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Encontro-me, neste instante, aqui e lá, “no país do outro”, espaço de hospitalidade, onde 
estão fixados o gesto, a consciência, a voz, a dúvida, a verdade, a responsabilidade, a 
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Márcea Sales, por continuar comigo [sempre e sempre!] com nossa amizade tão especial, a qual a academia me 
presenteou e fez transbordar! Por se inscrever, também nessa caminhada durante o Trabalho Individual Orientado 
(TIO), e, para além disso, por me escutar e me responder, mesmo quando eu nem precisava dizer! 
 
Roseli Sá, pela gentileza solidária sem perder o rigor, com a qual conto desde o mestrado. Uma pessoa querida com 
muitas vizinhanças conceituais e afetivas que se inscrevem em nosso encontro! Sou muito grata por todas as suas 
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FEP, por ser um verdadeiro espaço de treita-fazer a-com-tecer formativo! A cada fepeano, outros de mim, meu 
carinho, minha gratidão! 
 
Menines de Inez (Júlio, Linni, Núbia, Camila, Pedro’s, Peppe e Vitor) por constituírem um “nós ineziano” na borda 
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FAUSTO 
Ouça: quero fazer uma grande obra, um livro... 
MEFISTÓFELES 
Você? Não lhe basta ser você próprio um livro?... 
FAUSTO 
Tenho minhas razões. Seria uma miscelânea que reúna minhas verdadeiras com minhas 
falsas lembranças, minhas idéias, minhas previsões, hipóteses e deduções bem pensadas, 
experiências imaginárias: todas as minhas diferentes vozes! Poder-se-á começar a leitura 
por onde se quiser e interrompê-la em qualquer parte… 
MEFISTÓFELES 
Nada de novo. Isso o leitor já faz. 
FAUSTO 
Ninguém, talvez, o lerá, mas aquele que o fizer não conseguirá ler qualquer outro livro. 
MEFISTÓFELES 
Porque terá morrido de tédio... 
FAUSTO 
Cale-se...Quero que essa obra seja escrita num estilo de minha invenção, que permita 
passar e repassar maravilhosamente do extraordinário ao comum, do absoluto da 
fantasia ao rigor extremo, da prosa ao verso, da verdade mais chã aos ideais mais...mais 
frágeis... 
MEFISTÓFELES 
Não conheço nada igual. 
FAUSTO 
Um estilo, enfim, que despose todas as modulações da alma e todos os sobressaltos do 
espírito; e que, como o próprio espírito, por vezes volte àquilo que exprime para sentir-se 
aquilo que exprime, e se faça reconhecer como vontade de expressão, corpo vivo daquele 
que fala, despertar do pensamento que subitamente se surpreende de ter podido por um 
momento confundir-se com algum objeto, embora esta confusão seja precisamente sua 
essência e seu papel... 
MEFISTÓFELES 
Oh! Oh!...Já se vê que você conviveu comigo. Esse estilo me parece inteiramente 
mefistofélico, senhor Autor!...Em suma, o estilo...é o diabo! 
 

(Meu Fausto, Paul Valéry, 2010, pp. 65-66) 
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MIRANDA, Neurisângela M.S. Quando ousei narrar(me): intraduções otobiográficas de uma 

professoralidade. 2021. 256f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. 

 

RESUMO  

 

Este trabalho é uma otonarrativa dos movimentos de uma professora formadora de 

professores que, após desenvolvimento de uma pesquisa-formação otobiográfica, ousa narrar-

se [a]traduzindo os agenciamentos inscritos nas narrativas de si e dos outros de si professores, 

operando com o conceito derridiano de otobiografia, conceito esse reinventado por Silas 

Borges Monteiro (UFMT) como método de pesquisa em Educação e que nesta escritura é 

suplementado com uma outra dimensão: a pedagógica. O que pode otobiografia, 

perspectivada numa dimensão pedagógica, em (con)textos formativos de professores? Com 

essa pergunta, junto aos professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Palmas de 

Monte Alto – Bahia, foi mobilizada uma dinâmica investigativa com dois propósito distintos e 

dobrados entre si: problematizar o potencial teórico da otobiografia enquanto conceito e 

prática de pesquisa, suplementando-o com uma dimensão pedagógica; e perspectivar o que 

pode a otobiografia, numa dimensão pedagógica, vivenciada em (con)textos de formação em 

exercício de professores. Assim, constituiu-se uma professoralidade atravessada pela 

serpenteante poética valéryana, que valeu-se de conversações teoricoempíricas no âmbito da 

Filosofia da Linguagem e da Filosofia da Diferença, em especial no que concerne aos estudos 

de Jacques Derrida e Gilles Deleuze, para agenciar encontros de estudos e práticas de 

planejamento didático, currículo e formação de professores, cujos registros em otodiários – 

dispositivo inventado para a pesquisa – escaparam de uma escrita de lavraturas de atas, para 

um afectivo exercício de escrituras e escutas de vivências que, ao se coletivizarem, abriram 

importantes pautas éticas, políticas e estéticas  sobre o que e como se forma uma 

professoralidade para além da qualificação da performance profissional.  

 

Palavras-chave: Otobiografia; Currículo; Formação de professores. 
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MIRANDA, Neurisângela M.S. When i dared me to narrate: otobiographical intraductions of 

a professorality. 2021. 256p. Thesis (Doctorate in Education) – Education College, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. 

 

ABSTRACT  

 

This work is an otonarrative of the movements of a professor who works graduating other 

teachers that, after developing a formation-research otobiographical, dare to narrate 

translating the management described in their own and other teacher's narratives, operating 

with the derridian concept of of otobiography, concept reinvented by Silas Borges Monteiro 

(UFMT) like a research method in education and that in this paper is supplemented with 

another dimension: pedagogical. What can otobiography, perspectivated in a pedagogical 

dimension, in formative (con)texts in formation exercise? With this question, together with 

the teachers that belong to the public municipal education of Palmas de Monte Alto - Bahia, it 

was mobilized an investigative dinamic with two differing purposes and doubled in 

themselves: to problematize; and put into perspective what can an otobiography, in a 

pedagogical perspective, lived through the (con)texts of formation in teaching exercise. So, it 

constitute itself a professorality gone through the valeryan poetics that used theoryempyrical 

conversations in the areas of language philosophy and difference philosophy in which 

concerns the study of Jacques Derrida and Gilles Deleuze to manage study meetings and 

didactic planning, curriculum, and teacher's formation, which registries in otodiaries - tool 

invented for a research - escaped of the plowing of minutes books, to an affective exercise of 

scriptures and listenings of the livelyhoods that, when collectivized open important ethical, 

political, and aesthetical topics about what and how a professorality is formed to beyond the 

professional performance.  

 

Keywords: Otobiography; Curriculum; Teacher's Education. 
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MIRANDA, Neurisângela M.S. Cuando me atreví a narrar: introducciones autobiográficas de 

una profesoralidad. 2021. 256f. Tesis (Doctorado en Educación) - Facultad de Educación, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo es una narrativa de los movimientos de una docente-formadora que, luego de 

desarrollar una investigación-formación otobiográfica, se atreve a narrarse a sí misma [a] 

traduciendo las agencias inscritas en las narrativas de sí misma y de otros docentes, operando 

con el concepto  Deridian de la otobiografía, concepto reinventado por Silas Borges Monteiro 

(UFMT) como método de investigación en Educación y que en este escrito se complementa 

con otra dimensión: la pedagógica. ¿Qué puede la otobiografía, vista en una dimensión 

pedagógica, en (con) los textos de formación del profesorado?  Con esta pregunta, junto a los 

docentes de la Red Municipal de Educación Pública de Palmas de Monte Alto - Bahía, se 

movilizó una dinámica investigativa con dos propósitos distintos y plegados: problematizar el 

potencial teórico de la otobiografía como concepto y práctica de investigación, completándolo  

o con una dimensión pedagógica;  y visualizar lo que la otobiografía puede, en una dimensión 

pedagógica, experimentar en los (contextos) de la formación del profesorado.  Así, se 

constituyó una profesoralidad atravesada por la poética serpentina valéryana, que utilizó 

conversaciones teóricas y empíricas en el ámbito de la Filosofía del Lenguaje y la Filosofía de 

la Diferencia, especialmente en lo que respecta a los estudios de Jacques Derrida y Gilles 

Deleuze, para concertar encuentros de  estudios y prácticas de planificación didáctica, 

currículum y formación docente, cuyos registros en otodiarios -dispositivo inventado para la 

investigación- escaparon a la escritura de actas, para un ejercicio afectivo de las escrituras y la 

escucha de experiencias que, al colectivizarse, abrieron  importantes lineamientos éticos, 

políticos y estéticos sobre qué y cómo se forma una profesoralidad, más allá de la calificación 

del desempeño profesional. 

 

 Palabras llave: otobiografía;  plan de estudios;  formación de profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 



14 
 

 

 



15 
 

 

 Meu querido otodiário... 

 

 Inicio este texto com uma confissão! Confissão de uma descoberta: tudo o que aqui 

narro está escrito por cima de um texto que raspei e apaguei, um palimpsesto – aqueles 

pergaminhos de couro em que se raspava o texto escrito para dar espaços a outras atualizadas 

escrituras. Um ato que acontecia devido à escassez de materiais de um tempo, mas que, 

embora em tempos de mais (ou aparente) abundância, mesmo que de forma imperceptível, 

ainda continuamos raspando e reescrevendo em corpos palimpsésticos.  

Neste processo de escrituras, raspagens e apagamentos assustei-me quando me vi 

serpente, no contexto das vivências com a formação de professores1! Um contexto que não se 

refere a um lugar propriamente dito, mas às significações (des)construídas no ouvido do 

outro, principalmente ao escutar as narrativas partilhadas na condição de produção humana, 

performada em uma escrita e traduzida como produção de si.  

Nessa minha condição [serpente], constituí elementos que nutriram a Tese de que, no 

ato performativo da escritura das narrativas de si, a partir de gestos otobiográficos, 

produz-se uma dimensão pedagógica, mobilizada no exercício da escuta e diferida no 

exercício [a]tradutório das vivências inscritas nestas narrativas. Nessas circunstâncias, 

em contextos de formação em exercício de professores, essa dimensão pedagógica 

otobiográfica, produz/forma diferentes professoralidades. 

 Assim, nos atritos com o tal “chão da escola” fiz a ecdise2, despindo-me de minha pele 

e revestindo-me de outra para o crescimento necessário, só percebendo depois os rastros 

deixados em meu corpo palimpséstico. O que me compunha não cabia mais naquela minha 

habitação, naquele texto que trazia uma tentativa exaustiva de construir conceitos, a partir de 

conceitos outros que, com o pretexto da rasura derridina e da diferença e resistência deleuze-

guattarianas, lidos sob os moldes de minha gramática, ainda tentando driblar certos traços 

iluministas, senti a dor de morder a própria cauda e, com isso, o pungente desejo de me render 

(re)existindo ao processo de desconstrução.  

 Foram o rastros que, embora não visíveis, mas sensíveis à escuta pela pele, me 

possibilitaram desconstruir um texto que, por mais que tentasse ser uma tradução, no sentido 

usual do termo, de todo um processo de pesquisa e formação, se apresentava como um 

 
1 Este texto é produção de uma pesquisa que trabalha com os modos de ser/tornar-se/devir-professor. Por isso, 

usarei a terminologia professor e professores (substantivo masculino) em quase todo o texto, sem flexões de 

gênero, para designar o modo de ser, o devir-professor, contemplando nessa terminologia (professores, 

professoras, professorxs). 
2 Período de muda da pele das serpentes em que precisa de atrito com o solo para impulsionar o processo. 
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movimento de uma traição de mim mesma, em nome das palavras dos autores que, na 

tentativa de uma profundidade, [Ai meu Deus, como tentei ser profunda!]3, tomei como 

minhas, a partir de uma fiel tradução de pensamentos construídos à luz de uma Filosofia 

adotada que usei mais para fundamentar do que para problematizar.  

 Estava sufocada na habitação, no forte fundamento que construí para me sentir 

confortável na Defesa de meus pensamentos, ou melhor, na Defesa de pensamentos de 

outrem.  – Quis muito uma Filosofia [com F maiúsculo]! Quis muito uma Teoria! Mas o que 

rastejava em mim como um desejo sem tradução certa e possível [intraduzível] era desejo de 

uma poesia! Poesia que eu não pretendia produzir sem teoria, sem filosofia, mas que não se 

afundasse nelas, ao contrário, queria atravessá-las, transbordá-las e torná-las minúsculas para 

poder penetrar e escapar pelos buracos de minha habitação.  

Digo isso provocada pela compreensão de filosofia apresentada por Rorty (1995), na 

qual, a Filosofia com “F” maiúsculo, refere-se à busca por algo maior que nós mesmos, a 

exemplo da Realidade e da Verdade, a partir de parâmetros transcendentes e absolutos, já a 

filosofia com “f” minúsculo, é identificada como a busca por um caminho que escuta as 

diferenças do seu tempo, resultando na formação de novas formas de vida. 

Embrenhei, então, em convers(ações) sobre currículo e formação de professores, 

escolhendo fazê-las com filósofos da linguagem e da diferença, por vezes traindo-os em suas 

próprias perspectivações conceituais para poder ter condições de criar as minhas, a partir 

deles mesmos, não como prescrição fundante, mas sim como inspiração para minha escritura, 

minha differance, minha filosofia com “f” minúsculo, minha gramatologia movimentada por 

gestos metafóricos4 [com todos os vacilos que uma traição suscita], por palavras e vivências 

anagramáticas, cujos sentidos busquei nos processos de (des)territorialização das letras, da 

palavra, da escrita. Minha, não na condição de auto – autoprodução, autodidatismo, 

autografia – mas sim na condição de oto, em que o eu se realiza e se pluraliza a partir da 

(r)existência (per)formativa do outro. Um eu com o outro que produzem-se na relação, no 

encontro, na escuta, na vida, na otobiografia.   

Mas insisto na confissão, não tive a intenção de produzir conceitos, mas articulações 

teorizantes entre eles! Arrisco dizer que consegui, nessas mais de duzentas páginas que se 

 
3 Falas colocadas em colchetes, no decurso desta escritura, são inferências, questionamentos, interlocuções que 

faço comigo mesma no entrecruzamento entre as memórias da pesquisa e as atualizações dessas, que vem à tona 

no processo da escrita. São inserções de fala da leitora, perante o acesso à obra da autora. 
4 Optei pelo termo “gestos metafóricos” ao invés do trabalho com as metáforas em virtude do respeito ao ato 

(d)enunciativo que esta escrita de Tese sugere. No gesto, na tentativa cabem as imperfeições, os vacilos, os 

quais, no trabalho conceitual inerente à molaridade da tradição científica, talvez, não traria os (d)efeitos que aqui 

são pretendidos. 
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seguem, algumas perspectivações e variações conceituais, por meio de uma poética 

intraduzível, inscrita em uma poiéses anagramática de (des)construção e de um movimento 

serpenteado de diferenciação do entendimento das palavras e de seus registros de vida e de 

conhecimento – de vida-formação.  

Movimento apresentado por gestos metafóricos, os quais tentei não usar como mera 

ilustração ou transporte para induzir à determinada compreensão de um sentido [nem sempre 

consegui e, às vezes, vacilei!], mas, sim, como instrumento de perfurar buracos nas paredes 

rígidas de minha linguagem e na linguagem de outros de mim, que, assim como eu, 

simplesmente querem dizer(se), narrar(se) e serem ouvidos, ainda que por si mesmos, de 

modo que, com isso, na formatividade do a-com-tecimento5, possam, também,  formar a si e 

aos outros de si que tenham ouvidos para seu modo de DIZER(SE).  

 Para melhor acesso ao outro texto, produzido nas condições ora confessadas, ofereço 

ao leitor algumas chaves para acesso ao labirinto, ao otodiário6 de minha pesquisa-formação-

otobiográfica. Antes de liberar as chaves, permitam-me um parêntese: 

(... 

 Cabe, aqui, dizer que, perante a opção pelas metáforas – dentro de um movimento de 

aprendizado que não quer se esconder – em que elas [as metáforas] aparecem ora como gesto 

vacilante de interpretação, analogia e transporte (ainda que isso sirva para mim mesma), ora 

como chave para escuta, ora como condição precipitada da urgência de (in)tradução – sinto 

necessário falar sobre elas, antes de acessá-las no decurso desta escritura. Dessa forma, 

construo um intervalo nesta confissão, para apresentar o que escutei com as metáforas que se 

insinuaram no meu dizer. Nesse intervalo apresento, também, a intradução como condição de 

acesso, ambas tomadas como chaves para acesso auscultivo do (m)eu texto, da minha tese, da 

minha (des)poesia, da minha professoralidade escutada-narrada a partir de mim e de outros de 

mim – professores e professoras da Educação Básica com quem vivenciei experiências 

formativas que compuseram os movimentos desta Tese. Chaves para a escuta dos meus 

 
5 Sempre que cunhado dessa forma – A-COM-TECER ou A-COM-TECIMENTO – faço retomar o termo-

conceito cunhado por Maria Inez Carvalho, a partir de discussões no Grupo de pesquisa FEP, em que no texto 

“O A-CON-TECER de uma formação”, define o termo a partir de sua etimologia, cujo significado resume-se em 

“tecer conjunto e de forma aumentada” (CARVALHO, 2008, p.163). “O termo aparece em duas grafias – A-con-

tecer e A-com-tecer. Nasce com a grafia de acordo com a regra gramatical, N antes de T e, posteriormente, por 

questões semânticas, é alterado com a substituição do N por M”. (CARVALHO; MOREIRA, 2018, p. 45) 
6 Dispositivo/Agenciamento inventado na/para pesquisa, mais bem desenvolvido no Ensaio IV –  Odotiários e a 

maquinaria pedagógica: (per)formações palimpsésticas (p.196). Diferente de um diário, o otodiário não é 

apenas um caderno, é um arquivo, é o corpo e o corpus em múltiplas variações e permanências de si, em 

constante movimento de (per)formatividade.  
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movimentos de um pensar que se valeu da escuta de serpentes e da rasura de maçãs para se 

produzir. 

...) 

Chave 1. As metáforas 

 Considerada como a figura do discurso mais importante, segundo O Dicionário de 

Análise do Discurso (2008), em que Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau, a partir 

de noções de diferentes autores, explicam como as metáforas ganharam destaque a partir do 

século XX, principalmente com as diferentes abordagens para o seu uso - semanticistas, 

pragmáticas, interativas, tradicional, dentre outras. 

 No latim, a Metáfora refere-se a "meta" que significa “algo” e “phora” que significa 

"sem sentido".  Entretanto, foi trazida para nosso vocabulário a partir do grego, em que 

metaphorá significa "mudança" e "transposição". 

 Em uma outra perspectiva, Richard Rorty (1997), com/em seu neopragmatismo, 

apresenta uma revalorização da metáfora a partir de uma crise do conceito de verdade, 

ratificando o que Nietzsche (1978, p.48) expressou sobre isso, aludindo que verdades são 

“metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível; moedas que perderam sua efígie e 

agora só entram em consideração como metal, não mais como moedas”.  

Na filosofia, ou melhor, na metafilosofia de Rorty (1997), o nosso dizer precisa ser 

sempre um dizer criativo enquanto construção humana de novas metáforas, em especial 

quando consideramos a história da linguagem como uma história contingente e semelhante à 

evolução das espécies.  

 Neste veio rortyano, as metáforas deixam de ser metáforas, morrem, quando atingem a 

literalidade, passando a ser base para a criação de novas metáforas, acompanhando as 

mudanças de nossos vocábulos, da nossa forma de descrever o mundo e a nós mesmos, pois 

para além dos significados, é preciso se referir ao mundo. Para este filósofo, a metáfora 

pertence de maneira exclusiva à esfera do uso e se faz um chamado para a “mudança da 

linguagem e da vida de alguém, ao invés de uma proposta sobre como sistematizar tanto uma 

como a outra”. (RORTY, 1999, p. 27).  

 Na tentativa – talvez desesperada – de buscar uma instrumentação para pluralização 

das formas de escuta do texto, ensaiei aproximações da noção rortyana de metáfora com 

perspectivações de Jacques Derrida, filósofo franco-argelino que, para Rorty, é “como um 

escritor que nos ajuda a ver a filosofia como uma forma de escrita e não como um domínio de 

investigação quasi-científico” (RORTY, 1977, p. 673). 
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 Por meio das metáforas, valendo-me das palavras de Aguiar (2017), Derrida propõe o 

abandono do discurso único, de modo a abrir caminho para a diferença, para a pluralidade. E, 

dessa maneira, ele intenta desconstruir oposições binaristas entre natureza/cultura, 

sujeito/objeto, fala/escrita, presença/ausência, inteligível/sensível, as quais, historicamente, 

têm frequentado e habitado os textos filosóficos. A referência ao termo desconstruir filia-se à 

ideia de desconstrução proposta por Derrida, que sugere não uma destruição dos conceitos ou 

noções anteriormente construídas, mas a problematização deles, de modo a inquietar os 

outros, instigando-os para a produção de desejos. 

 Para sustentar a ideia de desconstrução, Aguiar explica que a proposta derridiana 

acolhe a compreensão de que “tais oposições só podem ser desconstruídas na medida em que 

são contaminadas uma pela outra, explodidas por dentro do próprio jogo que as constitui e as 

sustenta” (AGUIAR, 2017, p. 136). Ainda para esse autor, Derrida, em sua Desconstrução, 

movimenta as metáforas, e, também, ecos ligados ao labirinto do ouvir nietzschianos. Isso, 

diga-se de passagem, muito me interessa no transcurso desta otonarrativa.  

