uso os slides, parece que já estão condicionados a essa 

estratégia de ensino. 

 

(Pequena pausa) 

 

WOLVERINE (corta, enfático) — Será que não estão sabendo é gerir 

o tempo que têm com eles em sala de aula, no caso dos 

alunos dos cursos concomitantes? 
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(Neste momento há um silêncio constrangedor, ouve-se o canto de pássaros.) 

 

HOMEM-ARANHA (quebrando o silêncio) — Concordo, Viúva Negra! 

Quando entrei pela primeira vez em sala com os alunos dos 

cursos técnicos concomitantes e subsequentes, eu me agarrei 

aos slides, não saberia o que fazer se faltasse luz ou o 

computador não funcionasse (risos). 

 

(Pequeno tumulto, todos tentam falar juntos.) 

 

DIANA (percebendo a ansiedade) — Pessoal, vamos falar um de cada 

vez. 

 

(O grupo concorda acenando com a cabeça) 

 

CAPITÃ MARVEL (retomando) — Passei pela mesma experiência, 

Homem-Aranha (risos). 

 

THOR (corta) — Eu também (risos). 

 

LARA CROFT (acrescentando) — Mesmo depois de anos, os slides 

ainda são minha muleta (risos). 

 

(Pequena pausa) 

 

HOMEM DE FERRO (levanta a mão para falar) — Na ocasião do nosso 

primeiro encontro, a Capitã Marvel disse que imaginava que 

ao chegar ao IFRO teria um momento de orientação 

pedagógica, com dicas de como se comportar em sala de aula. 

 

VIÚVA NEGRA (completando) — Não só dicas para atuar em sala de 

aula, mas principalmente nos apresentar como é o docente da 
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Educação Profissional, como atuar para um público de 

adolescentes e um público de alunos que vêm em busca de uma 

formação para o mundo do trabalho. 

 

LARA CROFT — Você tem razão, Viúva Negra. Esse primeiro 

norte ao chegarmos à instituição faz uma grande diferença, 

pois com isso temos um certo direcionamento para 

problematizarmos nossas práticas em sala. 

 

CAPITÃ MARVEL (corta) — E digo que ainda desejo esse momento, 

para conhecer sobre a Educação Profissional. Acho que é 

possível a supervisão pedagógica proporcionar isso quando o 

professor chega ao IFRO. 

 

(Olhares de concordância) 

 

WOLVERINE (pensativo e olhando para todos) — Realmente, não há esse 

momento de recepção dos professores para a apresentação do 

que é a Educação Profissional, suas especificidades e as 

singularidades das modalidades que ofertamos. São tantas 

atividades administrativas que temos que realizar, tanta 

rotatividade de professores, que esse momento de formação 

continuada acaba sendo esquecido. 

 

VIÚVA NEGRA (com uma fala solidária) — Wolverine, diariamente 

observamos o quanto a supervisão trabalha, são tantas 

atividades. Não estamos criticando o trabalho que faz, mas 

esses momentos estão sendo bons para compartilharmos as 

dificuldades e propormos possibilidades para minimizá-las. 

 

ELEKTRA — Devemos nos ajudar, fazer parcerias, pois temos 

o mesmo objetivo... possibilitar um ensino de qualidade aos 

nossos alunos. 
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(Pausa. Rostos reflexivos) 

 

THOR (pensativo) — Seria muito bom se nós tivéssemos algum tipo 

de norte que nos mostrasse quais são as possibilidades que 

podemos usar em sala de aula, pois sei que minhas práticas 

precisam ser mobilizadas. Ao ler o texto, vi o quanto 

devemos procurar melhorar como professores. Eu testo 

algumas estratégias por escutar os colegas dizendo que 

usaram e deram certo. Aplico o que eu escuto da experiência 

de cada um, agora, se tivesse a direção dos primeiros 

passos que preciso seguir, seria ótimo. 

 

HOMEM-ARANHA (chamando para reflexão) — A questão é: como alguém 

aprende a ser professor
70
? E professor da Educação 

Profissional... 

 

WOLVERINE (corta, enfático) — Se capacitando! Os professores não 

devem somente esperar que a equipe pedagógica os capacite 

para a ação docente, é necessário buscar, fora dos muros da 

instituição, outras possibilidades, ou seja, devem estar 

abertos à autoformação. 

 

VIÚVA NEGRA (olhando para o Homem-Aranha) — Acredito que com a 

prática! Quanto mais tempo estivermos em sala de aula, mais 

preparados estaremos para certas situações que surgirem no 

dia a dia, pois a experiência é tudo nessa profissão, ao 

ler o texto eu entendi isso. 

 

CAPITÃ MARVEL (corta) — E o que seria a autoformação que você 

fala, Wolverine? 
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DIANA — Gente, vamos deixar esse tema para um outro 

encontro. 

 

CAPITÃ MARVEL — Ops... já quero adiantar as coisas (risos). 

 

(Neste momento há risos generalizados.) 

 

DIANA (retomando e olhando calmamente para Viúva Negra e para os demais) — 

Vejam bem... entendo que a experiência integra os saberes 

docentes, mas ela não é tudo! A docência se estrutura em 

torno da construção da identidade profissional.  

 

THOR (corta) — Então o que seria essa identidade profissional? 

 

HOMEM DE FERRO (acrescentando) — Devem ser os conhecimentos que 

devemos ter para ser professores. 

 

DIANA (olhando para Thor) — Na perspectiva não essencialista 

wittgensteiniana, mobilizamos a palavra identidade 

relacionando-a às práticas mobilizadas no fazer docente 

que, em um processo constante de fazeres e refazeres, 

possibilita agir de diferentes modos, dependendo das 

demandas de cada aula, no caso de vocês, as especificidades 

das modalidades que atuam na Educação Profissional.  

 

(Inquietação no grupo) 

 

ELEKTRA (Elektra parece inquieta para falar) — Olha aí, por isso que eu 

digo que não há receitas prontas para ser um bom professor, 

uma certa prática pode funcionar em uma turma, no entanto, 

a mesma prática se aplicada já não funciona em outra. 

 

DIANA (retomando) — Gente! A docência é a construção de um 

processo repleto de dificuldades e obstáculos e, por isso 
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mesmo, deve ser norteado pelo domínio dos conteúdos 

pedagógicos e específicos de maneira ressignficada, 

refletida, crítica e transformadora.  

 

(Olhares atentos) 

 

HOMEM- ARANHA (olhando para todos) — Eu até agora, ao ler o 

texto, entendo que só tenho o domínio dos saberes 

disciplinares. Reconheço a necessidade do domínio dos 

saberes pedagógicos e dos demais saberes. Isso também 

ocorreu com vocês? 