 Além disso, cumpre ressaltar que sobre o “abandono do limite do conceitual que a 

metáfora assume na trama do texto, evidenciando as ambiguidades subjacentes ao conceito, 

Derrida fala de uma filosofia da margem que põe em evidência vestígios, rastros, brechas, 

arranjos”. (AGUIAR, 2017, p. 136). 

Derrida, através de Nietzsche, percebe um estilo como vida, na vitalidade do texto 

[...] ligado ao som, à tensionalidade musical, à reverberação física do corpo, ao 

resgate do eco longínquo que foi sufocado e esquecido pela linguagem conceitual. 

Derrida percebe em Nietzsche o estilo ligado ao labirinto do ouvido, à tonalidade 

afetiva, ao páthos, necessários para penetrar e desconstruir textos, deslocar a 

margem da interpretação, intertextualizar, mostrar os disfarces da verdade. Derrida 

vai resgatar a ideia de Nietzsche de um filosofar como o desvendar do estilo, por 

exemplo, o estilo aforístico, um fragmento que é por si mesmo desprovido de 

contexto, uma desterritorialização dos termos, criando espaço para a polifonia de 

significados. Um estilo que faz da filosofia um experimento desalojante, um 

colocar-se em risco, uma busca incessante de superação de si. (AGUIAR, 2017, p. 

137). 

 

 A metáfora, enquanto gesto de escuta deste trabalho, é acolhida por mim, a partir de 

leituras de Derrida, como uma pista-chave ou chave da pista, a qual não se trata de “dica para 

entender a leitura”, mas como rastros de uma (im)possibilidade de tradução. Nessa 

perspectiva, apresento, também, não uma contraposição, mas uma traição [o desejo foi maior 

que a obediência!] a dois dos filósofos – Gilles Deleuze e Félix Guattari – com os quais 

também converso e me identifico. 

 Deleuze e Guattari trazem um modo singular de operar com a escrita e com os 

conceitos, orientando para a literalidade das formulações, especialmente aquelas com teor 
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imagético – “O homem é uma máquina”, por exemplo – de tal forma que sejam lidas ao pé da 

letra (a la lettre) em vez de interpretadas como metáforas. A Leitura de Derrida e Rorty, junto 

a Deleuze e Guattari em relação a conceitos e metáforas, não implica, neste trabalho, uma 

oposição frontal a Rorty ou a Derrida ou desses em relação a Deleuze, mas uma tentativa de 

conversação realizada no acontecer de uma pesquisa.  

 Ghiraldelli Jr. define Deleuze como o filósofo do conceito de expressão, sendo tal 

expressão conceituada em oposição à estrutura, em que o texto é tomado como expressão, 

ressaltando que a expressividade pensada por Deleuze favorece o entendimento do que ele 

pensa sobre a tarefa conceitual da filosofia. Ghiraldelli Jr. explana ainda nessa hora, o 

conceito surge para caminhar no sentido de agarrar esses desdobramentos possíveis, fazendo 

assim emergir o texto, como uma expressão, e não mais como uma estrutura que teria dado 

um fim aos desdobramentos vários possíveis. Desse modo, o autor apresenta uma 

aproximação entre Deleuze e Rorty, ao afirmar que em Deleuze o conceito não é estrutura e 

sim expressão, ao passo que isso é o que Rorty diz quando fala que prefere ver em textos e 

palavras que ganham sentido a partir de jogos de linguagem, ou então, vocabulários mutáveis 

historicamente. Assim, o autor entende que a expressão deleuziana é, de certo modo, como 

Rorty vê o desenvolvimento da linguagem. ‘A linguagem toda ela nada é, para Rorty, senão 

uma contínua expressividade que se faz a partir de metáforas que se tornam literais’. 

(GHIRALDELLI JR., 2015). 

Trabalhamos, portanto, na perspectiva apontada por Ghiraldelli Jr. (2015) de que se 

Deleuze vê o conceito de expressão como invocando um estilo ou possibilidade de 

pensamento, Rorty vê a metáfora se literalizando e criando a própria linguagem como 

desempenhando uma tal tarefa. 

Se pudermos, junto de outros, criar metáforas, isso é um tanto melhor, mas se elas 

literalizarem, talvez se tenha aí dado vazão ao que Deleuze diz que é a expressão se fazendo 

ou, então, a atividade criadora de conceitos (GHIRALDELLI JR., 2015), embora, nesta 

escritura, Nietzsche atravessa todos eles imprimindo um espírito perspectivista, mais que 

conceitual. 

O encontro desses filósofos – Rorty, Derrida e Deleuze – atravessado por provocações 

nietzschianas, envolvendo, dentre outras discussões, noções de metáfora, de otobiografia, de 

agenciamento e de resistência, dentro de uma perspectiva que problematiza linguagem e 

diferença, não se deu, nesta escritura, portanto, como uma confrontação, mas como uma 

conversação. 
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Apresentada a condição de chave de acesso, eis as metáforas que atravessam esta 

escrita. 

 

A metáfora do Ouvido: otobiografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Maestro dei cassoni campana, teseo e il Minotauro. 

Fonte: Repositório de mídia livre, disponível em:  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maestro_dei_cassoni_campana,_teseo_e_il_minotauro,_1510-

15_ca._(avignone,_petit_palais)_11_labirinto_e_centauro.jpg 

 

Inspirado em Nietzsche e sua preocupação com o futuro dos estabelecimentos de 

ensino, Derrida (1984) aguça uma discussão filosófica, a partir de uma metáfora 

otofisiológica sobre o ouvido e sua condição labiríntica. Condição essa, que valho-me de 

longa citação, para apresentar uma indispensável descrição feita pelo professor Silas 

Monteiro: 

O ouvido é formado de três partes: ouvido externo, médio e interno. Externo refere-

se ao que vemos: a orelha, em forma de pavilhão, que capta as ondas sonoras e as 

transportam pelo meato acústico externo até a membrana do tímpano, ou seja, está 

em ação a recepção e o transporte acústico. O tímpano (um dos elementos do ouvido 

médio) transfere as ondas, pela cavidade timpânica, ao ouvido interno, onde 

encontrará o labirinto membranoso que possui receptores nervosos, ligados ao 

cérebro, para a interpretação das ondas sonoras. Essa otofisiologia é metafórica: 

Derrida brinca com os termos. Quando fala do ouvido de Nietzsche, recreia-se em 

lembrar do labirinto que, nesse caso, possui duas conotações: um orgânulo do 

ouvido e um termo caro ao poeta de Ariadne, oriundo da mitologia grega – o 

labirinto. Superfície complexa, de caminhos e velocidades múltiplos, que exige 

saberes e riscos, sem a garantia de um caminho definitivo. [...]A metáfora despertada 

pela escuta concilia-se com a de labirinto. [...] O elemento de composição ot(o), no 

dicionário Aurélio, tem, entre outros, o sentido de “labirinto membranoso” - parte da 

fisiologia do ouvido interno. Escutar, portanto, é percorrer o labirinto das 

significações das forças presentes na produção humana, nos escritos, na 

autobiografia. (MONTEIRO, 2007, p. 479-481) 
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Tais palavras me levaram a questionar: será que o labirinto membranoso do ouvido 

interno foi assim nominado como referência ao Labirinto de Creta, terra de Ariadne, ou o 

labirinto foi nomeado baseado na forma da membrana do ouvido interno?  

Para além de uma resposta, aprendi com o professor Silas Monteiro que o labirinto é, 

metafórica e/ou fisiologicamente, “uma superfície complexa, de caminhos e velocidades 

múltiplos que exigem saberes e riscos, sem a garantia de um caminho definitivo” 

(MONTEIRO, 2007, p.481). 

Assim, eu, aqui neste texto, por esta comunicação labiríntica, elegi manter a liberdade 

implícita à própria condição da metáfora, ao concordar com Monteiro (2007, p. 481): 

“Escutar, portanto, é percorrer o labirinto das significações das forças presentes na produção 

humana”. Seja o labirinto filosófico, fisiológico, mitológico e [por que não dizer? ] todos eles 

com suas múltiplas e interligadas significações. 

 

A metáfora da traição: paisagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Adão e Eva. Ticiano Vecellio. 1555-1565. Madrid, Museo Nacional del Prado. 

Fonte: Repositório de mídia livre, disponível em: (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tizian_091.jpg) 

  

A narrativa do Gênesis diz que Deus criou, do barro, Adão à sua imagem e 

semelhança. Depois de colocá-lo no Jardim do Éden e de orientá-lo sobre a proibição de 

comer apenas um dos frutos de todo o jardim do Éden – o do conhecimento do bem o do mal, 

simbolizado por uma maçã – cria, para lhe fazer companhia, Eva! Um outro humano, segundo 

a narrativa, criado por Deus de uma das costelas de Adão.   
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Até então, enquanto não comessem o fruto do conhecimento, eram considerados 

inocentes e sem nenhum tipo de pudor. Até que um dia, eis que surge uma serpente, a qual, 

com sua sagacidade, se faz presente e se põe à espreita e vale-se de palavras ditas, em 

conformidade com orientações internas, para agenciar um certo desejo.  

A serpente, com sua sagacidade, desperta/produz em Eva o desejo de comer o fruto da 

árvore proibida – o fruto do conhecimento. Eva, por sua vez, partilha, também, o fruto com 

Adão. A ação de trair a condição de obediência, ao morder aquele fruto, suplementam-lhes 

conhecimentos adicionais: a noção de vergonha, do bem e do mal, por exemplo.  

Na narrativa bíblica, o Senhor, todo poderoso, a partir disso, amaldiçoa a serpente e 

anuncia que o homem e a mulher sofrerão para sempre as consequências daquele pecado de 

desobediência – o desejo produzido e materializado pelo acesso ao conhecimento, com a 

mordida na maçã! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Serpentes e Maçãs 

Fonte: Imagens Livres. Disponível em: https://pt.freeimages.com/search/apples-and-snake?free=1. 

 

Provocada por essa narrativa das ideias presentes no livro do Gênesis, durante esta 

escrita, as enfáticas paisagens do movimento de criação do universo e tudo o que nele existe 

nunca me agenciaram tanto quanto os desejos inscritos nas paisagens criadas no movimento 
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da traição. Traição essa que compõe o meu entendimento de humanidade, tal qual somos, tal 

qual sou: desejante por conhecimento! Isso me (a)trai7! 

 

A oroboro8: eu metáfora, eu anagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Serpente oroboro I 

Fonte: Michael Maier, apud Roob (2014, p. 343) 

  

Não sem motivo, por muitos e muitos séculos, as pessoas alimentam um certo 

imaginário das serpentes. Não sem motivos, eu sou uma dessas pessoas!  

São muitas as narrativas, muitas as metáforas com as quais convivi, e, em meio a 

tantas delas e apesar de todas elas, elegi a serpente oroboro para trazer a tona a (des)poesia 

mística que a busca pelo conhecimento, pela sabedoria [sophia = ophis!], pela formação põe 

em movimento, e – no caso da oroboro – um movimento circular de ir e vir anagramático  em 

que o início se dá em seu fim e o fim em seu início – simbolizado pela mordida na própria 

cauda – marcando um percurso infinito, indecidível, indefinido e renovado dos modos de 

existência.  

 
7 Algumas palavras no texto aparecem com a grafia alterada, marcada com parênteses ou colchetes. A ideia é 

chamar atenção para as variações gramatológicas que insurgem dentro da própria palavra que faz com que elas 

variem-se de si mesmas quando criamos fendas ou lhe implantamos uma letra ou sinal estranho. Invisto na ideia 

de que as palavras, quando alteradas, produzem outras significações, pluralizam-se em seus sentidos (Ex: 

Convers(ações); (per)formativo; serpen(tear)). Essas marcações são tentativas de aproximar a tradução do 

pensamento que quero exprimir. O mesmo acontece conosco, com nosso/mEu-texto.  
8 Também conhecida por Ouroboros, uroboro e, ainda, uróboro. Optei pela grafia oroboro pela constituição 

anagramática do termo que, também, está vinculada ao caráter da escrita eleita para este texto. 
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Alexander Roob, em sua obra O museu hermético: Alquimia e misticismo (2014), 

particularmente nos escritos denominados Opus Magnum: a serpente, apresenta uma 

interpretação, a partir de Michael Maier (1618), de que o anel que forma a oroboro (ou 

Uroboro, como nomina no texto) simboliza “a mudança e o retorno do ano, ou [...] o início da 

obra”. Segundo essa interpretação, “quando se tiver despojado por completo de sua pele, 

como a serpente, da sua peçonha [ophis = sophia!] obter-se-á a suprema medicina” (ROOB, 

2014, p. 343). 

É com a serpente oroboro que, também, me inspiro e marco o início de minha obra. 

Serpente que, perseguindo a própria cauda, alimenta-se de seu próprio devir e se autofecunda, 

torna-se o que é: serpente tentadora, portadora/produtora de forças perigosas como a sedução, 

o agenciamento do desejo, especialmente do desejo por conhecimento da vida, de si e dos 

outros. Ofídio que redescreve o nosso imaginário sobre o majestoso e o ordinário, a medicina 

e o veneno, a morte e a vida, o si e o outro, não como duais em contraposição binária, mas 

como elementos distintos e presentes na mesma condição de produção de si. Tornei-me uma! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.  Serpente oroboro II  

Fonte: Abraham Eleazar, apud Roob (2014, p. 331) 

 

No imaginário que envolve a serpente oroboro, essa produção de si também apresenta 

paisagens de um processo de pluralização e individuação, em que se dá, tanto a partir da 

autofecundação da mordida (rasura) da própria cauda, como também da mordida (rasura) da 

cauda do outro (outro de si) e, nesse movimento, forma-se o círculo de autoprodução, o ciclo 
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da vida, da vida-formação - em que a pluralização e a indivuduação em constante produzir-se 

(com) outro – é a singularidade dessa forma de existência. 

 

O anagrama: o movimento que produz sentidos outros  

 

SERPENT: PENSER 

PRESENT: SERPENTE 

                       (VALERY, Trad. CAMPOS, 1984) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  O esboço de uma Serpente /Anagrama 

Fonte: Detalhe da capa do livro Ébauche d’um Serpent (VALÉRY, 1921), obra traduzida por Augusto de 

Campos (1984) 

 

No movimento das letras, novas palavras, novas metáforas, novas e plurais formas de 

escutar e (re)descrever o mundo. Inspirada na própria etimologia da palavra anagrama - com 

origem no grego, em que o prefixo ana indica regressar ou repetir e gramma que significa 

palavra – tomo o anagrama como um movimento de repetição que produz diferenças.  

Outra referência, talvez a mais inspiradora, é espelho palindrômico valéryano, em que 

o pensar ou penser equivale ao quase anagrama de serpente (penser = serpen) (CAMPOS, 

1984), que associado ao tear, anagrama de arte – transborda a ideia de tecer para produzir, 

fabricar. Isso me aguça para a produção de algumas convers(ações) – capítulos desta escrita –  

como atos/atualizações de um serpen(tear), entendido como arte ou um dispositivo de 

produzir, fabricar pensamentos, e/ou, anagramaticamente (des)construindo, tomado como 

pensamentos produtores de agenciamentos ou dispositivos de formação, cujos movimentos de 

ir e vir [devir?] sejam movimentos de escutas de vida em estilo “ofídico” [ophis (peçonha da 
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serpente) = quase anagrama de sophia (sabedoria)], ou seja, escutas de vida afectadas de 

sabedoria, de filosofia, de movimentos de pensar. 

A partir disso, desenha-se o jogo anagramático proposto, no estilo valéryano e abrem-

se as Convers(ações) propostas como uma provocação vocativa à ideia de uma conversa 

filosófica (com “f” minúsculo9) que evoca potências e mobiliza ações – conversas e/com 

ações/ conversações/teoriaspráticas/pensartear – sobre formação de professores no a-com-

tecimento, na escuta do presente (da serpente?). 

A inspiração no jogo anagramático ofídico de Paul Valéry (1921) evoca uma outra 

condição de trabalho com as palavras e expressões anagramáticas ou quase anagramáticas. 

Essa ideia que o movimento sugere, trouxe implicações heurísticas na metodologia do 

trabalho que desenvolvi junto aos professores e professoras partícipes da pesquisa que 

mobilizou esta escrita, a partir de gestos otobiográficos (oto = escuta/ bio = vida/ graficos = 

escritos) e filosoficamente anagramáticos. 

Neste processo, percebi que as mesmas peças, os mesmos modos de vida, as mesmas 

professoralidades, quando em movimento, criam novos arranjos que produzem diferenças e, 

com isso, novas palavras com outras marcas, outros rastros de si mesmas, com outras 

possibilidades heurísticas abertas à escuta de si e dos outros de si. É assim que tomo o 

anagrama: como um movimento de iteração que produz diferenças. Movimento que altera a 

escritura, “suplementando-a com mais da mesma diferentemente” (DERRIDA, 2001a). 

Dessa forma, elegi o termo serpente (penetres, presente, repentes) para o jogo 

anagramático que será recorrente no decurso do texto, o qual pluraliza as possibilidades de 

escuta do texto narrado, amplia a potência da metáfora da serpente enquanto presença 

agenciadora, improvisadora e, também por isso, produtora do desejo de conhecimentos, sem 

perder de vista os complexos e labirínticos caminhos que a atividade anagramática de 

serpentear encerra. 

No cenário da formação em exercício de professores o jogo anagramático, metafórico 

e intraduzível, me fez serpente, capaz de abrir buracos para penetrar e me fazer presente, à 

espreita para, com pretensa sagacidade, realizar os improvisos (repentes) perante a 

contingência, perante o a-com-tecimento de uma formação. O objetivo? Outros percursos para 

a formação, a partir do desejo de conhecer(se) [morder/rasurar a maçã] e, com isso, 

formar(se). 

 

 
9 Referência à metafilosofia de Richard Rorty (1995). 
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Paisagens professorais: a metáfora, o caleidoscópio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Paisagens professorais, paisagens caleidoscópicas.  

Fonte: Foto autoral/produção da pesquisa (caleidoscópio do FEP). 

 

Paisagens! Gosto de pensar este termo redescrevendo-o e inscrevendo-o no cenário 

educacional, particularmente nos cenários da formação em exercício de professores, 

arriscando um deslocamento com o entendimento de paisagem apresentado pelo geógrafo 

francês Augustin Berque (1998), trazendo-a como algo constituído na/da integração das 

pessoas, das coisas, dos lugares, das transformações numa condição de movimento, de fluxo 

da vida humana, ao lado de permanências como pausas que identificam lugares da 

territorialidade humana.  

Integração essa traduzida por Berque (1998) como “mediania que relaciona indivíduo, 

coletividade e meio, fundando a territorialidade humana quando o território é entendido como 

paisagem”. Entendimento que lido sob uma inspiração derridiana, faz-se um outro exercício 

[para não esquecer!]  de serpen(tear). E onde tem serpente, tem traição10 confessa!   

Do termo paisagem, duas coisas me despertam a atenção: a tradução francesa do 

sufixo age – o qual exprime a ideia de “um conjunto apreendido com um olhar” (BERQUE, 

1995, p.104-105) – e a riqueza polissêmica que o termo movimenta, com diferentes modos de 

emprego, implicando em produção de diferentes sentidos e significados que transbordam as 

definições que aprendemos na geografia, ou em outras áreas do conhecimento – paisagem 

 
10 Além de as obras de Augustin Berque ter aproximações com a fenomenologia, tomo, como traição heurística, 

o exercício de deslocamentos e pluralização das cargas conceituais e sentidos atribuídos pelo autor para o termo 

paisagem. 
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urbana, paisagem científica, paisagem natural, paisagem acústica, paisagem psicológica, 

paisagem cultural, paisagem morta, dentre outros. Nesta escrita inauguro – paisagem 

professoral. Mais uma vez, aposto na metáfora! Agora, para tomar os modos de ser professor 

(professoralidades) como paisagens.  

Assim, interesso-me pelo que (me) a-com-tece na relação professor/exercício da 

docência/lugar do exercício. E, a paisagem é algo que se produz nesse a-com-tecimento, nessa 

relação que é individual e coletiva, singular e plural, unidade e conjunto. “Trata-se de alguma 

coisa na relação que os habitantes estabelecem com o território, não na substância deste 

território enquanto objeto” (BERQUE, 2010, p.13). Trata-se, pois, de um processo com 

múltiplas e distintas rubricas, sendo mobilizadas reciprocamente entre si – a morfológica pela 

política, esta pela psicológica, aquela pela ecológica, outra pela pedagógica, esta pela ética, 

pela estética, aquela pela filosófica, dentre outras. “Esse processo torna a paisagem um campo 

de visibilidades [de auscultividades] e de significações” (BERQUE, 1998). Identificar essas 

visibilidades, ou auscultividades, faz-se uma tarefa complexa que, consoante Berque (1998), 

sem a qual não haveria paisagens.  

A identificação-produção de paisagens professorais, por meio da pesquisa-formação-

otobiográfica, constituiu-se um projeto pedagógico, ético, estético, político e, por tudo isso, 

paisagístico, aberto à invenção e à experiência.  

Assim, faço, aqui, um convite para pensar as paisagens professorais como visualidades 

auscultivas de marcas éticas, estéticas, políticas, epistemológicas e ontológicas, constituídas 

em uma relação pedagógica com/no território do exercício professoral. As paisagens 

professorais compreendidas dentro de um território! Territórios compreendidos como 

paisagens. Paisagens como visualidades fluidas, efêmeras e desterritorializantes! 

Volto a Berque (2010), quando descreve a paisagem como uma marca, que expressa 

uma civilização a partir de sua materialidade, que pode e deve ser descrita e inventariada. 

Comungo com o autor, ao dizer que é marca, mas é também uma matriz, que participa dos 

esquemas de percepção, concepção e ação, ou seja, da cultura; ela [a paisagem] é vista por um 

olhar, apreendida por uma consciência, valorizada por uma experiência [...], por uma política. 

Paisagem enquanto fenômeno vivido, tanto dentro de uma diversidade de arranjos e cenários 

como pelas diferentes maneiras de olhar, [ouvir-se/percerber-se]11, e atribuir [produzir] 

significados. Paisagens que emergem de uma mesma paisagem. (BERQUE, 1998).  

 
11 Os colchetes [...] são inferências que, no decurso da leitura da obra do autor e no processo de deslocamento 

delas para o meu texto, eu, na posição de leitora, realizei. Como já mencionado, todos os colchetes indicam 

inferências da autora, na condição de leitora que dialoga com quem ler(se). 
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As paisagens professorais emergidas no processo de minha pesquisa com os 

professores, são paisagens habitadas por seres híbridos, inventivos, agenciadores, com 

múltiplas camadas – paisagens palimpsésticas. 

Rachar as palavras! Rachar as coisas! E, com as fissuras, descobrir as paisagens que 

têm dentro delas, e/ou produzir outras paisagens com as que têm dentro delas! Lembrei-me, 

aqui, da cineasta Agnès Varda (2008), quando disse que “se você abrir uma pessoa irá achar 

paisagens”12, um exercício que demanda espreita às tênues linhas de conexões entre a pessoa, 

a memória, o lugar, sem inibir a infinita rede de eventos paralelos que se apresentam quando 

se acessa a pessoa pelas fissuras. Eventos que estão entre as fissuras e quem as acessa. 

Eventos que estão e se produzem no entre, nas bordas e, que podem – a partir de qualquer 

movimento – alterar as paisagens internas.  

Como acontece em um caleidoscópio - lá dentro estão as peças, 

individuações/matrizes paisagísticas que agem, e, para cada movimento, novas paisagens, 

unidades e coletividades, são produzidas e capturadas para quem se põe a percebê-las. 

Paisagens que duram até o próximo movimento. 

O destaque para o termo agem atualiza o sentido do termo paisagem – “um conjunto 

apreendido com um olhar” (BERQUE, 1995, p.104-105) – e nos permite não esquecer de que 

esse conjunto é mutável, é efêmero, é caleidoscópico, o qual, apesar dessa condição, nos 

permite, também, um conjunto de escutas de vida que cada paisagem ecoa. 

 

Chave 2.   Intradução: uma condição presente 

(... 

Antes de continuarmos, proponho um acordo ao leitor: a partir desta chave, sempre que o termo 

PRESENTE aparecer grafado em itálico (presente) – escute-se SERPENTE 

...) 

 

Peguei por empréstimo o termo [intraduzível/intradução] do poeta Augusto de 

Campos, termo esse que Nelson Ascher (1989) nos apresentou como um termo feliz cunhado 

pelo poeta. Ascher nos diz que, se tradução significa, originalmente, conduzir (dução) através 

(tra) de; já em intradução, o in pode tanto ser um sufixo de negação quanto de inserção, 

enquanto intra indica penetração. Temos, então, a um mesmo tempo, vários termos: in-

tradução afirmando seu caráter de tradução penetrante ao mesmo tempo que nega-conserva a 

própria ideia de tradução; intra-dução simplesmente postulando a atividade de penetrar. 

 
12 Cineasta belga, radicada na França, que menciona essa frase para apresentar o filme As praias de Agnés (Les 

plages d’Agnés, 2008). No filme, ela atualiza seu passado através das praias e, com isso, vai produzindo e 

projetando paisagens de suas vivências desde a infância até a vida adulta e a produção de suas obras. 



31 
 

 

Sendo que, se a tradução, propondo-se a levar através de, objetivava levar além de, a algum 

original mais originário, a intradução se propõe conduzir, texto adentro, a um fim por 

definição inalcançável (ASCHER, 1989, p.150, grifos do autor).  

Filio-me a Ascher, quando, em continuidade à leitura que faz do termo nas 

“(des)poesias” de Augusto de Campos, alude que ele “caracteriza bem uma operação que, ao 

contrário da tradução convencional, busca sua identidade na área da diferença, 

proporcionando, assim, o melhor dos acessos ao interior do poema [...], possibilitando uma 

história própria à sombra, que faz se erguer " (ASCHER, 1989, p. 150).  

E, assim, sempre na condição de serpente oroboro, busquei um buraco na parede que 

me permitisse movimentos de [intra]duções, estar fora, estar dentro e, principalmente, entre, 

no dentro-fora, não para fugir, mas para encontrar-me e (des)construir minhas supostas 

“identidades”, minhas próprias habitações. 

[...]Furas a parede na sua base. 

[...]Era apenas um buraco na parede,  

tão estreito que jamais pudeste introduzir-te nele para fugir.  

Desconfiai das habitações. Nem sempre são acolhedoras.  (JABÈS, apud DERRIDA, 

2014, pp. 431-432 

 

Apostei nesta forma de acesso, a partir de uma tentativa de organização textual com 

buracos que, também, possibilitem ao leitor serpentear e intraduzir(se) como uma “máquina 

desejante, verdadeiramente alegre, e por alegre eu quero dizer livre” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011, p. 528).  

Investi e me revesti desta serpente porque ela escava buracos para se colocar à 

espreita, conhecer o outro e agenciar desejos, mesmo sabendo que às vezes, para tal 

movimento, é preciso soltar a pele, despir-se de si, abandonar habitações. Foi o que fiz, ou, ao 

menos, pretendi fazer! 

Ofertadas as chaves, retomo a afirmação de que fiz a opção de trair o meu texto 

exacerbadamente científico, mas não a mim mesma e aos meus desejos. Foi então que resolvi 

trazer para esta parte de apresentação, deste meu outro texto, esta confissão de que eu tentei 

fazer um texto com “aquele” rigor científico, com todo o rigor gramatical e profundidade que 

para isso é exigido. Mas, ainda bem, não consegui! Aliás, fui detida, por outra de mim em 

certos encontros de orientação, a tempo de não conseguir assassinar o desejo que, conforme 

registrei na epígrafe desta confissão, se fazia “Presente, ali, como um odor, como o aroma de 

um pensamento que não encontra tradutor na profundez do seu intento”. Busquei o 
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transbordamento da Ciência e das normas a partir de uma inspiração na poética valéryana13 

intraduzida por Augusto de Campos, cuja narrativa aloja uma subversão anagramática da 

imagem da serpente, em que esta [a serpente] “desafia a árvore do conhecimento a dar outra 

coisa que não seja frutos de morte” (CAMPOS, 1984, p. 16). 

Na tentativa de profundez, talvez tenha conseguido construir, sim, os conceitos, 

considerando o estilo deleuziano. Não consegui dizer não às metáforas, ao contrário, me rendi 

a elas e à sua potencialidade de manter vivo um movimento de devir e de desejo – 

intraduzíveis e anagramáticos, contando com a filosofia que atravessa a narrativa de meu 

texto: a da tradução. 

Foi isso que aconteceu: escolhi escrever assumindo os movimentos de um pensar com 

gestos metafóricos, intraduzíveis e anagramáticos – por algumas vezes, reitero, com rastros de 

recaídas e vacilos iluministas – mantendo uma postura atentiva à ideia de que uma escrita a 

partir de escritos de outrem (no decurso do texto explico que trabalho com narrativa de 

professores), não deixa de ser a minha tradução, feita a partir de minha gramática. Por tal 

tradução está sempre fadada ao problema da hospitalidade da língua do outro, acaba sempre 

por produzir uma a-tradução (traduzível-intraduzível), conforme afirma Derrida (2002). Nessa 

dinâmica, não podia perder de vista que a tradução compõe “a atividade operadora central da 

docência e a principal tarefa dos professores: o seu dever-traduzir” (CORAZZA, 2019, p.3), 

visto que o que faz o professor o tempo todo, senão, traduzir! 

Não tenho a pretensão de que este texto, por ser considerado uma uma Tese, se torne 

um tratado fincado na tradição do que tem sido compreendido por científico, mas sim que se 

abra para a desejo pulsante de uma escuta – otobiográfica – de outros pensares, de outros 

infinitos processos de tradução e que as letras, as palavras, a gramma sejam escutadas com a 

liberdade dançarina do movimento anagramático, em que se valendo das mesmas peças, das 

mesmas letras, com um simples deslocamento, seja possível produzir outras palavras, outra 

gramma, outros sentidos ( SERPENTE  = penetres...presente...repentes). É isso que 

pretendemos: um desejo pulsante pela escuta, em vez de tão somente uma leitura literal das 

palavras – embora não haja problemas para quem, dessa forma, o queira fazer. 

Assim, me fiz serpente, me fiz penetrante, me fiz presente, me fiz repente – com toda 

a arte do improviso que o penetrar no universo do outro, ainda que outro de si, demanda. 

Enfim, me fiz, me desfiz, me refiz, me FIZ! 

 
13 Referiro-me à Paul Valéry, particularmente sua obra Ébauche d’un serpent (Esboço de uma serpente), 

publicado pela primeira vez em 1921, marcada pela reinvenção da narrativa do mito bíblico da criação presente 

no livro de Gêneses, traduzido em poesia por Augusto de Campos na obra: Paul Valéry: a serpente e o pensar 

(1984). 
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E, agora, “Eis porque a mim mesmo[a] narro minha própria vida” (NIETZSCHE, 

2008, p.11), na condição de uma serpente oroboro mordendo a própria cauda! Condição essa 

em que me componho espiral, me faço roda e símbolos para tentar produzir significações que 

me possibilitem, juntos aos outros de mim, romper com os maniqueísmos, transbordar os 

binarismos e acolher as imperfeições, as molaridades e molecularidades de uma vida, de um 

mundo futuro, um mundo da criação contínua, das contingências, do perecível, da eterna 

reconstrução, dos desejos como princípios instituintes de um devir produtor da bio. 

Essa bio que inspirou Augusto de Campos e, também, a mim, na perspectivação de 

uma despoesia, de um espelho de viés, de escolha de palavras que não fizessem saltar 

somente a descrição de uma aparente realidade, mas sim – como fez Augusto de Campos – 

produzir poemas visuais, o que, na minha pretensão, quis fazer saltar paisagens professorais, 

nutrindo um processo heurístico de conversacionalidade e produção/formação de si.  

Para exemplificar, “Bio” (1993):  

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                   

 

 

                                                                        

                                                  

 

 

     (CAMPOS, 1994) 

  

Essa Bio – é um registro, um poema escrito com linha tênue produzindo a borda de 

cada letra e, em cada letra, o vazio necessário para podermos perceber o que há nas bordas – e 

esse Devir que entendo como potência nos cenários da educação e, particularmente, nos 

cenários da formação em exercício de professores, são importantes constituintes do processo 
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que ora apresento, em uma tentativa de tradução que, com todos os riscos que a atividade 

encerra, para o intento, faz-se urgente. 

Dessa forma, assim disponibilizo esse meu outro texto – palimpséstico - com todos os 

rastros, não visíveis, mas auscultivamente sentidos. Uma produção organizada em sete 

capítulos-camadas - Intraduzir, Conversar, Fabular, (Per)formar, Ensaiar, Arquivar e Devir 

– produção hibridamente formatada, com textos independentes [por isso algumas repetições 

necessárias], mas concatenados na otonarratividade proposta. Cada capítulo apresenta-se com 

um movimento: Intradução, conversação, Fabulação, performatividade, ensaio, arquivo e 

devir, que não é isolado e nem exclusivo àquela escritura que intitula, ao contrário, todos 

esses movimentos atravessam e pluralizam todos os textos. Uma opção que diz sobre a 

dinâmica teóricoprática/pensarteada/serpentecida eleita para a escritura, em que a 

preferência pela ordem sequencial [ou não] da leitura fica, como sempre, a critério do 

ouvinte-leitor.  
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            Agenciar o desejo de dizibilidade! Se desejos são produzidos, foi isso que pretendi: 

desejei produzir desejos de dizer (se/me), de narrar(se/me), de, com isso, formar(se/me). Um 

movimento de ir e vir; de abrir e fechar parênteses; movimento serpenteado e anagramático de 

invenções em que eu, a partir de escrileituras (CORAZZA, 2015; 2019) de narrativas 

docentes, me entusiasmei com a tentativa de um exercício [a]tradutório (DERRIDA, 2002) 

da gramma (grafia/escrita) e  me coloquei à espreita para escuta da vida (bio) na narrativa que 

cada palavra escrita e não escrita trazia. Narrativas de professores e professoras que aceitaram 

o desafio de produzir outras geotemporalidades formativas, considerando o exercício de 

tradução otobiográfica de sua/nossa professoralidade. 

Na posição de professora, que desde o ano de 1998 compõe e vivencia a Rede 

Municipal de Ensino de Palmas de Monte Alto – BA, propus-me, então, fabricar/rabiscar os 

passos para um movimento outro de formação de professores, neste trabalho entendido como 

um agenciamento14, arriscando um estilo deleuziano, valendo-me do encontro – com toda a 

tragicidade inerente às contingências e limites que desse encontro se precipitam – e de uma 

boa dose de provocação nietzschiana – para não me permitir esquecer de que há uma vida em 

cada grafia e, que esta, para ser escutada, precisa ousar narrar-se, considerando as molaridades 

de uma gramática e as molecularidades de uma gramatologia outra, produzida por um 

“sistema totalmente aberto a todas as cargas de sentidos possíveis” (DERRIDA, 2017). 

Nesta condição, operei inicialmente com duas perguntas: O que quer a formação de 

professores? E o que querem os professores com a formação? Um exercício nietzscheano que 

requereu uma política de escuta das vontades, das forças, das dizibilidades que querem algo 

ou alguma coisa ao dizer, aqui recriando as (pre)tensões vivenciadas por Monteiro, a partir de 

Derrida e deste a partir de leituras cruzadas de Nietzsche e Deleuze. Recriei a pergunta de 

Monteiro: O que querem, os professores, quando dizem? 

Desse processo, despontou as minhas primeiras negociações para a criação de espaços-

tempo de narratividade, espaços-tempos de otobiografias como geotemporalidades de 

formação, de produção de si. E, assim, a pergunta maquínica que atravessou toda a 

investidura da pesquisa: O que pode15 a otobiografia, perspectivada numa dimensão 

pedagógica, em (con)textos formativos de professores? 

 
14 Todas as palavras cunhadas em itálico, as quais não se adequam às normas da ABNT (itálico utilizado para 

termos estrangeiros), valem-se de uma gramatologia outra, que conforme Jacques Derrida (2017), dá margem 

para uma escrita que abarca um “sistema totalmente aberto a todas as cargas de sentidos possíveis”. Ou seja, são 

palavras com outras cargas conceituais que transbordam as molaridades semânticas. 
15 Utilizo esse termo não no sentido de perguntar qual o poder (força regulatória) da otobiografia, mas o que ela 

produz em potência (força inventiva), quando perspectivada nos contextos de formação em exercício de 

professores. 
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A negociação, agora, era com as teorias e práticas otobiográficas dentro de um outro 

campo discursivo: o pedagógico. 

Em recente artigo intitulado de As figuras do diabo no discurso pedagógico o 

professor francês Bernad Charlot (2018) diz que a “vida é uma negociação permanente entre 

desejo e norma, em que a questão do Bem e do Mal sempre volta no debate quando se trata de 

educação”.  

 Minha negociação, para essa itinerância, subverteu algumas normas preconizadas no 

âmbito da formação docente. Uma negociação que volta às minhas primeiras itinerâncias com 

a experiência da formação, a qual veio com entrelaçamento de duas paisagens simultâneas e 

retroalimentadas uma pela outra: a da catequista – que ensaiava, nos encontros de formação 

eucarística, os primeiros gestos de ensinar, aprendidos no magistério; e a da professora do 

Ensino Fundamental – que se valeu dos gestos de ensino da catequista para problematizar seu 

modo de ser professora, modo esse tomado como um gesto de produção, de agenciamento de 

desejos, de desconstrução. Será que essa negociação atualiza alguns traços de uma certa 

paisagem ofídica, já mencionada nas Confissões Iniciais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Serpente oroboro I16  

Fonte: Abraham Eleazar, apud Roob (2014, p. 331) 

  Nessa fase da negociação, percebi a professora produzida por uma catequista e, no 

deslocamento que o exercício entre uma posição e outra produziu, percebi, também, que eu 

era uma catequista [com sintomas pós-críticos!] produzida por uma professora-pesquisadora. 

Vivenciei, por meio da otobiografia, cada uma dessas diferenças, traduzindo-as como 

 
16 Retomo a figura 5 já mencionada na página 25 deste texto. 
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paisagens professorais. Diferentes paisagens que ensaiavam, no exercício de ser o que era, 

gestos de insubordinação de si e dos parâmetros doutrinários que indicavam o que “deveria 

ser”.  

 Com estes deslocamentos cíclicos, serpenteados e anagramáticos, construí um 

entendimento de cada atuação (professora-catequista-pesquisadora pós-crítica) como ensaios 

professorais que repetiam minha condição de professoralidade produzindo diferenças, rasuras, 

rastros e, nestas produções, as possibilidades de (des)construções. 

  Assumindo uma posição pós-crítica, o objetivo nunca foi destruir as “verdades” da 

unidade dos “divinos sacramentos” religiosos e muito menos as normatizações que regem o 

fazer educacional ou a própria natureza que temos legitimado para a compreensão de ciência, 

mas sim, problematizar alguns absolutismos estagnadores dos desejos presentes17 (anagrama 

de serpentes) nos contextos escolares, especialmente nos espaços-tempos da formação de 

professores, por onde há quase duas décadas serpenteio e exercito algumas desconstruções 

agenciadoras de [ou agenciadas por] um certo desejo por outras form(ações), outros saberes, 

outras maçãs!  

Em todo o processo da pesquisa-formação, eu, oroboro, articulei um movimento 

contínuo de inquietação e desejo que quis a escuta da vida (de si e do outro de si) como um 

agenciamento diferencial para maquinar desejos, que gozava de uma “potência de 

metamorfose” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.244), a qual desterritorializou a otobiografia 

e tornou possível reinventá-la como maquinaria pedagógica. Uma invenção inspirada nas 

perspectivações deleuze-guattarianas de “máquinas-desejantes” e “máquinas abstratas”, em 

que somos admitidos como máquinas-desejantes acopladas a uma máquina social, onde 

operamos um processo desejante-produtivo molecular que se autoproduz em forma de ciclo 

de repetição, mas onde só se repetem as diferenças (DELEUZE; GUATTARI, 2011). 

A metáfora otobiográfica e as (trans)criações e (trans)mutações heurísticas feitas por 

Monteiro (2004), a partir de Derrida e das leituras que este cruzou de Nietzsche e Deleuze, 

principalmente dos escritos de Nietzsche, sobretudo Ecce Hommo (1888) e Sobre o Futuro 

dos Nossos Estabelecimentos de Ensino (1872), também me convocaram a problematizar 

sobre o que acontece em nossos estabelecimentos de ensino, sobre a assinatura e a política de 

nome próprio, interpelando-me sobre a bio que se inscreve [ou não] nas “bordas” desses 

relatos de Nietzsche e dos nossos relatos enquanto professores em exercício nas diversas 

geotemporalidades de uma instituição de ensino.  Percebi que nas bordas dos registros desse 

 
17 Lembrando do acordo: sempre que o termo presente aparecer grafado em itálico (presente) – escute-se, 

anagramaticamente, serpente. 
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exercício – formativo e formador - está o “biográfico” e não somente a biografia, o “corpo” e 

não somente o “corpus”. 

Busquei em Derrida um parceiro de convers(ação) para pensartear [serpentear!] sobre 

a complexidade mobilizada ao falar(escrever) de si e do outro18(como outro de si) e de sua 

obra, o que não se trata somente de uma autobiografia, mas da bio que nela pode ser escutada, 

ou seja, sua otobiografia, na condição de exercício de percorrer o labirinto19 das significações.  

Reitero aqui minha pretensa Tese de que no ato performativo da escritura das 

narrativas de si, a partir de gestos otobiográficos, produz-se uma dimensão pedagógica, 

mobilizada no exercício da escuta e diferida no exercício [a]tradutório das vivências 

inscritas nestas narrativas. Nessas circunstâncias, em contextos de formação em 

exercício de professores, essa dimensão pedagógica otobiográfica, produz/forma 

diferentes professoralidades. 

Uma narrativa operante de [e operada em] um re-existir formativo/formador, que 

interpela-nos sobre a vida (bio) e convoca-nos à escuta (oto) nas/das escrituras (grafias) dos 

professores, criando uma política auscultiva de narratividades – política otobiográfica – 

promotora de currículos outros e de um movimento formativo que se dá na (per)formatividade 

do a-com-tecimento. Destaco, aqui, outra atividade na qual coloquei-me à espreita: estar 

atenta ao a-com-tecimento na/da formação.  

Pensei e produzi com essa escrita-escuta de si no a-com-tecimento da formação, 

operando com a otobiografia que transbordou o conceito e a metodologia de pesquisa, 

funcionando, também, como uma maquinaria pedagógica – conversa que desenvolveremos no 

decurso deste texto. 

Essa política de narratividade otobiográfica, produzida no desenvolvimento da 

pesquisa-formação-otobiográfica20, passou a ser concebida e apresentada nos encontros, como 

produtora de diferentes paisagens professorais (professoralidades/modos de ser professor) 

que, dentro de uma rede infinita e molecular de significações, formam-se ao 

dizer/escutar/traduzir as (dis/com) posições de si, para si e para os outros, na condição de 

outros de si. Eis, mais uma vez, a Tese! 