 

(Todos sinalizam concordando.) 

 

(Pequena pausa) 

 

VIÚVA NEGRA (olhando para Diana) — Diana, você poderia explicar 

os saberes docentes que constam no texto? Eu li, mas fiquei 

em dúvida de algumas coisas. 

 

DIANA (chamando para reflexão) — Explico sim! O texto enviado a 

vocês foi elaborado a partir de textos que estudei no 

mestrado, na disciplina da Hipólita – Formação de 

Professores, Cultura, Saberes e Práticas. 

 

THOR (corta) — Gostei muito do texto. Eu ia gostar de fazer 

essa disciplina. 

 

DIANA (retomando sutilmente) — Os saberes dos professores são um 

conjunto de saberes provenientes de fontes variadas (dos 

livros didáticos, dos programas escolares, dos conteúdos a 

serem ensinados, da experiência)
71
. 
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ELEKTRA (corta) — Agora estou começando a entender. 

 

HOMEM DE FERRO (pede a palavra) — O que eu entendi na primeira 

leitura foi sobre os saberes da experiência. Os saberes 

experienciais são os saberes que surgem da própria ação 

pedagógica dos professores, formados por meio de situações 

específicas do cotidiano relacionadas à escola e 

estabelecidas com colegas de profissão e alunos, esses 

saberes brotam da experiência
72
. 

 

DIANA (passando os olhos no grupo) — Isso mesmo, Homem de Ferro. 

Mais alguém gostaria de falar de alguns dos saberes que 

leram no texto? 

 

HOMEM-ARANHA (pede a palavra) — Eu entendi que os saberes 

profissionais são aqueles saberes adquiridos na formação 

inicial ou continuada dos professores, saberes que são 

baseados nas ciências e na erudição, são transmitidos aos 

professores durante a formação. Os conhecimentos 

pedagógicos relacionados às técnicas e aos métodos também 

fazem parte dos saberes profissionais
73
, estes não tivemos 

na nossa formação, por sermos bacharéis. 

 

CAPITÃ MARVEL (acenando para falar) — Precisamos desses saberes, 

Homem-Aranha, para fazer diferente em sala de aula. 

 

(Trocas de olhares concordando) 

 

ELEKTRA (continuando a discussão) — Já os saberes disciplinares são 

relacionados aos diversos campos do conhecimento, oriundos 

das disciplinas oferecidas pelas instituições formadoras 
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(linguagem, ciências exatas, geografia), esses saberes 

emergem da tradição cultural e dos grupos sociais 

produtores de saberes
74
. 

 

DIANA (complementando) — Por fim, temos os saberes curriculares 

que são conhecimentos relacionados à maneira como as 

instituições educacionais fazem a gestão dos conhecimentos 

produzidos e que são disponibilizados aos estudantes
75
, ou 

seja, saberes curriculares estabelecem os objetivos, 

conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 

escolar trabalha. 

 

THOR (corta) — Ou seja, os saberes curriculares são as ementas 

das disciplinas que a supervisão pedagógica nos passa 

quando temos que ministrar uma aula. 

 

LARA CROFT — Isso mesmo, Thor. 

 

(Pequena pausa) 

 

WOLVERINE (pede a palavra) — Voltando a falar a respeito da 

docência, realmente a docência é um jogo de construção e 

desconstrução. Sobre isso, lembrei da célebre fala 

proferida pelo professor Paulo Freire que diz: Ninguém 

começa a ser professor numa certa terça-feira às quatro 

horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser 

educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como 

educador, permanentemente, na prática e na reflexão da 

prática
76
. 
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DIANA (acrescentando) — Pertinente lembrar de Freire. Isso me 

faz recordar de Foucault. Para esse filósofo, o sujeito 

moderno não está na origem dos saberes; ele não é produtor 

de saberes, mas, ao contrário, ele é um produto dos 

saberes. Ou, talvez melhor, o sujeito não é um produtor, 

mas é produzido no interior dos saberes
77
. 

 

CAPITÃ MARVEL — Concordo que, ao ler o texto, vi a 

necessidade de conhecer os outros saberes, isso me 

possibilita me descobrir enquanto professora. Nesses 

encontros, vi que a docência requer profissionalismo, e ser 

profissional implica dominar uma série de capacidades e 

habilidades especializadas que nos fazem ser competentes em 

um determinado trabalho. 

 

DIANA (olhando para Capitã Marvel) — É necessário termos cuidado ao 

usarmos o termo competência, devemos entender que, para a 

constituição da carreira docente, são necessários saberes, 

alguns dos que falamos anteriormente, e não competências, 

pois, ao falarmos em competência no lugar de saberes 

profissionais, estamos fazendo um deslocamento da 

identidade do trabalhador/professor para o seu local de 

trabalho
78
. 

 

THOR (corta) — Como assim? Não entendi. 

 

DIANA (retomando) — Se o professor não tem essas ditas 

“competências”, ou seja, se suas competências não se 

ajustam ao esperado, facilmente poderá ser descartado. 

 

(Pequena pausa) 
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WOLVERINE (pensativo) — Então devemos entender a identidade 

docente como traços e rastros de características 

construídas, ampliadas e, de acordo com as demandas que 

surgem, são necessários novos fazeres rastreados por 

vivências outras e saberes outros. 

 

(Encerrando o encontro) 

 

DIANA (se levanta do chão) — Gente, foi ótima a nossa conversa, 

muito obrigada por terem vindo. Nossos diálogos estão sendo 

um grande espaço de formação para todos nós. 

 

HOMEM-ARANHA — Falo por todos, nós que agradecemos, esses 

momentos estão sendo de muito aprendizado, estamos dando os 

primeiros passos nessa aventura que é a educação, toda 

orientação e ajuda é bem-vinda. 

 

(O grupo levanta e concorda acenando com a cabeça.) 

 

DIANA — Gente, digo uma coisa, ainda teremos mais conversas 

(risos). 

 

LARA CROFT — Pode nos chamar, que participamos. 

 

 

(Todos aplaudem e se despedem.) 

. 

 

(Um mês se passou, pois tudo passa...) 
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Cena 4. Gourmet Café: tessituras da autoformação docente  

 

O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a 

energia. Só o que está morto não muda! 

 

Lispector (1920-1977) 

 

 

Essa cena desenvolve-se com base nos acontecimentos do encontro realizado no 

dia 12 de novembro de 2018, com o objetivo de conhecer o entendimento dos 

professores acerca da autoformação docente e suas sugestões de como a autoformação 

pode acontecer considerando o contexto em que transitam. 