 
18 O termo OUTRO, cunhado em itálico no decurso do texto provoca para perspectiva de um outro diferente de 

nós que pode, inclusive, ser um outro de nós mesmo – multiplicado e diferido. Esse Outro que ativa nossa 

hecceidade, nossa condição singular-plural que interage, diferencia e interdepende do outro. O outro que não é 

entendido como o que não sou eu, mas aquele que, também, me adiciona, me suplementa, me constitui e eu a ele. 
19 Atentemos aqui para o labirinto e sua condição de metáfora otofisiológica, já descrita anteriormente. 
20 A pesquisa-formação otobiográfica será melhor explicitada no capítulo (Per)formar – [Inter]vales 

metodológicos, serpen(teares) errantes (p.92). 
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No ajuntamento de todas essas vivências – anteriores, durante e posteriores ao 

processo de 18 (dezoito) meses de campo com a pesquisa-formação otobiográfica, 

propriamente dita – organizei um conjunto de convers(ações) filosófico-pedagógicas que, 

aqui, ouso narrar para mim e para os outros a quem este narrar vier a encontrar ouvidos, de tal 

modo que se instaure uma comunicação diferida por uma escuta otobiográfica de uma escrita 

intraduzível.  

Serpen(teares), Convers(ações) e Ensaios! Em meio a movimentos de intraduções, 

fabulações, performances e devires, foram estes os melhores termos que emergiram de minhas 

inspirações deleuze-guattarianas, em muitos momentos traída pela atração desejosa por outros 

movimentos (derridianos, valéryanos, rortyanos) para meus pensares teóricospráticos em 

contextos de formação e/em exercício de professores. Gosto de dizer que descobri na dobra 

das Conversações deleuzianas (1992) a inspiração vocativa de que precisava: “Um pouco de 

possível, senão eu sufoco...”. Nesta dobra que, não por acaso, denominam de orelha21 da obra, 

escutei que, com essas palavras, Gilles Deleuze definiu o que teria levado Michel Foucault, na 

última fase da sua obra e vida, a lançar-se de forma tão inesperada à descoberta dos processos 

de subjetivação.  Deleuze explica ali que o pensamento jamais foi questão de teoria, mas de 

vida (DELEUZE, 1992). E foi assim que tentei desenvolver esta Tese, buscando pensamentos 

que não se (a)fundassem em questões Teóricas e Filosóficas [com iniciais maiúsculas!], mas 

que as atravessassem se inundando e se afetando de questões de vida, “enfraquecendo os 

fundamentos” [como sempre alerta Inez em seus dizeres antifundacionistas]. 

 

Mais um parêntese 

(... 

 Recobro, aqui, a inspiração metafórica da escuta e o anagrama ofídico valéryano 

(penser/presente: serpente), para, em seguida, fazer uma tentativa de apresentação-síntese do 

que o leitor é convidado a escutar. Mas, antes, uma retomada: 

✓   É importante lembrar que a escuta de uma serpente não ocorre pelo ouvido, sendo 

que sequer o tem, mas pelas escamas de seu corpo – ela “escuta pelo mais profundo 

de sua pele” (DELEUZE, 1992, p.113). Esse processo me retoma, mais uma vez, a 

obra Conversações, quando no capítulo “Rachar as coisas, rachar as palavras”, 

Deleuze faz menção aValéry e à sua fórmula “o mais profundo é a pele” (DELEUZE, 

1992, p.113), tomando tal fórmula como uma arte das superfícies. Para Foucault – 

 
21 Refiro-me à dobra da capa onde o autor costuma escrever elementos do livro, síntese da biografia do autor 

e/ou sinopse ou extratos de um livro.  
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tema do mencionado capítulo – a superfície torna-se superfície de inscrição – de 

onde também remonto a ideia de palimpsestos, cuja superfície é tomada por 

(re)inscrições ao mesmo tempo não visíveis e não ocultas. Neste texto, o palimpsesto 

sugere um movimento ininterrupto e indecidível de lecto-escuta-escrita dos a-com-

tecimentos, das entrecamadas da bio. 

...) 

Neste texto, cada capítulo partilhado é, pois, como uma camada de leitura de um 

mesmo a-com-tecimento: uma pesquisa-formação otobiográfica implicada na dobra 

(per)formativa da escritura de minha professoralidade. Um circuito formativo e formador em 

meio à vida de professoralidades outras que se propuseram ao exercício da narrativa de si! 

Este texto é, pois, a minha narrativa de professora-formadora que, também se formou e 

continua neste processo, neste exercício formativo-formador.  

Cada capítulo faz-se, dessa forma, algo que é pesquisa, que é formação, que é 

otobiografia e que é camada de (m)eu palimpsesto, de minha professoralidade, que, também 

se (de/re)compôs, no movimento investigativo constitutivo de uma rede de dizibilidades 

otobiográficas atenta aos acontecimentos formativos e às paisagens professorais, as quais, de 

forma “não visível e não oculta” (FOUCAULT, 1995; DELEUZE, 1992) se apresentaram à 

escuta e constituíram os argumentos que suplementam a otobiografia com uma dimensão que 

já lhe era potente tanto no conceito desenvolvido por Derrida (1984), quanto no método de 

pesquisa  de Monteiro (2004) e que, aqui, atualizamos em forma de maquinaria pedagógica: a 

dimensão formativa. 

Apresento, assim, o “Meu Fausto”, com toda a miscelânea que reúne minhas 

verdadeiras [ou verdades!] com minhas falsas lembranças, minhas ideias, minhas previsões, 

hipóteses e deduções bem [ou mal] pensadas, experiências imaginárias; as minhas diferentes 

vozes, as capturas possíveis de movimentos que compuseram as camadas de minha 

professoralidade traduzidas em capítulos teorizantes: Intraduzir, Conversar, Fabular, 

(Per)formar, Ensaiar, Arquivar e Devir! Poder-se-á começar a leitura por onde quiser e 

interrompê-la em qualquer parte. 

Ressalto que tanto o exercício da escrita, quanto o de organização para 

disponibilização desta, constituíram-se importantes experimentações de uma pretensa 
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atividade [oto]poiética teorizante implicada, dobrada em uma auscultiva prática investigativa, 

profissional, fabulatória, performativa, arquiviolítica22 e, por tudo e além disso, formativa. 

 Assim, o conjunto dos a-com-tecimentos da pesquisa-formação otobiográfica, 

realizada com professores e coordenadores pedagógicos do município de Palmas de Monte 

Alto – Bahia, também, produtores deste processo, dentre outras coisas, almejou discursos e 

práticas pedagógicas menos dotadas de fundamentos absolutos e mais atentos [à espreita] aos 

desejos e aos aspectos ontológicos [tomados na condição de devir, de matéria em movimento] 

das professoralidades.  

Portanto, nesta otonarrativa, tornei-me uma serpente composta por muitas peles – 

algumas tornaram-se habitações abandonadas – serpente-texto-palimpsesto com muitas 

camadas de textos escritos! É assim que me apresento e, por consequência, o mEU texto – eu-

texto palimpséstico – raspado, rasurado, escrito, reescrito, sobrescrito, (com/dis/ex)posto, por 

meio de variadas (intra)duções otobiográficas. Sim! Porque este texto só existe no encontro 

com os outros-textos, sob os quais transcriei esta escrita, ouvindo a mim e aos outros de mim 

(professoralidades partilhadas) neste processo de vida-formação chamado pesquisa. Esta que 

aqui intraduzo em forma de Tese, escrita em simultaneidades não lineares, mas com alguma 

forma de sucessão dos escritos – transcriações de vivências, trapaceando os ordenamentos da 

linguagem, por meio dela mesma, e abrindo as possibilidades de acesso para as bifurcações 

infinitas das veredas dobradas de minha professoralidade e de outras de outrem. 

Por fim, sejam todas as pessoas bem-vindas à minha obra-devir que, com as 

interioridades abertas, simplesmente se propõe a conversar com você e, nesta proposta, que 

eu possa encontrar ouvidos, para esta escuta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Derrida (2001b, p. 22) fala de uma potência arquiviolítica como aquela que não deixa atrás de si nada que lhe 

seja próximo. Aqui suscitamos a ideia mesmo do arquivo derridiano, o qual rescria-se na dinâmica fabulatória de 

apagamentos e conservações. Brinco aqui com a maquinação anagramática de conversa-conserva, pois em 

Deleuze (1992) conversar é uma das condições para se conservar e variar um pensamento. 
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PROFESSORALIDADE:  TORNANDO-ME O QUE SOU 

 

“Chegar a ser o que se é, pressupõe que se tem uma suspeita mínima do que se é”.  

(NIETZSCHE, 2008) 

 

 

Fazer uma volta para o futuro23 de minha professoralidade é mesmo embarcar no meu 

“jardim de veredas que se bifurcam”24, cujo acesso só seria possível a quem comigo teve 

vivência, sendo, pois, capaz de escutar a vida presente em meus escritos. Mas e quem comigo 

não teve vivências? Para aqueles e para esses, por meio desta escrita, empresto meus ouvidos, 

para que possam, comigo, escutar e acessar às minhas vivências, considerando as múltiplas 

veredas de minha vida-formação.  

Essa volta fez-se oportunidade ímpar para, com outros ouvidos, (re)visitar, 

(re)significar e (re)inventar momentos, os quais mobilizaram desejos pessoais/profissionais de 

formação, frente a incessante busca por compreensões e produções de sentidos para o meu 

ser, estar e fazer neste mundo, além de (me) possibilitar um repensar sobre os currículos que 

compus e que me compuseram, tanto no decurso de minha formação acadêmica, quanto de 

minha atuação profissional (que, por sua vez, também, é/foi formação). 

Nessa contextura, é que apresento as composições entrelaçadas25 que me arquitetam 

por meio deste exercício de escrita de mim, que embora seja um exaustivo movimento 

estético de intraduzibilidades, não deixa de ser prazeroso e (re)aprendente por mobilizar 

outras (des)construções, outras significações e outras identificações, apresentadas a título de 

um arquivo memorial, nesta narrativa otobiográfica.  

É válido mencionar que, coadunando com a ideia de que não nos compomos sozinhos, 

nesta escrita ouço algumas vidas (bios) de autores/as que – me espelhando na ideia que  Edgar 

 
23 Pesco essa ideia e as implicações que ela suscita de um movimento narrado por Maria Inez Carvalho durante a 

sessão de apresentação de seu Memorial, etapa do processo de promoção a professora titular da UFBA. 

Movimento esse, também descrito na obra Uma volta para o futuro: em busca do tempoespaço perdido nas 

lembranças, em que, na escritura memorialística ela afirma que: “sim, foi uma volta ao futuro, melhor me 

conheci para seguir em frente sempre buscando um tempo/espaço que teima em se perder em minhas 

lembranças. Meu desejo é que possa, também, ser uma experiência de volta ao futuro para cada um dos leitores” 

(CARVALHO, 2020, p.13). 
24 Referência ao conto de Jorge Luís Borges – O Jardim de Veredas que se bifurcam (BORGES, 1989). 
25 O termo entre + laçada implica em duas circunstâncias: a primeira diz respeito ao entre fazendo referência aos 

entrelugares aludidos por Bhabha (2003, p.20) como “a necessidade de passar além das narrativas de 

subjetividades originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 

articulação de diferenças culturais” e referencia também os espaços fronteiriços dosmodos de ser que se 

desvelam nas entrelinhas a cada movimento de incursão que faço em minhas trajetórias vivenciais que a mim se 

(re)apresentam sempre como lugares de movimento, de negociação, de resistências (DELEUZE,1992; 

PARAÍSO, 2016). A segunda diz respeito ao termo laçada (presa), referendando os acontecimentos e crenças 

que dificultam o movimento rumo à vivências outras. Contudo, juntos, entrelaçada, dão conta da complexidade, 

do rizoma inerente à junção interconectada pelas linhas fluidas dos a-com-tecimentos que por simultaneidades e 

permanências me (de)compõem. 



47 
 

 

Morin desenvolveu na escrita da obra Meus Filósofos (2013) – reconheço como “meus 

filósofos” e “minhas filósofas” – as quais fecundaram em mim um vasto território de 

questionamentos, de inquietações, de sociabilização com a diferença e de 

singularização/pluralização de meus discursos e narrativas – Jacques Derrida, Gilles Deleuze, 

Félix Guattari, Sílvio Gallo, Silas Monteiro, Inez Carvalho, Maria Roseli de Sá, Márcea Sales, 

dentre outros. 

Nasci na cidade de Januária – Minas Gerais; uma escolha da minha mãe para contar 

com o apoio de minha avó paterna naquele momento, mas morávamos em Montalvânia, 

também no estado de Minas gerais. Filha de pais que não concluíram sequer as séries 

escolares primárias, aprendi, com eles mesmos, a valia da educação e do letramento – no 

macrossentido do termo – para um trilhar menos alheio no decurso do acontecer existencial e 

para alguma possibilidade de garantia de vida digna.  

Desde a infância, vivida em meio a narrativas sobre pensadores e filósofos (Sócrates, 

Galileu, Confúcio e outros) que davam nomes a todas as ruas da cidade de Montalvânia, onde 

morei até os 11 anos de idade, fui iniciada em leituras que versavam sobre a história deles 

para fazer interligações com a história da cidade e com os mais diversos e complexos temas 

da história da humanidade; ressaltando que meu pai, valendo-se das redes de amizade que 

construía nas bancas de jogo de baralho, não poupou apostas com prêmios em livros, 

enciclopédias, mapas e revistas, justamente pelo prazer de assistir, em casa, seus seis filhos 

fazendo o que ele não conseguia, talvez pela falta de oportunidades, talvez pela falta de 

condições financeiras, e, talvez, por ter achado o jogo e a vida de comerciante ourive mais 

atraente mesmo do que a escola.  

O que sei é que o acesso aqueles livros e o acompanhamento sempre de perto de 

minha mãe e de minha irmã mais velha – Neurivânia – nas questões educacionais, me 

possibilitaram transitar sem grandes dificuldades pelos 1º e 2º graus escolares, deixando e 

colhendo, junto aos colegas e professores, marcas (diferenças) que potencializaram minhas 

identificações com o contexto da Educação, particularmente com a docência.  

Em 1991 passamos a residir na Bahia, primeiro na cidade de Iuiu e posteriormente na 

cidade de Palmas de Monte Alto. Nesse período, mais precisamente a partir do ano de 1994, 

minha identificação com a docência se atualizava em casa, colaborando com minhas irmãs em 

suas atividades profissionais e acadêmicas, sendo ambas professoras da Educação Básica da 

Rede Municipal de Ensino de Palmas de Monte Alto- BA e estudantes do curso de Pedagogia, 

ofertado pela Universidade do Estado da Bahia, no Departamento de Educação de Guanambi 

– Campus XII, onde no ano 2000 eu viria a ser, também, aluna.  
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Infância: paisagens caleidoscópicas, escutas labirínticas 

 

É incrível como, em frações de segundos, como em um caleidoscópio, algumas 

paisagens, provisoriamente capturadas, preparam os meus ouvidos para a escuta ressonante da 

minha infância, tempo em que, ainda não consciente dos separatismos e binarismos que a 

racionalidade técnica anos mais tarde me ensinaria, eu habitava um espaço onde Einstein era 

vizinho “de parede” de Sócrates, assim como Platão estava ao lado de Karl Marx e, nas longas 

avenidas cortadas por ruas e travessas da cidade de Montalvânia, outros filósofos e 

personalidades das mais diversas áreas, se encontravam: Galileu, Copérnico, Confúcio, 

Zoroastro, Freud, Buda, Madame Curie, Gandhi, Hegel, Homero, Kepler, Montezuma, 

Voltaire,  Rousseau [...], sendo que, na praça central, o encontro era  com o Cristo Rei. Uma 

organização cartográfica pensada e materializada por Antônio Lopo Montalvão, um escritor, 

poeta, estudioso autodidata da área de filosofia, fundador da cidade de Montalvânia, meu 

conterrâneo de terra natal – Januária – Minas Gerais. Engraçado como meu (re)encontro com 

essa cartografia geográfica fez precipitar certas lembranças que significativamente dizem 

sobre minhas cartografias de afetos e devires.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Carta topográfica de parte da cidade de Montalvânia- MG. 

Fonte: Google Maps (https://www.google.com.br/maps) 

 

Assim, era naquelas ruas da cidade de Montalvânia que eu desenvolvia o tal do 

pertencimento e, ao mesmo tempo, “me esticava no mundo”, como diziam alguns amigos da 

família, quando me viam literalmente correndo para, com eficiência e rapidez, prestar favores 

https://www.google.com.br/maps
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à minha mãe ou a algum dos meus cinco irmãos, principalmente o de levar a marmita e o café 

ao meu pai – um exímio ourives e jogador de baralho, com quem aprendi que certas trapaças 

não são exclusivas do jogo das cartas, elas movimentam-se no jogo da linguagem, da vida.  

Me lembro de ver meu pai fazendo algumas marcas nas cartas, raspando-as, cuidadosamente, 

com cacos de vidro, imperceptíveis aos outros, mas não para ele, pois ali estavam registros, 

que por conta das raspagens, produziam diferenças nas cartas que lhe permitiam mobilizar 

estrategicamente certas jogadas, que, para quem não tinha acesso ao processo, era uma 

perfeita intradução.  

Meu pai não produzia marcas para tradução, produzia marcas para diferir suas cartas! 

É isso que ressoa nesta narrativa – uma tentativa de produzir marcas de diferenças para 

proporcionar o melhor dos acessos à minha obra, com especial atenção nesta parte em que 

escrevo sobre a minha professoralidade, termo que utilizo a partir dos escritos de Marcos 

Villela Pereira, para quem “ser professor é produto de si” e, valendo-se de Foucault (2011), 

ele também a toma como “escrita de si” (PEREIRA, 2013, p. 66). Nesse sentido, assumo a 

minha professoralidade como uma “marca”, uma “diferença” que experimentei, e ainda 

experimento, na produção de mim, uma produção palimpséstica porque,  

Nosso corpo fala línguas que ele mesmo desconhece...Em tempos antigos, quando se 

escrevia em couro, costumava-se apagar um texto a fim de escrever um texto novo. 

As palavras eram raspadas e a superfície do couro era alisada com o auxílio de 

presas de elefante. Quando se percebia que nada do antigo texto restava, fazia-se 

uma nova escrita. E a antiga estava perdida, para sempre...Eles não sabiam, 

entretanto, que dentro do couro o texto antigo permanecia, invisível. [...] Eram 

palimpsestos: couro sobre o qual muitos textos eram escritos. Nossos corpos: 

palimpsestos. (ALVES, 2015, p. 179) 

   

Retomando a carta topográfica da cidade de Montalvânia...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 9: Imagem de satélite de parte da cidade de Montalvânia- MG, 2018. 

Fonte: Google Maps, 2018 (https://www.google.com.br/maps) 

https://www.google.com.br/maps
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Como disse anteriormente, nessas ruas eu me esticava. Esticava (per)correndo em 

meio a um labirinto de ruas com uma con-fusão26 de narrativas universais, que eram 

fortemente disseminadas na cultura escolar. Esticava-me, também, para chegar a tempo de 

fazer-me presente (serpente), à espreita, no acontecer complexo – labiríntico - das trapaças 

com as cartas intraduzíveis de meu pai.  

Quando encontrei a imagem capturada via satélite da cidade de Montalvânia, me vi 

presa à ideia de labirinto e da complexidade das narrativas que hibridamente se apresentavam 

nas placas nomeando as ruas, mas essa ideia ficou um pouco encostada, pois me chamou mais 

atenção a mensagem que o serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite 

(Google Maps) sinalizava: “ver tempo de viagem, trânsito e locais próximos”. Foi outro 

movimento do meu caleidoscópio. Lancei-me a um sobrevoo imediato ao Jardim das veredas 

que se bifurcam, em que a depender do tempo da viagem, o futuro e o passado gozam da 

mesma natureza irrevogável. E, como no caminho labiríntico do tempoespaço desse Jardim, 

pude retomar a história dos temposespaços, de onde ela partiu, contudo, um pouco mais atenta 

aos trânsitos, aos locais, às esquinas das ruas-labirintos dobradas. 

Acredito que essas con-fusões de repertórios filosóficos e trapaceiros, somente depois 

dos cacos caleidoscopicamente movimentados, puderam ser por mim compreendidas como 

importantes e complexos rastros produtores de marcas diferenciais em minha existência, 

especialmente em minha professoralidade. Professoralidade essa que, assumindo-a em 

condição intraduzível, me propus, em um gesto otobiográfico, a mim mesma narrar.  

 

Da Discência à Docência 

 

Concluí as primeiras quatro séries do primeiro grau em Montalvânia, de onde nos 

mudamos [graças aos movimentos e itinerâncias de meu pai] em 1991, para residir na Bahia, 

inicialmente na cidade de Iuiu e, cinco meses depois, em Palmas de Monte Alto. Estávamos 

imersos em uma outra cultura, o que me exigiu outros movimentos de identificação, com 

destaque para os escolares, os quais, hoje, reconheço como valiosos para a compreensão de 

quão paradoxais são as realidades educacionais deste país, especialmente no âmbito do Ensino 

Fundamental. 

No ano de 1997, cursando o segundo grau em uma escola pública, particularmente no 

período de estágio do curso de Magistério ofertado pelo Colégio Municipal Eliza Teixeira de 

 
26 Termo emprestado de Coracini (2007,p.45) para caracterizar a mestiçagem de discursos 
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Moura, escolhi tornar-me professora. Embora fosse a única opção disponível, creio que a 

escolha precisa acontecer, até porque muitos colegas não escolheram e decidiram parar de 

estudar e se aventurar em alguma outra forma de trabalho.  