 

Cenário: O palco teatral – divã – escolhido foi um ambiente chamado Gourmet Café; 

este local oferece, nos fins de tarde, deliciosos café gourmets a serem saboreados com 

belas rodas de conversa entre colegas, ou seja, cenário ideal para nosso encontro. 

 

(Diana, ansiosa como sempre, chega primeiro ao Gourmet Café e reserva uma mesa 

redonda com oito lugares, em cada cadeira coloca um cartão colorido com um pequeno 

enxerto textual.
79

) 

 

(Alguns minutos depois, nossos personagens chegam e se ajeitam nas cadeiras, pegam 

os cartões e ficam curiosos.) 

 

DIANA (sentada, inicia a conversa) — Boa tarde, pessoal! Novamente 

estou grata pela presença de todos. Hoje proponho uma 

conversa acerca da autoformação docente. 

 

(Sorrisos de retribuição ao cumprimento) 

 

CAPITÃ MARVEL (acenando para falar) — Diana, a Lara e a Elektra 

não poderão vir, me avisaram há pouco, elas têm uma reunião 

na Reitoria
80
, ontem que foram convocadas. 
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DIANA — Tudo bem, Capitã Marvel, elas me enviaram um e-

mail, hoje de manhã, avisando. 

 

(Pequena pausa) 

 

(Diana chama o garçom para retirar duas cadeiras da mesa e recolhe os dois cartões.) 

 

(Nossos personagens aproveitam e já fazem o pedido de seus cafés gourmets.) 

 

DIANA (retomando) — Então, gente, para iniciar a nossa 

conversa, peço a gentileza de lerem em silêncio o que está 

escrito nos cartões coloridos. 

 

HOMEM DE FERRO (corta) — Já ia perguntar o que deveríamos 

fazer com ele. 

 

THOR — Você é muito ansioso (risos). 

 

(Risos controlados e generalizados) 

 

DIANA (continuando) — Após a leitura, peço que cada um 

socialize o que leu, para discutirmos depois. 

 

(Pausa para a leitura) 

 

DIANA (iniciando a socialização) — Quem gostaria de começar? 

 

HOMEM-ARANHA (levantando a mão) — Posso começar... A 

autoformação é espaço de investimento do próprio sujeito em 

si mesmo e na sua formação, a partir do momento em que 
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reconhece suas necessidades e dificuldades durante a 

atuação docente
81
.  

 

(Olhares de concordância) 

 

VIÚVA NEGRA (pede a palavra) — Eu concordo! Vivencio isso nas 

minhas aulas, sempre tenho que buscar estudar sobre as 

atualizações que ocorrem nos conteúdos que ministro. 

 

WOLVERINE (corta e olhando para Viúva Negra) — Então você busca se 

autoformar apenas em relação aos saberes profissionais, e 

os saberes pedagógicos? Ou seja, a base filosófica, os 

saberes que você precisa para mobilizar sua prática 

docente?  Você já disse que suas aulas são construídas com 

base na intuição.  

 

VIÚVA NEGRA — Realmente, até o momento não busquei nenhuma 

formação direcionada às questões pedagógicas, sempre 

busquei me capacitar na minha área de atuação. 

 

WOLVERINE (retomando) — Sabemos que a docência não exige 

apenas os saberes profissionais. 

 

DIANA (acrescentando e olhando para todos) — Mas não devemos esquecer 

que os saberes pedagógicos também são produzidos na ação
82
, 

ou seja, a teoria pedagógica só tem sentido se for 

reelaborada e colocada na prática de modo a problematizar 

aquela situação. 

 

(Neste momento todos se entreolham.) 
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WOLVERINE (acrescentando) — Não adianta ser conhecedor de 

diversas teorias se você não vai procurar reelaborar essas 

teorias para o contexto, para o momento que está se 

vivendo. 

 

CAPITÃ MARVEL — Por isso, acredito ser importante o Campus 

organizar sua rotina, proporcionando tempo e espaço para 

que ocorra a formação, para que possamos conhecer as 

teorias e problematizá-las com nossas práticas.  

 

THOR — Concordo, Capitã Marvel! Esse espaço não pode ser 

banalizado, uma vez que será o propulsor da produção de 

saberes, de formação, e irá favorecer a mobilização docente 

tanto pessoal, quanto profissional.  

 

HOMEM DE FERRO (acrescentando) — Trata-se de um espaço 

concreto, onde o IFRO irá buscar desenvolver uma gestão 

caracteristicamente democrática, onde o profissional 

docente exerce uma prática revitalizada de inovações e 

autonomia. 

 

(Pequena pausa) 

 

HOMEM DE FERRO (retomando) — O que falei vai ao encontro do 

que consta escrito no meu cartão... A autoformação é, 

assim, antes de tudo, uma automudança, na maneira de viver 

o ambiente escolar e de tomar decisões com as pessoas que 

nele convivem, tornando possível a educação vivenciada por 

todos e efetivada pela colaboração
83
. 

 

WOLVERINE (pede a palavra) — Realmente, a produção de saberes 

docentes pode acontecer dentro de um espaço e de um tempo 
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inventariado por demais sujeitos que atuam, diretamente ou 

indiretamente, no ensino.  

 

DIANA (chamando para reflexão) — Não podemos esquecer de que esse 

processo deve ocorrer de maneira planejada e articulada aos 

objetivos do projeto de cada curso, bem como aos demais 

instrumentos que orientam o ensino. 

 

HOMEM DE FERRO (corta) — Dentre os possíveis sujeitos desse 

processo, inclui-se a Supervisão Pedagógica, que também 

pode contribuir para a mobilização do processo de 

autoformação dos professores que atuam no Ensino 

Profissional Técnico de Nível Médio do Campus. 

 

(Pausa. Rostos reflexivos) 

 

THOR (continuando a discussão) — No meu cartão, consta o seguinte 

texto: Há três dimensões da formação do indivíduo: a 

Heteroformação, como aquela que sofre influência do outro; 

a Ecoformação, como a que considera a atuação do meio sobre 

o processo formativo individual; e a Autoformação, como a 

que emerge do próprio indivíduo como autorreferencial
84
. 

 

CAPITÃ MARVEL — Acredito que a heteroformação ocorre no 

momento em que nós, docentes, conversamos sobre nossas 

práticas, por meio do exercício profissional docente, 

através das interrelações com os alunos, com os colegas de 

profissão. 

 

 THOR (corta) — Ou seja, da relação com os conhecimentos e das 

experiências, onde aprendemos continuamente.  
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CAPITÃ MARVEL (retomando) — Quando cheguei ao IFRO, a Lara me 

deu várias dicas de como fazer em sala de aula, como 

planejar as aulas. 