Nos espaços-tempos-formação do curso do Magistério ofertado pelo Colégio 

Municipal Eliza, já me chamava atenção as primeiras impressões sobre como os currículos 

dos cursos de formação se desmancham na prática [A teoria na prática é outra!]27. Impressões 

essas problematizadas pelo professor Ginaldo Cardoso de Araújo, o qual, pelo exemplo, me 

inspirou para uma prática implicada e atenta às singularidades e pluralidades de uma diferença 

que se quer ouvida nos textos curriculares, não para permanecerem, ao contrário, para se 

multiplicarem e pluralizarem. 

Meus primeiros gestos professorais ocorreram na catequese, junto à Igreja católica – 

era uma catequista que ensaiava o que aprendeu no curso de Magistério e nesses ensaios as 

primeiras descontruções do que até então entendia por professor, especialmente professor de 

escola pública. Esta experiência, de certa forma, abriu redes para o convite à minha primeira 

experiência profissional docente, aos dezessete (17) anos, na Escola Municipal Santa Rita, 

situada em uma comunidade rural de Palmas de Monte Alto, no ano de 1998, logo após 

concluir o magistério. Era uma escola pública que funcionava em uma minúscula sala, dentro 

de uma casa de farinha da Fazenda Santa Rita. Ali ocorria uma espécie de troca: a família 

cedia o espaço à prefeitura que, por sua vez, disponibilizava uma professora e os recursos 

materiais, de modo que o emprego de zeladora/merendeira era reservado à esposa do 

fazendeiro, a qual recebia um salário-mínimo pelo trabalho. Eu lecionava para uma única 

turma, multisseriada, que acolhia estudantes da pré-escola à quarta série do Ensino 

Fundamental, o que, em termos atuais, corresponde da Educação infantil ao quinto ano. 

Dentre os 23 alunos que ali frequentavam, apenas 16 eram contabilizados 

formalmente, para fins de pagamento salarial e repasse de material e merenda escolar. Tudo 

isso, em virtude da aplicabilidade dos regramentos legais do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), feita 

pela administração municipal da época, a qual não considerava como estudantes regularmente 

matriculados aquelas pessoas que tinham idade fora da faixa-etária de 7 a 14 anos, assim 

como três estudantes com deficiência (uma com Síndrome de Down, um Surdo e outra que 

tinha 17 anos que não conseguia ler e nem escrever) – uma situação que inaugurou meus 

 
27 A questão do distanciamento entre teoria e prática, no texto colocada como uma preocupação, aparentemente 

ingênua, traz à tona outras implicações, o que tem sido tema de questionamentos e estudos fepeanos e 

gefepeanos, como carinhosamente nominamos os acontecimentos dos Grupos de pesquisa FEP/UFBA e 

GEFEP/UNEB, dos quais participo. 
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primeiros descontentamentos com as questões da profissionalidade, contudo instigou as 

produções/marcas de minha professoralidade. 

Compreendo essa experiência como o principal atravessamento de minha 

professoralidade, pois os saberes que a formação no curso do Magistério me possibilitou 

tornaram-se pistas diante do que fui demandada a inventar para produzir uma prática 

educativa condizente com as singularidades que habitavam aquele precário lócus, onde eu me 

constituía professora e com uma grande responsabilidade de educar em um contexto muito 

diferente do que eu fui preparada para atuar [Hoje compreendo que não podia ser diferente!]. 

Ali, na roça, com ribeirinhos de faixas-etárias diversas e estudantes com necessidades 

educacionais especiais e específicas, percebi e vivenciei outros processos formativos que 

aconteciam na diferença com os diferentes.  

Essa circunstância revelou-se uma tarefa árdua e complexa que me convocou a 

interpelar sobre os cenários educativos e suas contingências, em que era sempre urgente 

inventar alternativas para mobilizar outros modos de ser professora naqueles espaços-tempos 

escolares. Espaços-tempos esses os quais, durante a formação em Magistério, conhecíamos 

(a)fundados em padrões generalizadores. 

No ano 2000 eu vivia em meio a conturbadas adversidades familiares, em que – com a 

ausência e abandono do meu pai – tivemos (todas as pessoas de minha casa) que reunir 

esforços para trabalhar e manter o sustento de nossa família. Foi nesse ano que consegui a tão 

sonhada aprovação para o concorrido curso de Pedagogia ofertado pela Universidade do 

Estado da Bahia – UNEB. Uma oportunidade para poucos, o que fazia redobrar o esforço em 

conciliar trabalho e estudo, driblando a exaustão.  

Este curso constituiu-se um importante espaço de questionamentos que me fez ir e vir 

em cada uma das minhas experiências anteriores, traçando outras interconexões com algumas 

teorias, as quais foram referências para a minha opção de enveredar pela investigação 

científica acerca das relações entre a universidade, a  prática pedagógica e a formação do 

professor e suas ressonâncias na vida, nos discursos, nas subjetividades irradiadas nas 

narrativas, nas histórias e trajetórias de vida que sempre me encantaram e me convidaram aos 

(etno)movimentos de (des)construção de mim.  

Essa imbricação me inspirou para meu trabalho Monográfico intitulado de Domínio da 

língua materna: um desafio da escola e da família pela inclusão no ano de 2004, orientado 

pela professora Kátia Montalvão, a qual, coincidentemente, descobri ser uma das filhas do 

fundador da cidade de Montalvânia – coisas das veredas que se bifurcam e promovem 

encontros no acaso, na contingência. 
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A vivência formativa no curso de Pedagogia (2000-2004) me rendeu um rico aparato 

no âmbito da teoria, entretanto, no Departamento de Educação do Campus XII da UNEB, em 

especial no curso de Pedagogia, a cultura da produção acadêmica e para a inovação não era 

vivenciada/propagada. Não havia uma disseminação de ações que promovessem o 

desenvolvimento de tais atividades, exceto as propagadas – na ousadia – pelo grupo que 

comigo compunha o Diretório Acadêmico (DA) do qual fazia parte, que contava com o apoio 

do Professor José Alves.  

O DA organizava as viagens para os Congressos e demais eventos científicos, a 

exemplo do Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia – ENEP, Encontros da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, dentre outros. Entretanto, a nossa participação 

se limitava à condição de ouvinte [aqui escuto a crítica nietzschiana sobre o modo como o 

estudante está ligado à universidade – pelo ouvido!]. Naquele tempo, não existiam em nosso 

contexto formativo programas de iniciação científica. Os únicos espaços que escaparam da 

captura meramente teórica foram os estágios e um projeto de intervenção que realizamos em 

creches do município de Guanambi, coordenado pela professora Sônia Maria Alves. Foram 

nossas formas de trapacear – individual e coletivamente – o instituído. 

 

Na condição de professora, me escolhi professora-pesquisadora 

 

A situação de ouvinte nos eventos acadêmicos começou a me incomodar de tal forma 

que, ingressei, no ano de 2005, em um curso de pós-graduação lato sensu em Didática e 

Metodologia do Ensino Superior, primeira turma de especialização ofertada pela Faculdade de 

Guanambi, oportunidade preciosa na região e, também, reflexo de uma nova tendência 

mercadológica dos processos meritocráticos de formação inicial e continuada que se alastrava 

naquele momento. Obviamente que o mérito era, também, importante, mas instigava-me a 

possibilidade de participar da tal comunidade científica. 

Almejando essa participação, durante a especialização publiquei meus primeiros 

artigos na web, aqueles sites gratuitos de publicação on line, justamente discutindo o 

distanciamento entre universidade e as demandas sociais, apresentando o Ensino Superior 

como um direito social malogrado, o que resultou em um convite feito pelo Professor 

Alexandre Vieira, da Universidade Estadual de São Paulo, para integrar a equipe de autores 

do projeto de um livro sobre educação e ensino – Uma análise sobre as diversas vertentes 

educacionais (2010) com o capítulo Ensino Superior Brasileiro: a histórica luta pela 

universalização, discussão embasada no Trabalho de Conclusão de Curso da especialização – 
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Ensino Superior: o desafio da reciprocidade social que versava sobre a implicação social 

das/nas produções acadêmicas. 

Desafio esse que me acompanhou desde a formação para o Magistério até os bancos 

da academia, o que refletia diretamente em minha atuação profissional. A essa altura, eu era 

uma pedagoga, especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior, que me sentia 

com o peso da responsabilidade de fazer certa diferença dada as trajetórias formativas que 

vivenciei, enquanto muitos de meus colegas sequer tiveram a oportunidade de concluir o nível 

médio de formação.  

No ano de 2006, eu já havia experienciado a docência em todas as séries do Ensino 

Fundamental e Médio tanto na rede pública, quanto particular, atuando em escolas situadas 

em espaços urbanos e rurais e, também, participando de associações rurais nas comunidades, 

as quais ainda vislumbravam no professor a única esperança de intermediar diálogos com 

outras instituições que pudessem contribuir para amenizar a situação de miserabilidade da 

população local.  

Ainda em 2006, aceitei o convite da Secretária Municipal de Assistência Social para 

coordenar, na posição de pesquisadora colaboradora, junto a crianças, jovens e adolescentes, 

um trabalho de pesquisa sobre o Histórico Sociocultural do município de Palmas de Monte 

Alto, referente à programação do Projeto “Selo Unicef”, ocasião em que tive acesso a 

diferentes modos de vida do município, visitando, com o grupo, as comunidades tradicionais 

(quilombolas, campesinos, ciganos) em busca de realidades culturais outras que também 

compunham o mencionado histórico-cultural do município.  

Este trabalho deixou rastros em meu modo de escrever-viver os planos e projetos 

pedagógicos (que tomo como registros de uma professoralidade), pois me fez compreender 

certos vazios ou intervalos que, em meu modo de serfazer docência, se tornaram importantes 

espaços-fendas para esvaziamentos e transbordamentos outros.  Vazio que, filiando-me às 

ideias de Biato (2015, p. 147), nessas condições, “torna-se potência artistadora, inaugura 

caminhos, escreve, envia”.  

Abro, aqui, um parêntese 

(...  

Na condição de uma certa (des)ordem cronológica do discurso, ainda sem saber que 

meus gestos pedagógicos eram gestos de uma escritura outra, compreendo, hoje, essa 

escritura como dotada de uma hecceidade a qual – valendo-me do professor Silas Monteiro 

(2009), com sua inspiração deleuze-guattariana – trata-se de um devir que evoca a si mesmo e 

afirma a singularidade [...] que é sempre multiplicidade. Na hecceidade, “somos únicos, 
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somos bandos, somos o que somos: Cada um e todos. Ao mesmo tempo, diz de nossa 

individuação” (MONTEIRO, 2019, p. 527). Neste sentido, na hecceidade “há um modo de 

individuação muito diferente daquele de uma pessoa, um sujeito, uma coisa ou uma 

substância” [...Tudo isso na perspectiva de que] “tudo aí é relação de movimento e de repouso 

entre moléculas ou partículas, poder de afetar e ser afetado” (DELEUZE-GUATTARI, 1997, 

p. 47). 

Foram nas escrileituras de minha professoralidade, (des)construída em diferentes 

cenários educacionais, que senti os tremores (LARROSA, 2014) e os movimentos (d)escritos 

por Roland Barthes em sua Preparação do Romance (2005), onde organiza sa escritura em 

duas partes: da vida à obra e a obra como vontade.  

As minhas aulas, as minhas composições pedagógicas tornaram-se, para mim, um 

simulacro desse Romance que, talvez, como alertava o próprio Barthes, nem se tratava, 

absolutamente de preparar um romance, e dizia nem ser seguro que se tratasse de um 

romance. Para Barthes, “esse termo antigo [romance] foi escolhido por comodidade, para 

sugerir a ideia de uma ‘obra’ que, por um lado, tem vínculos com a literatura, e por outro, 

com a vida” (BARTHES, 2005). Assim, entre vínculos literários e vínculos com a vida, 

produzi perceptos e afectos sobre minhas as aulas e demais escritos pedagógicos que me 

fizeram perceber o seguinte: não era uma preparação dessas atividades como um Romance, 

era um exercício de escrita, de preparação de mim.  

Em uma chave deleuziana “os perceptos não são percepções, são pacotes de sensações 

e de relações que sobrevivem àqueles que os vivenciam. Os afectos não são sentimentos, são 

devires que transbordam aquele que passa por eles (tornando-se outro)”. (DELEUZE,1992, 

p.175) 

Meus escritos (planos de aula e materiais pedagógicos) tornaram-se uma preparação 

do que e do como dizer(me) para o outro – currículos e didáticas dobrados em performações 

de mim, em um movimento [a]tradutório endereçados aos outros com quem tinha vivência. 

Por isso, tornaram-se caros, nesse movimento, termos como envio, endereçamento, 

hospitalidade, os quais se apresentam muito provocativos no Ecce Homo de Nietszche ao 

narrar para si mesmo sua vida, como quem empresta os ouvidos aos outros para preparar-lhes 

à leitura-escuta de suas obras, questionando(se)/explicando(se) porque escrevia livros tão 

bons.   

Era aqui, aquele ponto da dobra, do entrelugar, da vida-morte de uma pedagoga: 

 



56 
 

 

Os pedagogos, os que falam ou escrevem sobre educação, fizeram cara de 

especialistas, de experts, de sacerdotes, de políticos, de técnicos, de pregadores, de 

professores, de pesquisadores, de funcionários, ou de uma mistura de tudo isso. Por 

isso falam (e escutam, e leem, e escrevem) na qualidade de especialistas, ou experts, 

ou sacerdotes, ou políticos ... sem mostrar a cara. Ou seja, impostando uma voz de 

técnicos, ou de pregadores, ou de professores, ou de pesquisadores, ou de 

funcionários ... que nunca treme. (LARROSA, 2014, p. 76) 

 

Tornei-me professora que treme! E, embora às vezes me tráia, busco transcriar uma 

pedagogia que se alimenta de maçãs, do jogo dos rastros, da Différance, que tenta escapar das 

armadilhas das verdades e essencialismos, e tenta não se iludir com a vontade do controle do 

especialista. Prefiro a (des)construção dos sentidos. Trata-se de um movimento difícil, 

complexo e, talvez por reconhecer isso, tornou-se um movimento prazeroso e ético, como 

quem ousa transitar por caminhos usando da “sagacidade das serpentes” sem perder a 

“simplicidade de uma pomba” (BÍBLIA, Mateus, 10:16)   

...) 

 

Outros rastros, outras disseminações de sentido 

 

Nas visitas em diferentes locais daquelas comunidades, me preocupava o aparente 

alheamento dos professores frente às singularidades locais, o que, em minhas suspeitas, 

implicava na falta de conexão entre (con)texto escolar (organização, estrutura, 

biblioteca...currículo) com o (con)texto situacional onde a própria escola se (des)localizava, 

situação que provoquei discussão junto à Secretaria Municipal de Educação. Senti mesmo, ali, 

certas vertigens, cujas (in)traduções se aproximam com o que (d)escreve Biato (2015, p.147): 

 
[...] sensação de vertigem a de voltar ao pó [...]. A vida do corpo tem sua saúde. Esta 

lhe é cara. Imprescindível. Sentar-se à mesa, sentir a maresia, ouvir-lhe o som: vida 

que vai. Aquele que deseja segurar a vida, afunda em amargura.  [...] Angústias 

temporais acompanham os que cursam a existência como quem corre atrás do vento 

e crê que irá alcançá-lo. Vaidade de vaidades. Ocorrências diárias nos certificam de 

que tanto a saúde quanto a doença vão. Errância. (grifos nossos) 

 

Essa situação nos faz lembrar de que ainda lidamos com muitas professoralidades 

amarguradas por, dentre outros motivos, desejar segurar a vida!  

Após este percurso, assumi a coordenação pedagógica de área em algumas escolas da 

Educação Básica, cuja atribuição consistia em “orientar” os professores no desenvolvimento 

de sua prática pedagógica e colaborar com Secretaria Municipal de Educação na organização 

de eventos formativos (Semana Pedagógica, Fóruns de Educação, Conferências, Minicursos). 

Mais uma vez, o desafio do trabalho na educação básica me convocou a buscar formação 
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complementar em áreas diversas do saber interconectando diferentes temáticas: corpo, 

movimento, memórias, informática, linguagens, química, teologia, projetos educacionais, 

culturas e outras temáticas, com o intuito de ampliar a linguagem e a capacidade comunicativa 

junto aos professores que atuavam em diferentes contextos e com diferentes condições, o que 

me inquietava diante da possibilidade de não compreendê-los, ou melhor, não ter ouvidos para 

aqueles outros de mim. 

 Nesse ínterim, eu já era mãe, esposa e maratonava uma conciliação de afazeres que 

envolvia o trabalho, os estudos em uma outra graduação (Licenciatura em Letras) e 

participava do grupo de pesquisa: Leitura, Cultura e Formação Docente (UNEB – Campus 

VI) liderado pela professora Patrícia Kátia da Costa Pina. Eu era estudante do Curso de 

Licenciatura em Letras (Plataforma Freire/UNEB), e fui participar do Grupo, a convite da 

professora Luciete de Cássia Bastos, que foi também uma parceira na produção de algumas 

marcas/diferenças em meu modo de ser professora, em especial no que concerne ao meu 

encantamento com as atividades de pesquisa, naquele momento com as “lentes” mais voltadas 

para a formação de professores [hoje diria ouvidos mais atentos para a formação docente em 

exercício, com zoom em contextos singulares de atuação. Embora, mais tarde, também, pude 

atentar-me à ideia de que todos os contextos são singulares].  

Foi a partir disso, que no período compreendido entre 2010 e 2011 comecei a atuar no 

Ensino Superior em cursos de Licenciatura em Pedagogia e em Letras ofertados pela 

Educative Palmas, uma Instituição integrante de uma rede particular. Nesta instituição, 

coordenei/ministrei Oficinas e Projetos Especiais, fazendo as interligações entre o currículo 

oficial do curso e as demandas que os estudantes traziam das comunidades em que atuavam 

[ou, como prefiro dizer, exercitavam e produziam sua professoralidade]. Este espaço-tempo 

de docência me levou a pensarcriar propostas de formação pedagógica que poderiam 

acontecer nos espaços-tempos já previstos para o planejamento didático, nas próprias escolas, 

reconhecendo-as, ou melhor, tornando as escolas no que são: espaços-tempos de formação em 

exercício de professores.  

A ideia era que as discussões (pro)movidas durante o curso, pudessem suscitar 

movimentos outros, a partir da criação de espaços de dizibilidade dentro das escolas em que 

os professores cursistas atuavam. Um espaço possível, considerando as geotemporalidades do 

exercício docente e, dentre elas, os encontros semanais, utilizadas para realização das aulas 

complementares (AC), que integravam a jornada de trabalho dos professores de toda a rede 

municipal de ensino.  
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Gosto de pensar isso em Conversações com G. Deleuze. É ele quem diz que é preciso 

falar da criação traçando seu caminho entre impossibilidades. Para ele, é Kafka quem explica:  

 
a impossibilidade para um escritor judeu de falar alemão, a impossibilidade de falar 

tcheco, a impossibilidade de não falar [...] A criação se faz em gargalos de 

estrangulamento. [...] Mesmo numa língua dada, mesmo no francês, por exemplo, 

uma nova sintaxe é uma língua estrangeira dentro da língua. [...] Um criador é 

alguém que cria suas próprias impossibilidades, e ao mesmo tempo cria um possível. 

É preciso lixar a parede. (DELEUZE, 1992, p. 171). 

 

Foi mesmo assim, nas impossibilidades de escrever em paredes completamente 

escritas, lixei-as, raspei-as e tentei criar, junto aos outros de mim, espaços-tempos possíveis 

de formação!  

Comecei a participar de comissões de eventos educacionais no município, na condição 

de coordenadora geral, e, com outros profissionais da educação, organizamos e 

empreendemos ricos espaços de diálogo [hoje os chamaria de conversações] – Conferências 

de Educação, Conferências de Cultura, Ciclos de debates, Fóruns Escolares, Seminários –  

que envolveram temas menos convencionais (espiritualidade, essência/essencial, ontologia, 

intelectualidade, filosofias, diferenças, comunidade), em relação ao que se elege como 

temáticas para eventos educacionais. Nestes eventos criamos/tornamos possíveis participações 

de pessoas de diversos contextos – quilombolas, ciganos, campesinos, líderes religiosos e 

sindicais e outros exemplos da composição cultural do município.  

Dentre esses eventos, ponho em relevo a organização, na condição de coordenadora 

pedagógica geral do município, do III Fórum Municipal de Educação, que considerei o mais 

significativo evento formativo docente com o qual colaborei, cuja temática, para além de 

históricos temas sempre abordados de forma isolada e culpabilizante do fazer docente – 

avaliação, evasão, repetência – tive a oportunidade de trabalhar com a gestão e  as instituições 

envolvidas para trazer ao contexto daquele espaço-tempo formativo a temática: 

Espiritualidade e prática docente: a busca do essencial na Educação [obviamente, mudaria 

este tema, mas manteria todo o movimento, como quem muda a música, mas não a 

musicalidade].  

No mencionado Fórum, professores, estudantes, representantes do poder público do 

âmbito executivo e legislativo, associações e pessoas da sociedade civil organizada, membros 

de comunidades tradicionais (quilombolas, campesinas, ciganas) de todo o município 

integraram o público, o qual redigiu coletivamente cartas de compromisso (datadas, assinadas 

e com rastros autorais), cujo conteúdo  fundamentou a construção da Plataforma Municipal de 

Princípios para uma Educação Pública de Qualidade para o biênio 2011-2012. Tudo isso após 
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a participação em workshops, audiências públicas, mesas redondas, oficinas e palestras 

magnas com renomados estudiosos da área educacional como Paulo Roberto Padilha, Vasco 

Pedro Moretto, dentre outros, além de Grupos de Trabalhos mediados por docentes da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) e da Universidade de Brasília (UNB).  

Esse foi um momento em que me vi perante (im)possibilidades de um espaço 

formativo, cujo currículo deu-se nos rastros das vidas escutadas nas narrativas da 

comunidade, as quais – por vivência – tive acesso [e eu nem sabia que já estava efetivando 

gestos otobiográficos]. Os desejos foram apresentados ou fabricados em um processo de 

escrita coletivo, criativo, [pós]crítico e comprometido com o presente, a partir ou apesar das 

vivências de cada um.  

Enfim, essa experiência, a minha última atividade [de 2011 até 2015 - pensei que 

fosse], na condição de docente e coordenadora geral do município de Palmas de Monte Alto, 

permitiu-me experimentar sensações/devires (perceptos/afectos) de que o (con)texto 

educacional, particularmente o (con)texto escolar – tomando contexto sempre como algo 

produzido e não dado –  mobiliza múltiplas subjetividades, múltiplos olhares, múltiplas 

escutas e, sendo o professor um importante escritor/criador deste/nestes espaços, é preciso 

sempre convocá-lo a (re)increver-se como autor de seu passado, como escrevivente de seu 

presente e de seu devir. Sabendo que “todo escritor, todo criador é uma sombra (DELEUZE, 

1992)”, escolho ser sombra de uma jabuticabeira, cuja efêmera beleza de seu estado de flor, 

me ensina que nem tudo é feito para durar, que os estados das coisas não são absolutos.  

 

Novo espaço de atuação: Outras identificações, outros rastros de professoralidades 

 

Em setembro de 2011, recebi com alegria a notícia da aprovação em concurso público 

para assumir uma vaga de Técnica em Assuntos Educacionais no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano). Vi, neste acontecimento, a oportunidade 

de percorrer outros espaços com condições que me proporcionassem o que o contexto do 

sertão não oferecia: oportunidade de ingressar em um curso público de pós-graduação stricto 

sensu e com um trabalho que permitisse a mim e ao meu marido – sempre aberto na acolhida 

de meus propósitos – condições dignas de permanência no local onde moraríamos e 

cuidaríamos da educação do nosso filho, sem abrir mão dos nossos estudos também. Em 

virtude disso, interrompi o curso de Licenciatura em Letras e pedi exoneração de 20 das 40 

horas do cargo de professora do município de Palmas de Monte Alto, entrando com pedido de 
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licença sem remuneração das outras 20 horas, para trabalhar na Reitoria do IF Baiano, em 

Salvador-BA, atuando, inicialmente, na Pró-Reitora de Pesquisa, onde destaco a participação, 

como colaboradora na seleção e correção dos textos para a primeira Edição da Revista 

Pangeia.  

Em virtude da formação e experiência pedagógicas, pude transitar por variados 

espaços da Reitoria, desenvolvendo trabalhos no âmbito de diversas comissões voltadas para 

(re)estruturação dos documentos oficiais que regiam o fazer pedagógico institucional e, 

também, participando de grupos de trabalho de (re)formulação e emissão de parecer acerca de 

Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos de Nível Médio e dos Cursos Superiores. Neste 

período, entre 2011 e 2013, aproveitei ainda a oportunidade para cursar a Especialização em 

Língua Brasileiras de Sinais/IF Baiano, uma vontade que trazia da minha primeira 

experiência como docente. 

Vi naquela situação uma outra paisagem de professoralidade nascente que se produzia 

em um espaço também nascente, embora ambos pudessem ser comparados ao Benjamim 

Button28, considerando a condição de já ter nascido velho – ou seja, antes de tornar-se IF 

Baiano por força da Lei 11.892/2008, já era outra instituição, ou melhor outras autarquias 

independentes (Agrotécnicas, Escola Média Agropecuária Regional – EMARC) e com 

professores que vinham de uma outra carreira exclusivamente pautada na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e que passam a ser professores do Ensino Básico 

Técnico e Tecnológico, tornando-se professores que passam, por meio da carreira nascente, a 

atuar nos diferentes níveis e modalidades de ensino, com foco no ensino, na pesquisa e na 

extensão. 

Eu compreendia – e ainda compreendo – o IF Baiano um espaço outro, um espaço de 

múltiplas possibilidades educacionais, um novo espaço elevado à enésima potência (Novo 

espaço). Percebo nele, também, parede lixada, mas com rastros de uma outra história de vida 

repleta de vidas que se (des/re)constroem. Dessas vidas, me interessei pela dos professores e 

pelas suas professoralidades ali (re)produzidas, como invenções e, também, como repetições 

diferentes de si. 

O ingresso no Mestrado: imbricação de fatores pessoais, profissionais e acadêmicos 

 
Estranhamento e encantamento: sentimentos experimentados logo no meu primeiro 

dia no IF Baiano. Uma outra cultura, uma outra organização, um outro coletivo... 

 

28 Menção ao personagem principal do livro do autor estadunidense Francis Scott Fitzgeral, The Curious Case of 

Benjamin Button (O Curioso Caso de Benjamin Button), lançado em 1922. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2008_no_cinema


61 
 

 

Outra(s) identidade(s), que me exigiram outras identificações. A minha identidade 

técnico-pedagógica construída em outros campos existenciais foi alterada e, 

obviamente, alterou e ainda altera (rá), simbioticamente, este outro campo 

existencial, onde hoje me localizo. Eu, também tornei-me o que sou (sendo). 

(MIRANDA, 2015, p. 153)  

 

O relato em epígrafe, trecho de minha dissertação do Mestrado, concluído em 2015, 

sintetiza as sensações que mobilizaram o meu querer compreender o meu novo espaço de 

atuação, para melhor colaborar, diferindo e inferindo com mais coerência nos processos 

decisórios dos quais participava. A minha principal atuação no contexto da Reitoria do IF 

Baiano deu-se na Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), onde, por três anos, fui atravessada 

(LARROSA, 2002) por experiências outras ao assumir funções de Assessora Pedagógica da 

PROEN (2012), Diretora de Assuntos Estudantis (2013), além de ter estado à frente de 

importantes trabalhos das Diretorias de Planejamento e Políticas de Ensino (2011-2014) e de 

Educação a Distância (2012-2013), atuando inclusive como Diretora , e ainda na função de  

Coordenadora Pedagógica Adjunta do Pronatec (2012-2013) e, por algumas ocasiões, Pró-

Reitora de Ensino Substituta.  

Foi nessa conjuntura que abracei a docência no/do IF Baiano, como fenômeno a ser 

compreendido. Uma ação que tornou-se tema de um Projeto de Pesquisa aprovado pelo 

Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação da Universidade 

do Estado da Bahia – GESTEC/UNEB. Essa escolha arquitetou-se a partir da percepção do IF 

Baiano como campo existencial de um peculiar acontecer docente, em que a maioria deles – 

bacharéis, tecnólogos, engenheiros de diversas áreas – tornam-se o que são – professores/as – 

no exercício de sua função.  

No sentido de fazer possível as pretensões da pesquisa, a proposta foi investigar o 

processo da constituição do identitário profissional docente dos professores que atuavam nos 

cursos da educação básica, profissional e tecnológica do IF Baiano, construindo, junto aos 

partícipes da pesquisa, estratégias e referenciais para as políticas institucionais de 

desenvolvimento profissional docente em exercício no IF Baiano.  

Na época, a formação em exercício dos professores da Educação Profissional, 

particularmente, dos professores dos Institutos Federais de Educação, era uma questão ainda 

pouco aventada nas literaturas e nos macros espaços de discussão sobre formação e 

desenvolvimento profissional docente.  

O caminho metodológico que trilhei neste processo foi bem instigante, pois 

envolveu a bricolagem de conceitos perspectivados por S. Monteiro (2011), R. Macedo 

(2010) e MC. Josso (2008), constituindo-se em um estudo de caso de cunho etno-
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otobiográfico, que deu-se a partir de Grupos Dialogais (DOMINGUES, 2011), mobilizando 

variadas técnicas de produção de dados, com ênfase nas narrativas memorialísticas dos 

professores, cujo texto foi tomado na perspectiva aludida por Gadamer (2002, p.132) de que 

“o intérprete e o texto possuem cada qual seu próprio ‘horizonte’ e todo compreender 

representa uma fusão desses horizontes”. 

Mais um parêntese 

(... 

Sim. O que escrevi nesta seção aparente(mente) subverte e contra(diz) tudo o que 

escrevi antes, pois há uma inserção de um discurso fenomenológico bem no meio de uma de 

minhas implicações de inspiração pós-estruturalista. Contudo, foi este mesmo o processo. 

Mas como vou e volto – abrindo e fechando parênteses – esta parte é uma das voltas. Esta é 

uma parte em que me coloquei na condição hermenêutica de compreensão, valendo-me da 

fenomenologia. Coloquei em suspenso um fenômeno – o tornar-se professor no IF Baiano –  

criei condições de acesso, o descrevi, o comuniquei – mas o desejo, aquele deleuziano que 

habitava desde sempre em mim, nunca como falta, mas sim como vontade/produção – me fez 

fabricar na otobiografia as possibilidades de transbordar os conceitos, os significados 

produzidos naquela pesquisa para produzir sentidos outros para o processo de 

formar/tornar(se) professor, em outra inscrição investigativa, em outro cenário educativo, a 

partir de uma outra proposta de pesquisa, desenvolvida, mais adiante, no doutorado.  

 Fecho, provisoriamente, este parêntese 

...)  

 

Constante busca pelo saber e o compromisso com a difusão científica  

 

Assim, no Mestrado conquistei certa autonomia não só para buscar, mas também 

produzir saberes, bem como compreendi a importância da difusão científica, não no sentido 

meritocrático que nos é imposto, mas no sentido de comunicar e abrir fendas nos discursos 

que por séculos fortificaram os fundamentos do que, ainda hoje, interferem no se elege como 

científico.  

Muito aprendi a partir de filiações com diferentes filósofos(as) e estudiosos(as) do 

currículo ou que inspiraram curriculistas – Georg H. Gadamer, F. Nietzsche, Martin 

Heidegger, Marie-Christine Josso, Jorge Larrosa, Maria Inez Carvalho [e eu nem sonhava 

com nosso encontro por aqui], Márcea Sales (orientadora do mestrado), Maria Roseli G. B. Sá 

(a quem devo muito pelo suporte gratuito e valioso durante os estudos e práticas das 
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atividades do Mestrado), António Nóvoa, Edgar Morin, dentre outros, visitados 

principalmente no Grupo de Pesquisa Forma (em)Ação – GEFEP/ UNEB/Campus I, do qual 

hoje, ainda, participo com o status de pesquisadora. Essas filiações (retro)alimentaram o meu 

devir e meus movimentos de (con)vivência com os outros, inclusive os outros de mim.  

Nesse caminhar, em especial com as discussões junto ao Grupo de Pesquisa Formação 

em Exercício de Professores – FEP/UFBA, fiz as pazes com as contradições que, porventura, 

vieram fazer abrigo em minhas várias escrileituras (CORAZZA,2015), as quais espero que 

quem as escute possa tomá-las sob rasura, considerando os rastros de uma vivência ora com, 

ora sem caixas racionalistas que, por assim ser,  em alguns momentos impediram e em outros 

impeliram  encontros com diferentes pensadores nas dobras de algumas esquinas.    

Todo esse percurso, me proporcionou condições de participação em diversos espaços 

de discussão sobre formação e inovação no âmbito da docência promovidos pela UNEB - VIII 

Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UNEB (2014); Aula Inaugural dos 

cursos do Mestrado Profissional  do GESTEC (2015); Jornadas Acadêmicas (2015) – e pela 

Universidade Federal da Bahia - UFBA – participação na qualidade de palestrante no 

Seminário de Abertura dos Encontros de Qualificação do Mestrado Profissional em 

Educação/MPED/UFBA (2015) III SEMFEP - Seminário sobre Formação de Professores em 

Exercício: Relações entre a Universidade e a Escola Básica - MPED/UFBA (2015) – sendo 

que, neste último, atuei na mediação da Roda de Conversa: Minha prática na formação, 

minha atuação na escola e ainda fui membro do Comitê Científico e da coordenação dos 

Grupos de trabalhos sobre formação Docente. 

Além da participação nesses encontros, os quais corroboravam o meu compromisso 

frente a difusão científica, com a colaboração da UNEB, do IF Baiano e da UFBA, sempre fui 

provocada pela minha orientadora naquele período, Profa. Márcea Sales, a fazer incursões em 

espaços locais, regionais, nacionais e internacionais, a exemplo do IV Seminário Nacional de 

Educação Profissional e Tecnológica – SENEPT em Minas Gerais (2014), V Encontro 

Nacional das Licenciaturas, IV Seminário Nacional do PIBID e XI Seminário de Iniciação à 

Docência da UFRN – ENALIC em Natal/RN (2014) e ainda do XXII Encontro de Pesquisa 

Educacional do Norte e Nordeste – EPENN, também realizado em Natal (2014), todas essas 

incursões com apresentação oral e publicação de artigos nos Anais dos eventos, difundindo os 

saberesfazeres hermenêutica e coletivamente construídos no decurso da pesquisa, que vale 

dizer, fora desenvolvida, principalmente, no Campus Guanambi, inicialmente pensado como 

recorte contextual, mas hoje compreendido – a partir dos diálogos com Inez Carvalho – como 

zoom do/no campo de pesquisa. Um processo em que contei com a orientação da Profa. 
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Márcea Sales e primordial colaboração da professora Profa. Roseli de Sá, em especial com as 

incursões nos processos teóricos-empíricos implicados na compreensão heideggeriana.  

Foi neste campus, diga-se de passagem, que desenvolvi ações de cunho administrativo 

e pedagógico referentes ao Núcleo de Relações Institucionais (NRI), setor responsável pela 

integração campus-comunidade, com ênfase no que concerne aos assuntos do estágio, onde 

atualizei certas nuances da pesquisa desenvolvida no Mestrado. 

Essa condição aguçou, também, o meu desejo de realizar outros estudos sobre a 

otobiografia e a formação de professores, ampliando e (re)direcionando o zoom, bem como 

preparando os meus ouvidos, para a escuta dos diferentes modos de ser e fazer docência, que 

desde o meu retorno para Palmas de Monte Alto, no ano de 2015, tinham me inquietado, 

especialmente após vivências na condição de professora e orientadora de estágio e de 

produções monográficas dos professores em formação no Curso de Pedagogia, ofertado pelo 

Instituto de Educação e Formação Teológica (IFETE), onde me empenhei [e provoquei, 

também, meus alunos e minhas alunas] no exercício de escuta otobiográfica das 

professoralidades, para, nesse movimento,  compreender como a otobiografia, perspectivada 

em uma dimensão pedagógica, produz diferentes paisagens professorais em (con)textos de 

formação em exercício de professores.  

E veio a ansiosa espera pelos Processos Seletivos de Ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFBA, com uma ideia de projeto que vislumbrava imprimir 

visibilidade à condição do exercício formativo docente. Por isso, elegi, já naquele instante, os 

professores e/em suas respectivas escolas da rede pública municipal de Ensino de Palmas de 

Monte Alto e seus coordenadores pedagógicos, como integrantes do meu pretenso caminhar 

investigativo.  

Foi deste lugar, com um implicado desejo de sempre me (re)conhecer, me 

(des/re)constituir e atualizar-me professora, pedagoga, Técnica em Assuntos Educacionais e 

pesquisadora em constante formação, que ousei aqui narrar(me), as intraduções 

otobiográficas de uma professoralidade. E não o fiz sozinha. O fiz com e apesar dos outros, 

ainda que outros de mim. 

2015 e os meus (des)acontecimentos 

 

Abro esta seção fazendo Referência/Reverência a uma de minhas leituras fepeanas29, a 

obra Meus Desacontecimentos de Eliane Brum (2014), em que a escritora se indaga sobre 

 
29 Referência ao conjunto de leituras realizadas e partilhadas no Grupo de Pesquisa FEP/UFBA- CNPq. 
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como cada um inventa uma vida. Expondo(se) seus desacontecimentos, a autora conta como 

ela mesma se arrancou do silêncio para virar narrativa. Neste itinerário de dentro para dentro, 

ela percorre-se com delicadeza, mas sem pudor.  

Inspirada em Brum, digo que nem somente de encantamentos e entusiasmos vive um 

professor e/ou se produz uma professoralidade – às vezes sinto que me apaixonei pelo que 

inventei de minha professoralidade e, certas paixões, promovem tensões, apagamentos e 

esquecimentos que podem fazer da obra produzida, um disfarce da que se deseja produzir. 

Após quatro anos de trabalho em Salvador, na Reitoria do IF Baiano, mas mantendo o 

vínculo com a prefeitura de Palmas de Monte Alto, fazendo jus a algumas licenças a que tinha 

direito, no ano de 2015, após concluir o mestrado, consegui uma remoção (mudança do local 

de atuação) no IF Baiano da Reitoria para o Campus Guanambi, o que me deu a condição de 

conciliar os cargos de Técnica em Assuntos Educacionais (IF Baiano) e  de professora da rede 

pública de Palmas de Monte Alto - BA. Retornei, então, naquele ano de 2015, à sala de aula. 

Voltei ao exercício de ser professora no Colégio Municipal Eliza Teixeira de Moura.  Tudo 

evidentemente dentro da previsibilidade que os “direitos da profissionalidade” garantem. 

Ocorre que “em educação, tudo o que é evidente mente” (NÓVOA, 2015).  

Os professores viviam, desde o ano de 2013, um clima de tensão no município. Tensão 

essa provocada pela insatisfação quanto ao não pagamento do piso salarial e uma injusta 

elevação na carga-horária de aulas. Essa situação culminou em um grande descontentamento, 

coletivamente exposto durante a Jornada Pedagógica do ano de 2015. Naquela ocasião, eu 

compunha a comissão de organização desse evento.  

Todas as pessoas aguardavam ansiosamente um pronunciamento do Prefeito e do 

Secretário Municipal de Educação, quando, para a surpresa das pessoas presentes, foi 

anunciado que não seria pago o piso salarial integral e a carga-horária de aula seria mantida 

como estava.  

Com isso, os professores se mobilizaram em uma ação coletiva, inicialmente com o 

suporte do sindicato da categoria, para cobrar uma explanação mais precisa, em que fosse 

devidamente apresentada as planilhas com os gastos públicos à comunidade e à categoria, de 

modo que pudéssemos entender os impeditivos para o pagamento do piso salarial aos 

professores. Contudo, o Secretário Municipal de Educação se ausentou de todas as atividades 

da programação do evento e o prefeito não se pronunciou.  

Desde o anúncio do não respeito aos direitos dos professores, saí da comissão e passei 

a integrar a coordenação do movimento “Respeito aos professores”, estando à frente de 
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diversas manifestações (falas em rádios locais, escrita e divulgação de cartas abertas à 

população em diversos suportes, mobilização junto ao poder judiciário).  

Conquistamos, por meio de liminar do Ministério Público, a redução da carga-horária, 

concernente com a Lei 11.738/2008 que dispõe sobre piso salarial profissional nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica.  

A essa altura, os professores já estavam em greve e parte da categoria, em apoio à 

gestão municipal, não somente permaneceu nas salas de aula, como também dobraram suas 

cargas-horárias, tirando o direito dos professores que participavam da greve de reporem as 

aulas perdidas, incorrendo em dois meses de corte salarial de todos os que compunham o 

movimento grevista.  

A população, em apoio aos professores que se manifestavam, deixou de mandar seus 

filhos para as escolas evitando que houvesse aulas, em especial quando descobriram que, em 

muitos casos os estudantes estavam sendo mantidos nas salas ou no auditório de algumas 

unidades sem atividades de ensino, apenas sob o acompanhamento de pessoal técnico- 

administrativo e auxiliares de serviços gerais. Naquela situação, também, o sindicado 

abandonou a categoria e não respeitou a decisão da assembleia de manutenção da greve, 

sendo a presidente uma das primeiras a retornar para a sala de aula, após conversas com 

representantes da gestão. 

A partir dali, começou uma onda de perseguição político-partidária muito séria e que 

atingiu diretamente muitos profissionais do magistério.  

Eu fui uma das atingidas por este processo. Como acumulava legalmente dois cargos – 

Técnica em Assuntos Educacionais junto ao IF Baiano e professora da rede municipal, foram 

feitas diversas modificações em meus horários provocando a incompatibilidade.  

Muitos colegas se organizaram para realizar as trocas de horários, até mesmo de 

turmas e turnos, para me ajudar com os horários, contudo foram impedidos pela então diretora 

do Colégio Municipal Eliza Teixeira de Moura, alegando que o meu horário foi feito 

diretamente pela Secretaria Municipal de Educação e que a Direção do Colégio não tinha 

autorização para modificá-lo em meu benefício.  

Esta foi a minha segunda grande decepção com as questões da profissionalidade! Um 

exemplo que demonstra o que acontece com muitos professores, em muitos lugares do Brasil. 

Vale lembrar que os professores de Palmas de Monte Alto, por medo de terem, novamente, 

seus salários cortados, de serem, novamente, perseguidos, acomodaram-se e silenciaram-se! 

[silêncios esses que, ensurdecedoramente, gritavam nos textos otobiográficos produzidos 

durante a pesquisa-formação, realizadas no âmbito do meu curso de Doutorado].  
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Eu, que estava em pleno processo de finalização da Dissertação de Mestrado e muito 

decepcionada com aquele contexto, decidi pedir exoneração do cargo de professora, menos 

como uma fraqueza perante a opressão, e mais como uma linha de fuga para mim mesma. 