 

HOMEM-ARANHA (corta) – Ela fez isso comigo também. 

 

THOR — Ela é muito gentil, uma companheira mesmo. 

 

WOLVERINE (pede a palavra) — Gente, está sendo muito 

interessante ouvir vocês. Acredito que a Supervisão 

Pedagógica está distante de muitas de suas funções, entre 

elas, a formação pedagógica. 

 

VIÚVA NEGRA (olhando docilmente para Wolverine) — Mas vocês nos 

ajudam muito. 

 

HOMEM DE FERRO (olhando para Wolverine) — Espero que não encare 

tudo que já falamos como uma crítica. 

 

WOLVERINE (corta) — Hoje já não entendo mais como uma 

crítica! Nossos encontros me fizeram relembrar de muita 

coisa que estudei na faculdade e acabei esquecendo de 

colocar em prática no trabalho que faço no IFRO.   

 

(Olhares atentos) 

 

DIANA (olhando para Wolverine) — Poderia nos dar um exemplo? 

 

WOLVERINE (continuando a discussão) — Uma das atividades do 

supervisor pedagógico é favorecer a dinâmica de diversos 

momentos, seja de descobertas, de estudos, de interações, 

de formações contextualizadas, ou seja, esses momentos que 

foram citados pela Capitã Marvel e pelo Homem de Ferro. 
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DIANA (olhando para todos) — Lembro-me de ter assistido uma 

palestra sobre a atuação do coordenador/supervisor 

pedagógico, fiquei perplexa. 

 

THOR (corta) — Por quê, Diana? 

 

(Olhares atenciosos) 

 

DIANA (retomando) — Na palestra, foi dito que o 

coordenador/supervisor pedagógico deve exercer papel 

decisivo, pois esse profissional presta assistência 

pedagógico-didática aos professores, coordena reuniões, 

grupos de estudos, supervisiona e dinamiza o projeto 

pedagógico de curso, acompanha a avaliação, o rendimento 

escolar dos discentes, traz materiais e propostas 

inovadoras, acompanha as aulas, presta assistência na 

utilização de novas tecnologias
85
... ufa!! São 

responsabilidades demais para uma profissão. 

 

WOLVERINE — Viram como é difícil ser eu? (risos) 

 

(Risos generalizados) 

 

DIANA (querendo voltar à discussão) — Quem mais pode ler o que está 

escrito no cartão que estava na cadeira? 

 

VIÚVA NEGRA (acena para falar) — Compreendemos que só há 

autoformação docente a partir da problematização da 

trajetória e das condições de atuação pelo próprio 

professor, logo, o movimento de formação é afetado pela 

problematização que a experiência desenvolve sobre a 
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compreensão, especialmente, no que se refere a dar sentido 

para o saber docente
86
. 

 

HOMEM-ARANHA (corta) – Ou seja, não adianta a Supervisão 

Pedagógica ou o IFRO possibilitar os momentos de formação, 

se o professor não está disposto a problematizar sua ação 

docente a partir do contexto em que está inserido. 

 

THOR (complementando) — É necessário que a gente tenha a 

humildade de voltar-se para dentro de nós na busca de 

ressignificar o “eu” que somos, o “eu” que gostaríamos de 

ser e procurarmos superar preconceitos, distorções, temores 

e necessidades frente às demandas da sala de aula. 

 

WOLVERINE — Hoje acredito que, para que isso seja 

efetivado, é necessário que os professores tenham o apoio 

tanto da Supervisão Pedagógica, do Campus, quanto do IFRO.  

 

THOR (corta) — Mas, pelo que sei, o Campus ainda não possui 

alguma ação, como um projeto próprio institucionalizado, 

que propicie uma formação continuada e um permanente 

aperfeiçoamento dos professores que atuam na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. 

 

DIANA (corta, olhando para todos) — Suas vozes estão direcionando 

essa pesquisa para esse objetivo. A elaboração de uma 

proposta de autoformação para os professores, com base nas 

vozes que estão ecoando nesses encontros. 

 

WOLVERINE — Digo que a pesquisa de Diana irá mobilizar a 

equipe pedagógica, dar um novo olhar ao nosso papel, que, 
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no momento, está mais voltado as questões administrativas, 

será uma ação institucionalizada na Direção de Ensino. 

 

(Todos se olham concordando e com semblante de alegria.) 

 

CAPITÃ MARVEL (pede a palavra) — Gente, o meu cartão diz o 

seguinte: A autoformação possibilita aprendizagens 

flexíveis, mobilizadoras de mudanças efetivas nas práticas 

docentes e no (re)dimensionamento dos modos de se 

(auto)constituir no itinerário das atividades docentes
87
. 

 

VIÚVA NEGRA (corta) — Ou seja, tudo que discutimos hoje e nos 

encontros passados. 

 

HOMEM-ARANHA (complementando) — E isso será possível com 

investimentos, mais efetivos, na organização de espaços de 

aprendizagens para a socialização de nossas experiências, 

de ação/reflexão e de convivência.  

 

HOMEM DE FERRO (corta) — Concordo! Esses momentos devem ter o 

propósito de mobilizar processos de vir-a-ser-sendo na 

profissão docente, a partir de um pensar que envolva a 

nossa emancipação, de um despertar para a reinvenção de nós 

com os outros. 

 

DIANA (olhando para todos) — Por isso a importância da formação 

continuada. Durante nossas conversas foi possível enfatizar 

que é imprescindível ter-se clareza hoje de que os 

professores aprendem muito compartilhando sua profissão, 

seus problemas, no contexto de trabalho. 
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THOR (corta) — E posso dizer por todos que esses momentos de 

formação devem ocorrer de uma maneira descontraída, como 

estamos tendo com você, Diana. 

 

HOMEM-ARANHA (complementando) — Isso mesmo, em grupos 

pequenos e por meio dessas rodas de conversa. 

 

WOLVERINE — Concordo! No contexto da Roda de Conversa, o 

diálogo é um momento singular de partilha, uma vez que 

pressupõe um exercício de escuta e fala. As colocações de 

cada participante são construídas a partir da interação com 

o outro, seja para complementar, discordar, seja para 

concordar com a fala imediatamente anterior
88
. 

 

CAPITÃ MARVEL (acrescentando) — Com a socialização das nossas 

práticas e trocas de experiências, no exercício do 

trabalho, produzimos nossa profissionalidade. 

 

DIANA (complementando) — E isso é hoje a ideia-chave da 

formação continuada. Colocar a escola como local de 

aprendizagem da profissão de professor significa entender 

que é na escola que o professor desenvolve saberes do 

ensinar, mediante um processo ao mesmo tempo individual e 

coletivo
89
. 

 

(Os professores trocam olhares de concordância.) 

 

(Pequena pausa) 

 

WOLVERINE — Estou empolgado com a pesquisa de Diana, a 

equipe do ensino está com a expectativa de que o Campus 
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possa ofertar essa formação continuada aos professores da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

 

THOR (corta) — Digo por todos, que será ótimo para quem já 

está atuando e para os que irão chegar, em virtude das 

limitações das nossas formações iniciais. 

 

(Acenos positivos com a cabeça) 

 

DIANA (sorrindo) — Fico muito feliz em ouvir isso. 

 

HOMEM-ARANHA — É preciso que o ensino, a equipe 

pedagógica, trabalhe questões didáticas e metodológicas, 

aspectos relacionados à avaliação, estratégias de como 

lidar com conflitos em sala de aula, com a disciplina dos 

discentes, pois pelo que pude enxergar a educação 

profissional possui especificidades. 

 

THOR (complementando empolgado) — É isso que precisamos. 

 

(Olhares de concordância) 

 

DIANA — Verdade. E essas especificidades recaem na formação 

do professor. Nós sabemos que cada nível, modalidade, tem 

suas particularidades. Não podemos trabalhar com a Educação 

Infantil da mesma forma com que se trabalha com a Educação 

de Jovens e Adultos, da mesma forma com que se trabalha com 

a educação superior. 

 

VIÚVA NEGRA — Com esses encontros, passei a entender que o 

professor da educação profissional tem a necessidade de 

domínio de conteúdos, as mesmas habilidades e atitudes de 

um professor de qualquer modalidade de ensino. 
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THOR (corta) — Porém, assume o diferencial relativo à missão 

de formar profissionais para o mundo do trabalho, 

necessitando, portanto, de vivências, ou seja, do domínio 

também de saberes práticos contextualizados a suas 

respectivas áreas. 

 

VIÚVA NEGRA (olhando para Thor) — Isso que também iria falar. 

  

(Pequeno tumulto, todos tentam falar juntos.) 

 

DIANA (percebendo a ansiedade) — Professores, vamos falar um de 

cada vez. 

 

CAPITÃ MARVEL (pede a palavra) — É que todos concordam com a 

Viúva Negra e com o Thor, Diana. 

 

DIANA — Que bom que nossos encontros foram frutíferos. 

 

WOLVERINE (corta) — Estão sendo ótimos. 

 

(Próximo do encerramento do encontro) 

 

DIANA (finalizando) — Agradeço muito a participação de todos 

aqui. Está sendo um aprendizado para vocês e para mim. Como 

já disse Freire, o “aluno aprende com o professor e o 

professor também aprende com o aluno
90
, e é o que estamos 

fazendo aqui”. 

 

VIÚVA NEGRA — Em nome do grupo, eu agradeço, Diana. Por 

estar possibilitando esses momentos para pensarmos na nossa 

autoformação e, acima de tudo, assumirmos a 

responsabilidade que cabe a nós como professores. 
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(Olhares do grupo de concordância) 

 

(Após o grupo tomar mais um café gourmet, todos se cumprimentam e se despendem 

com sorrisos e olhares gratos de quem foram ouvidos.) 

 

Cena 5. Ateliê: tecendo possibilidades formativas
91

 

 

Esse movimento terapêutico desenvolve-se com base nos acontecimentos do 

encontro realizado no dia 27 de maio de 2019, com os seguintes objetivos: a. Discutir 

como as rodas de conversa permitiram aos professores o movimento de desconstrução 

por meio da reflexão sobre a ação docente, por meio da fala de si mesmo e por meio do 

expressar-se
92

. b. Levantar algumas temáticas para a elaboração de um guia com 

sugestões para a autoformação de professores da educação profissional. 

 

Cenário: O palco teatral – divã – escolhido foi uma sala da Biblioteca Pública 

Municipal Francisco Meirelles
93

; as cadeiras acolchoadas foram dispostas, em meia lua, 

de forma que ficassem de frente para a tela de projeção de imagens. O ambiente foi 

cuidadosamente preparado para recepcioná-los, como um espaço formativo em que se 

tece coletivamente, portanto, colaborativamente. No canto, uma mesa decorada e 

recheada com salgadinhos e bolos, refrigerante, água e cafezinho. 

 

(O encontro começa. Diana está sentada no semicírculo, cumprimenta os professores e 

agradece a presença de todos: Viúva Negra, Capitã Marvel, Thor, Homem de Ferro e 

Homem-Aranha.) 

 

DIANA (olhando para os professores) — Hoje iremos discutir como as 

nossas rodas de conversa possibilitaram aos senhores o 

movimento de reconstrução/reinvenção de questões que 
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emergiram acerca da ação docente, da formação continuada e 

da autoformação. 

 

VIUVA NEGRA (corta) — Realmente Diana! Nossas conversas 

possibilitaram discussões, ou seja, repensar e mobilizar o 

processo contínuo pela busca da ressignificação e da 

reinvenção de nós mesmos como profissionais e atores do 

palco teatral - divã que é o ambiente escolar. 

 

DIANA (complementa) — Por isso, fiz o recorte de algumas vozes 

que ecoaram dos encontros. 

 

DIANA (apontando para a tela de projeção) — Professores, acompanhem a 

leitura dos recortes por meio da projeção em tela. 

 

Quadro 2 - Recortes das conversas 

 

 

ELEKTRA (acena para falar) — Acho importante compartilharmos as dificuldades que 

enfrentamos em sala de aula. Reconheço que sou muito conteudista [...] admito que tenho 

dificuldades em elaborar ações diferentes e gostaria de fazer minhas aulas melhores (p. 

62). 

 

THOR (corta) — [...] Só uso slides nas minhas aulas, mas estou procurando outras 

possibilidades na internet e conversando com os colegas, para ver o que posso fazer de 

diferente em sala (p. 63). 

 

CAPITÃ MARVEL (concordando com Elektra) — Verdade! Conversamos após o primeiro 

encontro e vimos que sua pesquisa irá nos ajudar a problematizar nossas práticas em sala 

de aula, conhecer caminhos que possamos seguir, pois a maioria que está aqui é iniciante 

na profissão que é ser professor, exceto a Lara, que já tem muito tempo em sala de aula (p. 

60). 

 

VIÚVA NEGRA — Em nome do grupo, eu agradeço a Diana, por estar possibilitando 

esses momentos para pensarmos na nossa autoformação e, acima de tudo, assumirmos a 

responsabilidade que cabe a nós como professores (p. 84). 

  Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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(Neste momento Homem Aranha e Viúva Negra se dirigiram à mesa para tomar um 

cafezinho.) 