Condição propícia para libertar-me. Poderia valer-me de G. Deleuze e F. Guattari como 

melhor tradução para aquele momento: 

Acuado entre os dois polos da soberania política, o homem de guerra parece 

ultrapassado, condenado, sem futuro, reduzido ao próprio furor que ele volta contra 

si mesmo. [Mas com], força suficiente para afirmar sua independência frente a 

Agamêmnon, o homem do velho Estado. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 17) 

 

Hoje, interpreto tal atitude como um gesto necessário de sair de um chão ao que me 

via presa, muito mais do que a gravidade explica, pois, aquela situação, aquele contexto me 

fazia muito mal – e, talvez, muito bem, pois estava arranhando radicalmente tudo o que 

inventei de mim enquanto professora. Descobri, vivendo, que as questões da profissionalidade 

são capazes de pôr em pedaços o vitral da professoralidade.  

A questão é: o que se faz com os cacos? Junta-se e joga-os no lixo? Não fiz essa 

opção. Preferi montar, com eles mesmos, outras imagens, difusas, caleidoscópicas! Não 

rasguei o corpo com aquelas histórias, mas produzi rabiscos sobre elas e depois raspei-as – 

como fazia meu pai com as cartas, como faziam os antigos com o palimpsesto. Fiz marcas de 

diferença e criei os vazios necessários para outras escrituras. 

Fiz deslocamentos doloridos em torno de minhas (pre)tensões de atuação na educação 

municipal. Mas, em meio ao caos, com a mudança de gestão, após quase dois anos do meu 

pedido de exoneração, aceitei assumir a coordenação pedagógica daquela mesma instituição – 

Colégio Municipal Eliza Teixeira de Moura. Foi muito bom o retorno, pois a sensação era de 

um outro pertencer, uma outra oportunidade de estar naquele espaço-tempo educacional tão 

importante para mim e que ainda mexia com meus desejos professorais.  

Estava, novamente, movida por perceptos e afectos que – diferente e apesar da relação 

contratual estabelecida que me colocavam a serviço da instituição escolar e a serviço da 

Secretaria Municipal de Educação – tais perceptos e afectos, naquela circunstância, me 

colocavam a serviço de mim mesma, de minha professoralidade, de minha condição ética e 

estética de produzir outros sentidos para meu estar, novamente, ali. Em um território que 

desterritorializei e estava a produzir outros diferidos territórios. “Toda desterritorialização, 

criando um novo território, faz acontecimento e produz um presente novo” (ELKAIM; 

STENGERS, 1994, p. 52).  

Penso esses dois processos – desterritorialização/territorialização em diálogo com a 

perspectiva de Deleuze e Guattari (2011), que propõe um pensar a territorialização e a 
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desterritorialização como processos concomitantes, fundamentais para a compreensão das 

práticas humanas. A partir deste pensar, optei por “fazer a leitura do social desde o desejo, 

fazer a passagem do desejo ao político, nos quadros dos modos de subjetivação” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011).  

Embarquei nesse desejo, com características deleuze-guattarianas, como um 

(des)construtivismo, renunciando ao par sujeito-objeto (aquele que deseja e aquilo que é 

desejado). O desejo foi maquínico, produtivo, construtivo. Como afirmam Guattari e Rolnik 

(2005), nunca desejamos só uma coisa; desejamos sempre um conjunto de coisas. Sobre isso, 

exemplificamos:  

 
[...] uma mulher não deseja apenas um vestido; ela também deseja pessoas olhando 

para ela, uma festa na qual possa usá-lo, uma cor e uma textura específicos. Da 

mesma forma, um músico não deseja apenas um bom instrumento; ele quer 

harmonia, sonoridade, uma plateia, um lugar etc. Dessa forma, o desejo enquanto 

maquinismo vem sempre agenciado. De acordo com essa concepção, o desejo cria 

territórios, pois faz uma série de agenciamentos. (GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 

316). 

 

E, com essa condição desejante, outros (des)acontecimentos, outros territórios, outros 

movimentos para minha professoralidade 

2017: O Doutorado  

 

Na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Educação, no Programa de Pós 

Graduação em Educação, no Grupo de Pesquisa Formação em Exercício de Professores, na 

casa de Inez, em Itacimirim ,em Palmas de Monte Alto, nas escolas, no IF Baiano, em mim...o 

doutorado movimentou lugares e tempos (com)textuais, onde muito do que era potência, 

atualizou-se serpente - o animal que logo sou no meu devir-professor; devir esse [a]traduzido 

em cada palavra escrita e em cada vivência inscrita nesta escritura. 
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OTOBIOGRAFIA: OUTRAS PERSPECTIVAS PARA O CURRÍCULO E PARA A 

FORMAÇÃO EM EXERCÍCIO DE PROFESSORES 

 

O registro em que se inscreveu a pesquisa tem significativas implicações em meus 

múltiplos trânsitos no cenário educacional. Implicações essas que atravessaram a minha vida-

formação-profissão, tanto na posição de professora, como de coordenadora e assessora 

pedagógica, no âmbito do planejamento e desenvolvimento de políticas para o ensino e 

formação docente, em todas as esferas da rede de ensino e seus diferentes níveis e 

modalidades. Dito isso, percebo que independente da posição ocupada sempre existiu uma 

condição que me movia, a mesma condição que difere o meu saberfazer nesta pesquisa, 

condição que não diz sobre mim ou sobre os outros, mas sobre mim e os outros em relação à 

nossa professoralidade, aos (nossos) currículos, aos nossos modos de nos tornar [ou não] 

quem somos. 

Nessas experiências, por diversos momentos, deparei-me em meio a exigências e 

inquietações – externas e internas – relacionadas, ora à efetividade (metas impostas aos 

profissionais da educação) e ao sentido da prática educativa (questões ontológicas vinculadas 

ao sentido da professoralidade), pondo em relevo os modos de ser/formar(se)/tornar-se 

professor. Modos esses que, em minha interpretação, pautavam-se mais em metanarrativas 

curriculares – originadas de distantes processos de macroformulações generalizadas –  que 

pouco (me)diziam sobre as singularidades do acontecer da docência e, consequentemente, da 

formação em seu caráter microestético.  

Dizer esse que, inspirada na ideia de Derrida (2009) e nos resultados de suas leituras 

nietzschianas, se dá por meio de uma assinatura, de uma instituição que ele denomina de 

política de nome próprio.  

A condição de inquietude despertou-me para a necessidade de mobilizar outros modos 

de pensar o ser, o fazer e o formar para o exercício da docência – antenados aos sentidos nesse 

exercício produzidos. Nesse processo, já estava atenta às lacunas percebidas tanto nos 

projetos e documentos de políticas aos quais tive acesso no âmbito da formação de 

professores, quanto nas literaturas do campo curricular, em termo de teorizações que 

acolhessem este movimento (de pensar outros modos), em uma perspectiva de escuta do outro 

formativo/formador, como dito anteriormente. 
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Com essa minha inquietação – que foi aguçada na pesquisa sobre o tornar-se 

professor30, concluída no ano de 2015, no Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à 

Educação da Universidade do Estado da Bahia (GESTEC/UNEB) – retomo a problemática do 

processo de tornar-se professor, a partir de outras lentes, de outros ouvidos e deslocando-me 

para outro campo de problematização, nos estudos do doutoramento em Educação pela 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, especialmente nos encontros do Grupo de Pesquisa 

sobre formação em Exercício de Professores – FEP. 

Nesses estudos, provocada pelo conceito derridiano de Otobiografia e, principalmente, 

pela recriação e deslocamento deste conceito realizado por Monteiro para outro campo de 

estudo, a saber, a pesquisa em Educação, eu, também, busquei ouvir a vida para além da mera 

captação acústica. Busquei produção de sentidos nas histórias de vida narradas, mesmo ciente 

de que muitas coisas se perdem no labirinto das significações. Monteiro explica que para 

ouvir as vivências, o ouvinte não pode ser passivo, sem intencionalidade. Antes, deve 

procurar a vida que pulsa nos textos e, principalmente, “captar melhor o que quer essa vida 

ouvida” (MONTEIRO, 2004, p. 73). 

Busquei, na investigação proposta, a suplementação (DERRIDA, 2001a) do conceito e 

prática de pesquisa otobiográficas já existentes, por meio de um processo pedagógico de 

narração-escuta, próximo ao aludido por Lenkersdorf (2011) como uma pedagogia da escuta 

em uma ideia de cosmoaudição. Essa narração-escuta vem reinventar a otobiografia como 

maquinaria pedagógica que apresento nos contextos de formação em exercício de professores, 

desbloqueando outras linhas curriculares, outras geotemporalidades, para os discursos e 

práticas de formação docente vigentes na contemporaneidade. 

 A dimensão otobiográfica, neste texto, abarca, pois, a conceptualização, a prática de 

pesquisa e a prática formativa otobiográficas, sendo que nesta última aloja nossa a invenção31 

heurística que visa suplementar as discussões promovidas por Monteiro (2004; 2006; 2007; 

2011; 2013), quando colhe em Derrida (1984) e nas leituras que este cruzou de Nietzsche e 

Deleuze, o conceito do termo otobiografia como o “empenho em dar ouvido às vivências 

representadas pela palavra nas expressões humanas” (MONTEIRO, 2011, p. 101). A 

pretensão foi serpen(tear) por outras veredas epistemológicas, a partir de minhas tessituras em 

diálogo com os autores que inspiram movimentos pós-estruturalistas e pós-críticos na 

contemporaneidade – Derrida (1984; 2001a; 2009; 2014, 2017); Deleuze (1988, 1992); Lopes 

 
30 Docência no IF Baiano: o tornar-se professor (MIRANDA, 2015). 
31 Inspirada em Maffesoli, Carvalho (2008) explica invenção a partir do verbo inventar; palavra que 

etimologicamente vem de invenire: fazer vir à luz do dia o que já existe, vivido amplamente na experiência 

cotidiana (cf. CARVALHO, 2008, p. 163) 



72 
 

 

(2010; 2013); Macedo (2014), Paraíso (2009, 2010, 2016), Corazza (2015) – atentando para 

algumas aproximações com curriculistas contemporâneos que discutem a formação de 

professores.  

 Para este processo a pretensão foi de me manter em estado de atenção a condição de 

provisoriedade, multiplicidade e contingência, de modo que, nessa condição, conseguisse 

perceber os rastros de outros conhecimentos e outras compreensões da docência e sua 

constituição (professoralidade), os quais são continuamente produzidos, preservando a 

processualidade formativa. Ressalto que, reconhecendo o desafio e assumindo os riscos desse 

exercício, o fiz amparada em Silas Monteiro quando, ao operar com o conceito e a prática 

investigativa otobiográficos, nos explica que não se ignora a noção [pós]estruturalista do 

signo, das características da estrutura do texto, também não perde a perspectiva de que o texto 

é a coisa mesma, no sentido fenomenológico de que as coisas revelam a minha consciência, 

concluindo que, por conseguinte, a otobiografia, na busca pelo significado tem inspiração 

fenomenológica (MONTEIRO, 2016).  

 O marco diferencial ao operar com a otobiografia neste trabalho denota um pêndulo 

que, embora distancie e aproxime várias chaves, aponta para um viés pós-estruturalista da 

discussão, ao mover-se pelo entendimento de que os significados constituem-se como 

significantes provisórios, flutuantes, contingentes (DERRIDA, 2001a; DELEUZE; 

GUATTARI, 1996; LOPES, 2013). Isso foi avivado na pesquisa por acolhermos as narrativas 

escritas dos professores como corpus a ser escutado, pois recorrendo ao conceito derridiano 

de suplementação, a escrita é capaz de introduzir outros sentidos, tendo em vista que os 

significantes permanecem sendo capazes de flutuar e de se inserirem em outras formações 

discursivas (DERRIDA, 2001a), produzindo novos significados, novos conceitos. 

 Por essa razão, o investimento em operar com a ideia de maquinaria, inspirado nos 

conceitos deleuze-guattariano de “máquinas-desejantes” e “máquinas abstratas”, em que 

somos admitidos como máquinas-desejantes acopladas a uma máquina social, onde operamos 

um processo desejante-produtivo molecular que se auto-produz em forma de ciclo de 

repetição, mas onde só se repetem as diferenças (DELEUZE; GUATTARI, 2011). Somos 

máquinas abstratas que “operam em agenciamentos concretos [...] pelas pontas de 

descodificação e desterritorialização. Traçam essas pontas; assim, abrem o agenciamento 

territorial para outra coisa, para agenciamentos de outro tipo [...] e constituem devires”. 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 241). 

 Em encontros [importantes agenciamentos], com os professores – outros de mim – 

escutei que a escrita de si, enquanto produção de si, é sim uma maquinaria! Maquinaria na 



73 
 

 

medida em que ela permite a construção e a captura, ainda que provisória, de uma imagem 

molar de si, a partir da captura de certas molecularidades que não pertencem ao plano da 

palavra. E que elas são, de certa forma, cristalizadas e significadas dentro dessa construção do 

vir a ser a palavra. Por isso nem sempre a escuta dirige-se à palavra (biografia), mas às 

molecularidades (biográfico) interpeladas nas vivências (bio) que nos relatos escritos se 

inscrevem. Essa escuta abala, modifica, arrasta para o devir, suplementa. 

 Segundo Bowman (2007), a noção de suplemento em Derrida contribui 

definitivamente para a desestruturação da estrutura do signo, uma vez que a introdução de um 

suplemento na significação produz alteridade e desafia a norma instituída, produzindo um 

novo conhecimento, que é mais do mesmo, diferentemente. A ideia foi que a pesquisa 

acolhesse um pensarfazer formação de professores condizente com o espírito de nosso tempo. 

Tempo este, assim definido pela professora Alice Casimiro: 

Um tempo de fim das utopias e das certezas, de desmoronamento da ideia de 

verdade centrada na prova empírica, na objetividade, na natureza ou na evidência 

matemática. Um tempo de explosão das demandas particulares e das lutas da 

diferença, de aceleração das trocas culturais e dos fluxos globais, de compressão 

espaço-temporal. Estamos aqui e ao mesmo tempo estamos noutro lugar e outros 

lugares e tempos estão em nós, fazendo com que relativizemos a ideia de passado e a 

de futuro, já que narramos a nossa vida tendo em vista um passado que inventamos e 

um futuro que projetamos, passado e futuro que não são os mesmos nos diferentes 

lugares. (LOPES, 2013, p.8) 

 

 Interpreto este tempo como um terreno propício para outras itinerâncias investigativas 

que venham possibilitar a abertura de fendas no campo do currículo e da formação de 

professores. Fendas [buracos na parede] para os discursos de diversas matizes que 

possibilitem a pluralização de certos entendimentos sobre o pensarfazer pedagógico, 

suplementando, derridianamente, os significados da docência e dos espaços de formação até 

então produzidos, tomando-os na condição que sempre foram, porém pouco admitidos na 

tradição literária da área como tais: como cenários de fluidas, irregulares e subjetivas 

paisagens professorais que acreditamos poderem ser capturadas e/ou produzidas, a partir de 

uma escuta, nesta pesquisa, denominada de otobiográfica.  

 Então, neste constante movimento de desejo produtor de outros modos de pensar o ser, 

o fazer e o formar para a docência, compreendi que muitos currículos dos processos 

formativos docentes visavam mais às modelizações da identidade do professor do que à 

compreensão/tradução dos “modos de produção de si” (PEREIRA, 2013) profissional. Vale 

ressaltar que no campo do currículo e formação de professores é vasto o aporte teórico sobre 

assuntos da profissionalidade, os quais abordam questões relacionadas à organização do 

trabalho pedagógico, salário, espaços de atuação, condições de trabalho, progressão na 
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carreira – questões, também, de suma importância – porém, certos silêncios aguçaram 

incômodos em relação a ausência de projetos formativos que instigassem um pensarfazer 

filosófico, (micro)estético da/na formação de professores “para além da qualificação 

profissional” (GALLO, 2017, p. 2) , de modo a ressignificar os espaços de formação, por 

meio da escuta mais atenta das “professoralidades” (PEREIRA, 2013) . 

Assim, a itinerância na pesquisa, na condição de itinerância formativa, iterou meu 

interesse em perspectivar um processo de formação de professores que escutasse a narrativa 

da vida de seus atores/autores, em especial da vida implicada no acontecimento do exercício 

docente. Para tal, em termos metodológicos, busquei inspiração na ideia valéryana do 

serpentear para promover encontros - menos de sujeitos, de identidades categóricas e mais de 

vidas, de modos de subjetivações. Filiei-me à ideia de encontros como agenciamentos em que 

as coisas e a vida vão se (des)compondo, se interconectando, fazendo bricolagens. Os 

serpen(teares) me permitiram a liberdade de bricolar a Otobiografia e a Narrativa de vida-

formação (JOSSO, 2007) descodificando-as, deterritorializando-as. 

Ao operar com o conceito de otobiografia em contextos da Formação em Exercício de 

Professores, foi possível amplificar a escuta para o que acontece nesse cenário, de modo que 

derridianamente desconstruindo e deleuzianamente diferenciando, problematizamos algumas 

significações para o termo “exercício” conformadas ao longo da história e, com isso ela [a 

formação em exercício], de forma universalizada, nos textos das legislações educacionais é 

apresentada apenas como sinônimo de capacitação profissional em serviço. Vale ressaltar que, 

em nossas discussões, situamos a formação em exercício no campo da formação continuada.  

No estado da Bahia, por exemplo, essa ideia foi disseminada por iniciativas de 

formar/qualificar professores em exercício, a partir de parcerias entre o estado ou município 

com as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, que se deu  principalmente a partir do 

ano 2000, por meio de diversos programas e projetos – UNEB/2000 (2000); 

PROFORMAÇÃO (2000); Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (2002); 

Projeto Gestar (2002), Escola Ativa (2003), Projeto Irecê/UFBA (2004) – os quais, com 

processos diferenciados de criação e implementação curricular visavam à qualificação 

profissional dos professores, principalmente aqueles que estavam em efetivo exercício do 

magistério, mas sem a habilitação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB 

9394/96), anunciando como foco a melhoria da qualidade de ensino e o cumprimento do 

atendimento à referida Lei. 

As propostas curriculares instaurados em alguns desses programas foram protestados 

por diversos estudiosos (BRZEZINSKI, 2005; DINIZ-PEREIRA, 1999; FREITAS, 2002), 
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alegando a redução da formação ao caráter técnico-instrumental, aumentando as 

possibilidades de fragmentação e aligeiramento característicos nas políticas de formação de 

professores, intensificadas especialmente no período dos anos 2000 a 2003. Período este de 

muitos questionamentos sobre a fundamentação epistemológica racionalista do projeto de 

formação em exercício, “que estaria sendo utilizada para justificar o atrelamento das políticas 

de formação ao poder econômico” (CHAPANI; CARVALHO, 2009, p. 212). 

Assim, para mim, em minhas vivências com outras professoralidades, foi se tornando 

urgente a construção de um diálogo mais próximo com a filosofia. Investi, pois, em 

aproximações com os autores da Filosofia da Linguagem e da Diferença, sem perder de vista 

as aproximações e os distanciamentos dessas duas perspectivas, em especial no que concerne 

a diferença elucidada por Deleuze (1988) e aquela por Derrida(1992), em que Deleuze, 

especialmente em sua obra Diferença e Repetição (1988), movimenta um conceito que escapa 

à identidade, à unidade e ao sedentarismo do ser, para uma outra ontologia que se vale da 

multiplicidade, da hecceidade e do nomadismo, produzindo um outro modo de pensar o ser, 

dentro de um campo de singularidades impessoais em que tudo devém de um campo de 

diferença pura, não se tratando de um platonismo da diferença em si, mas da univocidade de 

uma diferença que é um acontecimento maior de dizer-se na multiplicidade, no devir, 

afirmando as diferenças que o compõe.  

Já em Derrida, numa perspectiva da linguagem, da escritura e de uma gramatologia 

outra, traz a diferença como différance. Aqui há uma subversão à lei que rege o escrito e suas 

normas de conveniência” (DERRIDA, 1992, p. 33), há uma transgressão das normas que se 

habilitam a falar, por si mesma, da diferença na Filosofia. Além disso, a diferança “não é a 

letra, nem uma palavra, nem um conceito”. A “diferença gráfica [...] escreve-se ou lê-se, mas 

não se ouve, não se entende” Pode-se dizer que “ela [a diferança] atravessa a ordem do 

entendimento”. O que recai, na grande questão que no decorrer desta escrita será suscitada – a 

tradução. (DERRIDA, 1972, 34-36) 

Ouvi tudo isso tendo ao pé do ouvido a poética valéryana, de tal forma que me foi 

possível estremecer certas molaridades e ressignificar, nessas erspectivas da diferença, o 

conceito de “exercício” que habitava em mim e em meu fazer, redescrevendo-o mais na 

perspectiva do a-com-tecimento, da construção da professoralidade e menos na perspectiva do 

status de quem está em efetiva atividade profissional. Ou seja, me interessam mais os 

movimentos formativos, os modos de ser professor que são identificados e (re)inventados 

durante o exercício formativo da docência, do que tomar o exercício apenas como 
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condição/critério para se frequentar um curso de formação continuada, que – muitas vezes – 

ocorre fora das geotemporalidades do exercício, desconsiderando o seu acontecimento. 

Por meio da Otobiografia, ao ser perspectivada como maquinaria pedagógica, foi 

possível problematizar algumas lógicas racionalistas imbuídas no termo exercício, em 

especial aquela que o toma apenas como mero status de quem está exercendo a profissão. 