 

CAPITÃ MARVEL (pede a palavra) — Relendo esses diálogos e a 

partir das nossas conversas, concluo que a autoformação é 

como uma força motriz para a mobilização das nossas 

práticas docentes e para o nosso desenvolvimento enquanto 

profissionais da educação. 

 

THOR (corta) — Verdade, pois oportuniza o agir sobre a 

necessidade de se evidenciar a nossa responsabilidade sobre 

o nosso processo formativo. 

 

HOMEM DE FERRO — Nossas trocas de experiências e diálogos 

me proporcionaram grandes momentos de reflexão, que 

constituíram e constituem a minha mobilização identitária 

enquanto professor. Estou ciente de que vivencio um limiar 

processo de desconstrução/construção de formação 

permanente. 

 

(Homem Aranha e Viúva Negra retornam aos seus lugares.) 

 

CAPITÃ MARVEL (complementa) — Como dito em outros encontros, a 

nossa formação profissional enquanto professor é 

constituída por distintas experiências que compõem e 

fundamentam a nossas mobilizações frente à prática 

pedagógica. 

 

DIANA (sorrindo para Homem de Ferro) — Fico feliz em ouvir essas 

palavras, pois 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, 
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novo tempo, novo lugar, novas informações, novos 

sentimentos, novas interações
94
. 

 

HOMEM ARANHA (corta) — Temos que ser responsáveis pelo nosso 

processo de formação. Antes das nossas conversas, 

acreditava que o IFRO deveria ser o propulsor dos processos 

formativos dos docentes, de nos preparar, de nos guiar e 

mostrar o que devemos mobilizar enquanto profissionais. 

 

VIUVA NEGRA (complementa) — Isso em algum momento deve ter 

passado na cabeça de todos aqui. 

 

(Olhares do grupo de concordância) 

 

CAPITÃ MARVEL (pede a palavra) — É mais fácil responsabilizar os 

outros pelos nossos comportamentos e atitudes. 

 

DIANA (olhando para o Homem Aranha) — Reconhecer essa 

responsabilidade é um avanço na etapa de compreensão do 

processo de formar-se continuamente, em uma relação de 

desenvolvimento profissional. 

 

(Pequena pausa) 

 

HOMEM DE FERRO (pede a palavra) — Por causa das nossas rodas de 

conversa vejo a necessidade de o nosso Campus investir na 

organização de espaços de aprendizagens para a socialização 

de experiências, de ação/reflexão e de convivência dos 

professores. 

 

THOR (corta) — Isso mesmo, como Diana fez durante a sua 

pesquisa. Com esses espaços, nós, professores, podemos 
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reconhecer nossos processos de vir-a-ser-sendo, a partir de 

uma formação que envolva a nossa emancipação, e ao mesmo 

tempo proporcione um despertar frente às demandas que 

enfrentamos diariamente no ambiente escolar. 

 

VÙVA NEGRA (acrescenta) — Não podemos mais ser vistos como 

sujeitos passivos ou meros operadores de estratégias 

educacionais repetitivas, mas sujeitos dinâmicos, que 

procuram redimensionar a sua prática pedagógica em seus 

diferentes contextos educacionais. 

 

HOMEM ARANHA — Disse tudo! 

 

(Neste momento o grupo aplaude.) 

 

DIANA (retomando) — Devemos entender que a profissionalização 

docente vai além das características e das qualidades no 

campo profissional. A profissionalização precisa ser 

entendida a partir de várias questões aliadas ao princípio 

da formação inicial e contínua, que possibilita a mudança e 

articulação da ação docente, por meio da escola e da 

interação das significações partilhadas. 

 

(Neste momento o grupo faz uma pequena pausa para compartilhar o lanche coletivo). 

 

(Quinze minutos depois, Diana interrompe as conversas animadas e convida os 

professores a sentarem-se para continuar o diálogo.) 

 

DIANA (retomando) — Professores, relendo nossos jogos de cena, 

recortei alguns temas que podem compor a nossa proposta de 

autoformação docente.  
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THOR (corta) — Verdade, Diana. Lembro de que já falamos de 

algumas temáticas que podem ser trabalhadas numa proposta de 

formação. 

 

DIANA (apontando para a tela de projeção) — Aqui há algumas temáticas 

que ecoaram das vozes dos senhores nos nossos encontros. 

Peço que leiam. 

 

Quadro 3 – Temáticas de autoformação 

 

 

1. A Educação Profissional e suas singularidades; 

2. Saberes docentes no ensino técnico; 

3. A autoformação docente como propulsora da prática pedagógica; 

4. A reinvenção da sala de aula. 

     Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

HOMEM DE FERRO (olhando para a tela de projeção) — Realmente essas são 

temáticas que precisam ser trabalhadas no campus, e 

acrescento o tema inclusão na educação profissional. 

Precisamos discutir sobre isso, pois alunos “especiais” 

demandam mobilizações diferentes na nossa ação docente. 

 

(Alguns balançam a cabeça afirmativamente.) 

 

CAPITÃ MARVEL (pede a palavra) — Acredito que ações devem ser 

mobilizadas no tocante a instituir uma cultura pedagógica 

com uma rotina dinamizada de acompanhamento, monitoramento 

e orientação do trabalho docente. 

 

HOMEM ARANHA (corta) — E que essas ações formativas sejam 

previstas no calendário letivo. 
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THOR (corta) — Isso mesmo! Que possamos fazer essa formação em 

serviço. 

 

VIÙVA NEGRA (acrescenta) — Realmente, nosso campus carece de 

tempos/espaços para reflexão entre os pares, os quais 

poderiam contribuir para a discussão de assuntos 

pedagógicos. 

 

CAPITÃ MARVEL — Enfatizo que esses espaços, por meio de 

rodas de conversa e em grupos pequenos, irão possibilitar a 

mobilização de conhecimentos pedagógicos de maneira 

articulada, reduzindo inseguranças e improvisações na nossa 

ação docente. 

 

HOMEM ARANHA (olhando para a tela de projeção) — Destaco que o tema 

saberes docentes deve ser trabalhado com todos os 

professores. Em virtude da conversa que tivemos sobre essa 

temática, entendi que temos um repertório de conhecimentos 

didático-pedagógicos fruto dos saberes oriundos da 

interatividade do cotidiano, ou seja, das experiências. 

 

THOR (corta) — Das nossas intuições. 

 

DIANA (parece estar ouvindo vozes espectrais...) — Como fazer? Como esse 

“como” se desdobra? Ou seja, em que se constitui o 

“aprender” a ser professor? Não estamos nos referindo ao 

aprender que se constitui como saída de um estado no qual 

não se sabe algo, para um estado no qual se passa a saber 

esse algo. Não é o “estado de se saber algo”, mas o 

processo, a passagem, o momento: “Aprender vem a ser tão-

somente o intermediário entre não-saber e saber, a passagem 
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viva de um ao outro. Pode-se dizer que aprender, afinal de 

contas, é uma tarefa infinita...
95
 

 

(Pequena pausa e silêncio) 

 

CAPITÃ MARVEL (quebrando o silêncio) — Quando o Homem Aranha 

acrescenta que os espaços para formação devem estar 

inseridos no calendário letivo, eu abro um parêntese para 

dizer que em alguns momentos alguns professores não poderão 

participar. 

 

THOR (corta) — Isso é verdade! Pois temos outras atividades, 

como ações de extensão, pesquisa, orientação de alunos, 

assessoria à gestão, dentre outros. 

 

(Neste momento os professores começam a falar ao mesmo tempo.) 

 

HOMEM ARANHA (em voz alta) — Gente! Sabemos que participar dos 

momentos de formação é muito importante e, acima de tudo, 

uma necessidade nossa e de nossos colegas. Sabemos que 

podemos nos planejar e organizar para isso, certo? 

 

(A maioria acena positivamente com a cabeça e alguns citam em alto e bom som: 

“verdade!”, “tem razão”, “concordo”). 

 

DIANA (continuando) — Professores, tudo que teceram na conversa 

de hoje será levado em consideração no momento de articular 

com a Supervisão Pedagógica, do Campus Porto Velho Zona 

Norte, os espaços de formação. 

 

HOMEM DE FERRO — Que bom, Diana. 
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(A conversa se aproxima de uma pausa longa). 

 

VIÙVA NEGRA (pede a palavra) — Posso dizer que falo por todos 

aqui, que o ofício de ser professor se mobiliza por meio da 

troca de experiências, pela inspiração em profissionais 

mais experientes, na convivência com os erros e acertos que 

vivenciamos no dia a dia da sala de aula,  e durante nossas 

conversas isso fico mais claro, que precisamos de mais 

conversas. 

 

(Todos balançam a cabeça concordando.) 

 

DIANA (com olhar de gratidão) — Quero agradecer a participação e 

contribuição de todos na minha pesquisa. Digo que não 

chegamos ao final dela, apenas no começo... 

 

(Neste momento há aplausos.) 

 

(A conversa é encerrada, e todos os professores começam a levantar-se das cadeiras, se 

despedem e saem da sala.) 
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4 DESCONSTRUÇÕES E RESSIGNIFICAÇÕES 

Cena 6. Fazeres da pesquisadora 

 

Esta cena é mobilizada a partir de dois movimentos, que ocorreram em 

momentos distintos, para não tirar do ato da narrativa o fluxo e a delícia de lembrar. O 

cenário ficcional escolhido foi um Terminal Urbano Rodoviário, local em que várias 

histórias se cruzam diariamente. 

 

(Uma tarde quente, o terminal está bem movimentado.) 

 

VANESSA
96

 (senta-se em um dos bancos distribuídos entre as linhas dos ônibus e se 

direciona a Diana) — Achei interessante o título do livro que 

está lendo! 

 

DIANA
97

 (sentada, levanta o olhar) — Obrigada! 

 

VANESSA (com tom curioso) — Fala sobre o quê? 

 

DIANA (mostrando o livro a Vanessa) — Pelo título, “Sobre a 

desconstrução: teoria e crítica do pós-estruturalismo”, o 

que você acha que deve abordar? 

 

VANESSA (com um sorriso no canto da boca) — O desfazer, o desmanche 

da teoria do pós-estruturalismo? 

 

DIANA — Pelo título, isso é sugestivo (risos). 

 

(pequena pausa) 

 

VANESSA (interrompe o silêncio) — Vai pegar qual ônibus? 
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DIANA — O da UFAC98! Vou até a biblioteca pegar um livro 

para a minha pesquisa de mestrado. 

 

VANESSA — Eu acabei de vir de lá! Faço letras português, 

estou no último período. 

 

DIANA — Que coincidência, sou formada em letras português. 

 

VANESSA — É a primeira vez que converso com alguém que faz 

mestrado! (risos) 

 

DIANA — Agora me senti um ser de outro planeta. 

 

(Neste momento as duas riem.) 

 

VANESSA — Com certeza você é muito inteligente! Acho que 

isso não é para mim! 

 

DIANA — Para com isso! 

 

VANESSA — Sério! Sou a primeira da minha família a fazer 

faculdade, já fico feliz em concluir a graduação. 

 

DIANA — Você já superou uma barreira ao ingressar na 

graduação, tenho certeza de que conseguirá superar outras, 

principalmente a do mestrado. 

 

VANESSA — Por que você quis fazer mestrado? 

 

DIANA — Antes de ingressar no mestrado também tinha essa 

visão, de que não iria conseguir dar conta, de que não 

seria capaz. Mas tudo isso mudou, ao passar na seleção, ao 
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assistir cada disciplina é como se as cortinas que vendavam 

meus olhos se abrissem. 

 

VANESSA (curiosa) — Como assim? 

 

DIANA — Sabe quando te falam que você tem que fazer alguma 

coisa, e você faz sem entender o motivo, ou seja, não 

questiona as razões de ser assim? 

 

VANESSA — Estou entendendo! 

 

DIANA — Pois é. Durante o mestrado e agora terminando, 

reconheço que passei por um processo de desconstrução e 

reinvenção pessoal e profissional. 

 

VANESSA (corta) — Como no livro que está lendo? 

 

DIANA — Isso mesmo! Não sou a mesma, insegura, inerte às 

contestações, principalmente em relação ao meu trabalho. 

 

VANESSA (corta) — Não entendi... Como assim, seu trabalho? 

 

DIANA (corta) — A minha pesquisa de mestrado foi feita no local 

onde trabalho, a partir daí vi que estava alienada ao que os 

outros me falavam, eu não questionava, eu não tinha a visão 

de mobilizar aqueles atores/professores para outras direções. 

 

VANESSA — Sou assim, sou muita tímida, fico com receio de 

questionar os outros quando tenho visões diferentes. 

 

(Neste momento Diana fala resumidamente da sua pesquisa de mestrado.) 
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VANESSA — Então você trabalha no IFRO! Você falou da sua 

desconstrução, esse movimento ocorreu com os participantes 

da pesquisa? 

 

DIANA (sorridente) — Acredito que sim! Antes parecia que 

existia um abismo entre mim e os professores, hoje há 

apenas uma pequena ponte, que agora atravessam com mais 

facilidade. 

 

VANESSA — Que incrível. Vejo que fala com muito afeto do 

que vivenciou e está vivenciando no mestrado. 

 

DIANA (sorridente) — Está sendo belíssima a experiência. Sabia 

que a palavra experiência, que etimologicamente carrega a 

ideia de travessia e perigo, constitui-se na relação entre 

o que nos acontece e a significação que atribuímos ao que 

nos afetou? Ao experenciar o mestrado eu atribuí 

significado ao vivido, o que, por sua vez, é uma maneira de 

desconstrução.  

 

VANESSA — Esse processo é difícil? 

 

DIANA — Te digo que dói o corpo todo99 (risos). 

 

VANESSA (espantada) — Como assim? 

 

DIANA— Sabe aquela sensação de desmanche? De não se 

reconhecer mais naquele contexto, e esse não 

reconhecimento, também, começou a ser notado por pessoas ao 

meu redor, principalmente no IFRO. 
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VANESSA — Esse desmanche ocorreu com os professores 

também? 

 

DIANA (empolgada) — Sim, foi um momento em que eles passaram a 

reconstruir para si muitas questões acerca da prática 

pedagógica, da formação continuada e da autoformação, ou 

seja, eles passaram a ter outras visões, “ver de outro 

jeito”, por meio de um processo que constrói e ao menos 

tempo descontrói os conceitos tidos como verdade.  

 

VANESSA (corta) — Nossa! Deve ter sido difícil conseguir essa 

mobilização dos professores. 

 

DIANA (retomando) — Eles passaram a olhar para as várias faces 

do que é produzido durante as práticas, ler o que está nas 

entrelinhas, que não está presente aos nossos olhos, mas 

que tem contribuições importantes para o desenvolvimento da 

atividade docente. 

 

VANESSA (sorrindo) — Deve ser gratificante saber que sua 

pesquisa está sendo responsável por possibilitar novas 

visões aos professores. 

 

(Pequena pausa) 

 

(O movimento no terminal parece infindável.) 

 

DIANA — O exercício que estou fazendo agora de trazer à 

memória esses acontecimentos pode ser visto como uma 

habilidade relacionada à linguagem, e sabemos o que é 

recordar, não simplesmente porque a lembrança foi provocada 

por algo que passou, mas se sabemos o que é algo que 
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passou, é porque aprendemos o conceito de passado 

recordando.
100
 

 

VANESSA (interessada) — Ouvir os acontecimentos que experienciou 

está sendo muito bom. É estranho, mas é comum aparecer 

pessoas no meu caminho que me mobilizam para outros 

horizontes. 

 

DIANA (entusiasmada) — Fico feliz em ser uma dessas pessoas! 

Com o mestrado, eu pude valorizar meu processo de 

autoformação, reconheci que minhas experiências, mesmo 

sendo poucas, não se tratam de um evento isolado, mas de 

uma situação indexicalizada, “que nos toma e nos 

transforma”; significa “deixar-nos abordar em nós próprios 

pelo que nos interpela”.
101

 

 

VANESSA — Será que esse processo ocorreu com os 

professores? 

 

DIANA — As falas deles mobilizam isso: “É preciso que o 

ensino, a equipe pedagógica, trabalhe questões didáticas e 

metodológicas, aspectos relacionados à avaliação, 

estratégias de como lidar com conflitos em sala de aula, 

com a disciplina dos discentes, pois, pelo que pude 

enxergar, a educação profissional possui especificidades” e 

“acredito ser importante o Campus organizar sua rotina, 

proporcionando tempo e espaço para que ocorra a formação 

continuada na área pedagógica para aqueles que nunca 

atuaram na profissão docente, para que possam conhecer as 

teorias e problematizá-las com sua prática”. 
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VANESSA (acrescentando) — E se aceitaram participar é porque 

estavam abertos às novas direções e possibilidades. 

 

DIANA — Sei que, ao usar as rodas de conversa, foi possível 

mobilizar um espaço de formação, de troca de experiências, 

de confraternização, de desabafo, que mudou caminhos, 

forjou opiniões, ou seja, revivemos o prazer da troca. 

 

VANESSA (concordando) — Realmente, conversar possibilita tudo 

isso, aqui estamos para comprovar isso. 

 

DIANA (acrescentando) — As conversas mobilizam um processo de 

desconstrução e reinvenção, pois usamos a linguagem verbal 

e corporal, e, na visão de Wittgenstein, as palavras só 

constituem significados no momento em que são empregadas, 

considerando os aspectos daquele contexto. 

 

VANESSA — Eu não tinha essa outra visão da linguagem, de 

como tudo se constitui a partir dela, ou seja, ela não é 

sem vida, ela está em nosso meio e se constrói em uma 

atividade humana que é influenciada por aspectos sociais, 

culturais e históricos. 

 

 DIANA (acrescentando) — Isso mesmo, agora estamos com o mesmo 

entendimento. 

 

VANESSA (corta) — Essa nossa conversa me possibilitou entender 

assim. 

 

(Nesse momento um vendedor se aproxima, Vanessa e Diana agradecem, mas não 

querem comprar doces.) 

 

DIANA (retomando) — Lembro que, durante a disciplina 

“Educação, Cultura e Linguagem”, disse ao professor que me 
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sentia vazia de experiências, pois todos os meus colegas de 

turma tinham anos de experiência na educação e eu ainda 

estava trilhando esse caminho no IFRO. 

 

VANESSA (corta) — Recordo de um texto que disse que a 

experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até 

uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para 

o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem ‘pré-

ver’ nem ‘pré-dizer’
102
. 

 

DIANA — De início dá medo! Mas foi e está sendo prazeroso 

ver que minha pesquisa está fazendo diferença. Ouvir as 

vozes dos professores envolvidos no processo ativo de 

mobilização frente às demandas de autoformação, posto que 

esta é responsável por reinventar as práticas docentes. 

 

VANESSA (corta) — Tudo isso foi possível, pois eles foram 

ouvidos, compartilharam a angústia de estar na profissão e 

sentiram que não estão sós na luta feroz pela reinvenção de 

seus saberes com profissionalidade e pela superação das 

dificuldades que surgem no cotidiano escolar. 

 

(O ônibus que Diana irá pegar se aproxima.) 

 

DIANA (levantando) — Lá vem o meu ônibus! Foi bom te conhecer. 

 

VANESSA (ainda sentada e estendendo a mão) — Digo o mesmo, só para 

não esquecer, me chamo Vanessa. 

 

DIANA (a cumprimenta) — Prazer, Diana. 

 

(Neste momento Diana embarca no ônibus.)  
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