Obviamente que a polissemia do termo exercício, assim como de vários termos de nossa 

língua, possibilita uma série de significados possíveis e, também necessários, entretanto, nesta 

escritura, quando buscamos o entendimento do termo na expressão “Formação em exercício”, 

que, a depender da proposta curricular, vamos, sim, tomar o exercício apenas como status de 

quem está exercendo a profissão. Em contrapartida, propostas curriculares sensíveis e 

dispostas a se afetar e se alterar no e com o acontecimento formativo, transbordam, vazam e 

pluralizam essa noção, operando com o exercício como leitmotiv da (per)formatividade, 

aquilo que move a (des)construção das professoralidades. O exercício, nestes contextos 

curriculares, se articula com a ideia de atividade aprendente e formadora da professoralidade e 

produtora de diferentes paisagens professorais. 

 Nessa tessitura – valendo-me do conceito derridiano de suplementação, ao buscar 

outro viés conceitual e empírico para a otobiografia, vinculado ao currículo e a formação de 

professores, bem como considerando uma proposta de relatório de pesquisa que se compõe a 

partir de ensaios narrativos resultantes de minhas escre(vi)vências, também narradas como 

chaves de acesso, durante os processos investigativos teóricosempíricos – vi transbordar 

aquilo que delimitei como propósitos da pesquisa:  

1.  Problematizar o potencial teórico da otobiografia enquanto conceito e prática 

de pesquisa, suplementando-o com uma dimensão pedagógica. 

2. Perspectivar o que pode a otobiografia, numa dimensão pedagógica, 

vivenciada em certos (con)textos de formação em exercício de professores.  

Esses propósitos e seus transbordamentos eram aguçados pela desconfiança de que a 

otobiografia, perspectivada em uma dimensão pedagógica, pode [ou não] mobilizar a 

identificação e produção de diferentes paisagens professorais em (con)textos de formação em 

exercício de professores.  

Outro parêntese  

(...  

Sobre identificação e produção de paisagens professorais, um parêntese zapeado da presente 

construção!  
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FIGURA 10: Parêntese zapeado I 

Fonte: Constructo da pesquisa/ Conversas entre a pesquisadora e a orientadora capturadass da tela de diálogos do 

WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Parêntese zapeado II 

Fonte: Constructo da pesquisa/Conversas entre a pesquisadora e a orientadora capturada da tela de diálogos do 

WhatsApp. 

... ) 
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Para viabilização do segundo propósito, em sua dimensão empírica, me propus a 

perspectivar a Otobiografia como maquinaria pedagógica em diferentes espaços-tempos de 

formação em exercício de professores (sala de aula, espaço-tempo de estudos e planejamentos 

durante aulas complementares - AC) e, nestes trânsitos, caracterizar a dimensão pedagógica 

otobiográfica vivenciada nos processos de identificação e produção de diferentes paisagens 

professorais, considerando os discursos e práticas curriculares insurgidos dos/nos encontros 

de formação em exercício de professores.  

Todos esses propósitos foram tranversalizados pela seguinte questão: O que pode32 

otobiografia, perspectivada numa dimensão pedagógica, em (con)textos formativos de 

professores? 

A título de desdobramento, consoante com a ideia de que “suplemento é uma adição, 

um significante disponível que se acrescenta para substituir e suprir uma falta do lado do 

significado e fornecer o excesso que é preciso” (SANTIAGO, 1976 p.88.), espero que o 

conjunto dos propósitos e seus respectivos agenciamentos, possam produzir outros 

significados, sempre provisórios, capazes de suplementar não somente o conceito de 

otobiografia, mas, também, os conceitos de formação em exercício de professores. 

Por isso, reitero a opção por um enveredar metodológico teóricoempírico, o que não 

implicou necessariamente numa divisão da pesquisa em duas partes, mas em duas dimensões 

implicadas, dobradas uma na outra, em que, com uma abordagem qualitativa, investi em 

serpen(teares), como gestos de investigação otobiográfica (MONTEIRO 2004; 2007; 

YATSUGAFU, 2017) a partir da “escuta dos escritos”, atenta às histórias de vida-formação, 

nas quais professores e professoras, coordenadores e coordenadoras – partícipes da pesquisa – 

permitiram-se tentar ouvir-se-uns-aos-outros dentro de um comum pertencer (SÁ, 2004) e de 

um circuito de afetos (SAFATLE, 2015), forjado pelas vivências formativas e formadoras 

(incluindo as desta pesquisadora). A pretensão foi, dentre outras já mencionadas, mobilizar, 

filosoficamente, diferentes molecularidades dessas vivências:   

✓ Ontológicas – que na desconstrução de algumas questões do Ser, são 

produzidas como devir nas variações de si (tornar-se);  

✓ Metodológicas – invenção de dispositivos de narratividade otobiográfica das 

professoralidades, tomando a escrita como “produção de si” (PEREIRA, 2013) 

e a escuta desta como maquinaria pedagógica;  

✓ Epistemológicas – encontros com as teorias, tomadas heuristicamente e “sob 

rasura” (DERRIDA,1967/2014), pretendendo problematizar e (des)compor o 

processo de formação.  

 
32 [Reiterando] Utilizo esse termo não no sentido de perguntar qual o poder da otobiografia, mas o que ela 
produz em potência, quando perspectivada nos contextos de formação em exercício de professores. 
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Neste processo, os textos (escutas-escritas) dos professores (principal fonte da 

pesquisa) tornaram-se narrativas (dados produzidos) que passaram a ser otobiograficamente 

escutadas, com a intenção de serem intraduzidas, (des)construídas e diferidas. 

Cumpre esclarecer que cada uma das narrativas otobiográficas – sendo o prefixo grego 

oto (dar ouvidos) o anunciador dos movimentos propostos – foram produzidas num processo 

de ouvir-me-entre os participantes da pesquisa, considerando suas/nossas (inter)subjetividades 

discursivizadas dentro de geotemporalidades culturalmente delineadas pelas diferenças, no 

contexto das escolas públicas de Ensino Fundamental do município de Palmas de Monte Alto 

– Ba, cuja rede contempla estruturas diversificadas e onde estudam povos de comunidades 

urbanas, quilombolas, ciganas, campesinas, ribeirinhas e outras, ampliando e enriquecendo o 

complexo temático em estudo, o qual não versa sobre as diversidades – no sentido capturado 

pela sociedade de consumo contemporânea – mas sim, sobre diferenças, ou melhor 

differances, fabricadas pelas/nas professoralidades que se formam, se produzem nestes  

diversos (con)textos. 

Conversações teóricas mobilizadas na pequisa 

 

O exercício com as conceptualizações levou-me a identificações com a compreensão 

de conceitos como “invenções”. Eles, os conceitos, segundo Deleuze e Guattari (1992, p. 13), 

“não são necessariamente formas, achados ou produtos. [...]São também sensibilia. [...] 

Devem ser inventados, fabricados ou antes criados, e não seriam nada sem a assinatura 

daqueles que os criam”.  Em acréscimo a essa ideia, Eduardo Simonini Lopes, explica que, 

 
Não nascendo do vazio, os conceitos necessitam de um contexto e de um problema 

para emergirem e serem preenchidos de sentido. Assim, um conceito é criado na 

tentativa de “tamponar” uma ausência de significação e de coordenadas diante das 

desestabilizações de mundo, forçando a pensar e a construir pontes explicativas 

entre o que era já conhecido e o que ainda está indefinido (LOPES, 2010, 126) 

 

Essa compreensão me remeteu a um cenário da perspectivação de “conceitos que, 

continuamente, se esvaziam e se preenchem de sentidos” (LACLAU, 2008), no decurso do a-

com-tecer da história da própria prática formativa, tornando o significante formação um 

“ponto nodal”33 no campo educacional, o qual vai se alterando, conforme os jogos da política, 

da organização social, da cultura, da economia e, dentre outros, das individualidades na 

 
33  Conforme Laclau (2008), os pontos nodais são significantes “puros” que operam no processo de fixação 

nodal, o que, em termos essencialistas, refere-se a essência. Para este autor o ponto nodal está ligado à lógica da 

diferença atravessada por uma lógica da equivalência, e ambas guardam entre si uma relação de indecidibilidade 

derridiana. 
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coletividade. Essa dinâmica se aproxima do que enuncia a Professora Elizabeth Macedo 

quando, inspirada em J. Derrida, J. Buttler e E. Laclau, diz que, 

 
os significantes participam de cadeias de equivalência em função de seus usos 

anteriores. Tal premissa se alicerça sobre o conceito de iterabilidade de Derrida 

(1988), um princípio de repetição não essencialista, postulando que todo significante 

é uma sedimentação de significantes passados, mobilizando tanto promessas 

fantasmáticas quanto o novo a cada citação. Esse novo é também estabelecido com o 

recurso a convenções passadas investidas do poder de significar o futuro. 

(MACEDO, 2014, p.14) 

 

Por isso, investi em um outro modo de operar com a otobiografia, já anunciado 

anteriormente, cujo apelo para a escuta encontramos desde a Filosofia Heraclitiana que 

defendia a necessidade de “ouvir o logos – o vir a ser – da vida”. Ou seja, “uma escuta não 

meramente do que dizem, mas do que potencialmente pretendem ao dizer” (MONTEIRO, 

2006).  

Em Derrida (1984; 2009) – Precursor do conceito Otobiográfico – esse processo é 

entendido como escrita para si próprio como outro de si/Escuta de si como outro de si. 

Posteriormente, Monteiro (2004; 2006; 2007; 2013) ressignifica o conceito como método de 

pesquisa em educação para “ouvir o logos da vida registrada em palavras [...], marco 

hermenêutico do ouvir as vivências que querem dizer algo, que expressam a força da 

experiência em movimento”. Monteiro (2007, p.481) acrescenta ainda que escutar, na 

otobiografia, portanto, “é percorrer o labirinto das significações das forças presentes na 

produção humana, nos escritos, na autobiografia”.  

Derrida (2009) apresenta como características desse processo otobiográfico, os fluxos 

e cortes produzidos que iteram e suplementam uma narrativa de vida (bio) no entrecontexto 

da vida (borda), a qual não pretende-se estudada (logia) e sim escrita (grafia), mas não uma 

escrita egocêntrica (auto), mas escrita de si, para si (autografia) e narrada para si (outro de 

mim), de tal modo que esse outro precisa de orelhas (oto) para ouvir o outro de si 

(otobiografia).  

Ressalto que a ideia de maquinaria veio após uma longa caminhada arrastada pelas 

com-fusões de conceitos deleuze-guattarianos e foucaultianos, em que, ao final, percebi que 

entre consensos e dissensos, não havia conceitos melhores ou piores, mas perspectivações 

conceituais diferentes que ora se suplementavam, ora se interpelavam.  

Como exemplo desta com-fusão (mestiçagem de discursos), destaco a ideia de 

dispositivo, cuja leitura Deleuziana de Foucault, o apresenta como linhas de visibilidade e 

invisibilidade (DELEUZE, 1996), em que um dispositivo está sempre inscrito num jogo de 
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poder, sempre ligado a configurações de saber que dele nascem, mas que igualmente o 

condicionam (FOUCAULT, 2009). Sendo que, o dispositivo, nessa configuração, envolve 

uma condição de não ser “nem sujeito nem objeto, mas um regime necessariamente definível 

pelo visível e pelo enunciável, com suas derivações, transformações e mutações, com as 

linhas que atravessam limiares estéticos, científicos, políticas etc”. (DELEUZE, 1996) 

Nessa perspectiva, a conversa foi, também, com Agamben (2009, p. 46), para 

complementar que “o dispositivo é, antes de tudo, uma máquina que produz subjetivações 

[...]”. A partir desse enunciado, a ideia de máquina ficou mais pulsante que a de dispositivo, 

em especial após a leitura de Kafka para uma literatura menor, onde os enunciados que ali 

capturei sobre a escrita pareciam trazer para os movimentos da minha pesquisa para dentro do 

texto deleuze-guattariano e vice-versa. “Como máquina produzindo máquina”! “Máquina 

povoando máquina” (DELEUZE; GUATTARI, 2011). “Escrita transcrevendo e desmontando 

agenciamentos” (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p.86). Agenciamentos interpelando vida. 

Vida a ser, nos escritos, escutada! (DERRIDA, 2009). 

Se máquinas-desejantes somos, como somos, como nos produzimos, como povoamos a 

máquina-desejante-professor(a)? Quais máquinas estão acopladas a nós? Quais conexões, 

quais fluxos, quais encontros, produzimos na produção de nós mesmos? Seria a escola uma 

máquina-social povoada por máquinas-desejantes (professores) produzindo outras 

máquinas-desejantes (estudantes) e outras e outras máquinas desejantes que, em um fluxo de 

contínuos e cortes, produziriam e povoariam, também outras máquinas – o currículo, com 

todas as suas molecularidades, por exemplo? Uma maquinaria que não (re)produz 

identidades modelizadas, mas uma maquinaria que produz diferenças, que forma diferenças – 

uma maquinaria pedagógica de identificações precárias, atualizações e diferenciações, de 

produção de multiplicidades! 

 A professora Janete Carvalho diz que, na contemporaneidade, o cruzamento de espaço 

e tempo tem produzido complexas figuras de diferença e identidade que não devem ser 

entendidas, apenas, por suas multiplicidades, mas por seus atravessamentos, seu caráter 

híbrido e que seriam nos ‘entre‐lugares’ desses atravessamentos que os terrenos para a 

produção de novas subjetividades floresceriam e dariam início a novas representações de 

identidades (CARVALHO, 2009, p. 104). Essas figuras de diferença e 

identidades/subjetividades caracterizam o que denominamos, no contexto da pesquisa, de 

paisagens professorais. Lembrando que ao falarmos de identidade(s), à escuta da filosofia 

derridiana, a trataremos este termo sempre sob rasura (DERRIDA, 2001a). 
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 Essas paisagens professorais ou professoralidades tornam-se produtos de um 

“exercício de existencialização” (PEREIRA, 2013, p. 15), e a depender dos modos como 

significamos o processo de formação, os agenciamentos, considerando esse exercício, 

podemos mobilizar um processo de repetição de identidades (estética universalista) ou [e] de 

repetição de diferenças (microestética singular-plural). Pensamento esse inspirado na ideia 

deleuziana (1988) de diferença e repetição. 

Destaco que o anseio aqui descrito se despiu de certas (pre)tensões em criar um 

dispositivo [ou maquinarias] substituto aos que já existem. Além disso, está, sem negá-lo, 

para além do debruçar científico sobre as teorias e os formalismos organizacionais molares do 

currículo e dos espaços-tempos de formação de professores (documentos, diretrizes, 

orientações normativas, Planos institucionais diversos). Busquei, pois, mobilizar um processo 

de formação como prática/exercício de si, a partir de uma escuta de si, junto aos outros de si. 

A perspectiva aqui posta em movimento, pauta-se, portanto, em um gesto 

otobiográfico implicado na escuta da vontade de potência, do desejo e de uma outra – 

diferente – escritura para a produção de um outro ethos organizacional para os textos-

discursos-documentos curriculares de formação em exercício de professores, [a]traduzido em 

um caminho formativo alternativo – outro – a partir da escuta de textos assinados, datados; 

com estilos, marcas, rastros autorais. Terxtos como arquivos de si 

Essas são as chaves, provenientes do processo da pesquisa, a qual se apresenta como 

uma atualização da serpenteada itinerância investigativo-formativa que (des)construí.  Chaves 

que ofereço apenas como um empréstimo de ouvidos para acesso, pois o que a-com-tecerá 

durante a imersão no labirinto de significações que a leitura-escuta da vida presente nas 

conversas, ensaios e arquivos que povoam esta Tese, somente quem se arriscou a fazê-lo pode 

DIZER.   
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A CATEQUISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. O pecado Original 

Fonte: http://www.catequistasemformacao.com/2016/09/como-explicar-o-pecado-original-para.html 

 

 

 

 Era uma tarde de sábado, dia de encontro de Catequese. Eu ainda ensaiava os gestos 

sobre como ensinar para as crianças as Doutrinas da Tradição Cristã [com todas as letras 

maiúsculas necessárias em sinal de respeito e compreensão ao Algo Maior que eu julgava estar 

ensinando]. Eu era professora recém-formada em magistério e, obviamente, os encontros de 

Catequese, serviam-me como uma potencial oportunidade para “ensaiar” algumas práticas 

pedagógicas.  

 Eis que surge a pequena criatura me ofertando uma maçã, uma semana depois de eu ter 

trazido um cesto delas para falar do pecado original; dos desejos pecadores de Eva e de como 

ela induziu a Adão e contagiou a todos nós, como se contagia com um vírus, com esse desejo de 

querermos o Conhecimento da Vida, do Bem e do Mal! E, naquele ensejo, ela, a pequena, 

argumentava: – Mas a culpa não foi dela e nem da maçã! Foi da serpente! Ela não queria nada! 

A serpente que fez ela desejar!  

 Nessa mesma tarde, com a maçã em suas mãos, a mesma pequena, quase rastejante 

criatura, agora me ofertava aquela maçã: 

–  Come! É gostosa! É para você! Sabia que dentro dela tem uma estrelinha? 

 Insistia, enquanto eu via no “presente” – “serpente”! 

 

http://www.catequistasemformacao.com/2016/09/como-explicar-o-pecado-original-para.html
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[INTERVALO...] 
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A PROFESSORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. A maçã ofertada (Título inventado pela autora) 

Fonte: https://www.google.com/search? q=maçãs+e+professores&rlz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sala de professores, a universal constatação em relação aos estudantes do 8º ano do Ensino 

Fundamental: 

 – Eles não querem nada! Eles não aprendem porque não querem nada! 

A novata, professora recém-formada, [após certo intervalo], ousa dizer: 

 – Se eles não querem nada! Faça-os desejar! Ofertem-lhes maçãs! 

 

 

https://www.google.com/search?
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[INTERVALO...] 
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A PESQUISADORA PÓS-CRÍTICA                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: A descoberta da lei da gravitação por Isaac 

Newton, John Leech. 

Fonte:http://www.fisica-interessante.com/image-

files/newton-maca_cartoon.png 

Isaac Newton descobriu, ao ser afetado por 

uma maçã, uma força que (a)trai! 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[INTERVALO...] 
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[INTER]VALES METODOLÓGICOS,  
SERPEN(TEARES) ERRANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A errância parece ser potência de produção, percurso de 

provocações capazes de suscitar o novo (BIATO, 2014, p. 

147).  
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[...] Ainda sobre serpentes e maçãs 

 

Gosto de jardins! Mas, me encanta um tanto mais e me aguça o desejo de estar 

presente a ideia de aventura e de uma outra natureza de cuidado que um vale produz. 

Arranhando o conceito, um vale é um acidente geográfico em que, na maioria dos casos, é 

produzido a partir da ação do fluxo da água corrente que causa a erosão do terreno. Quando 

penso em vale, a paisagem que me escapa é a do Intervales - Parque Estadual Intervales em 

São Paulo – conhecido pelas suas grutas, belas cachoeiras e, principalmente, pelas suas 

complexas trilhas autoguiadas, as quais exigem do aventureiro um bom kit de sobrevivência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12. Parque Estadual Intervales em São Paulo 

Fonte: trilheiros.net/2015/05/14/grutas-e-cachoeiras-parque-estadual-intervales-sp/ 

 

O vale, com tudo isso que oferece, foi a melhor imagem que capturei para fabular e 

intraduzir as condições metodológicas que construi para a realização da pesquisa intitulada de 

Otobiografia: outras perspectivas para o currículo e para a formação em exercício de 

professores. Trata-se de uma pesquisa-formação-otobiográfica desenvolvida junto aos 

professores da Rede Municipal de Ensino de Palmas de Monte Alto-BA, durante os meus 

estudos doutorais em Educação (FACED/UFBA), com o objetivo de (des)construir um 

projeto de formação em exercício de professores, a partir da escuta otobiográfica 

(MONTEIRO, 2013) das professoralidades, perspectivando a otobiografia como dispositivo 

pedagógico. 
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A escolha do vale, particularmente do Intervale, deu-se pela fabulação da paisagem 

aventureira, que me coloca na condição (per)formativa de errante por trilhas e veredas e quase 

nunca em trilhos - embora algumas circunstâncias, por certas vezes, me forçaram a andar na 

linha. 

Apresento, assim, este texto, tomando-o como um ato (per)formativo que repete e 

diferencia o transcurso da mencionada pesquisa. São conversas e ações que versam sobre 

contingências e itinerâncias, as quais me inquietaram e me inspiraram a pluralizar certas 

linhas e desconstruir alguns trilhos, para trilhar errantemente pelo meu vale que, na verdade, é 

sertão – Sertão Produtivo34, veredas! Trilhar este que realizei na perspectiva de ensaiar uma 

(im)possibilidade de criar condições de acesso às mais complexas trilhas do formar(se) 

professor. Optei, neste processo, pelos intervales metodológicos, nos quais produzi desejos de 

serpen(tear) e escutar nos labirínticos caminhos das produções humanas, particularmente nas 

narrativas de vida-formação-profissão de professores, a vida ali registrada (biofrafia) e a vida 

ali inscrita (o biográfico). 

Para isso, apostei em um ‘kit de sobrevivência’ que, conforme ouvi pela orelha de um 

livro35, é ‘feito para usar e não para durar’. Um kit do qual me vali não somente para driblar as 

contigências, mas para não perder a capacidade de espreita e de improviso. Kit no sentido de 

conjunto de instrumentos mínimos nescessários para resistir [ou melhor, re-existir] em uma 

caminhada errante em busca de escutas, de ditos-escritos em territórios de minha 

professoralidade, junto a outros de mim.    

Agenciar o desejo de dizibilidade! Se desejos são produzidos, foi isso que pretendi: 

inventar um itinerário que funcionasse como agenciamento36 do querer, do desejar dizer (se), 

narrar(se), ainda que para si mesmo. [...] Para isso, reitero, me fiz serpente, ofídio que, 

perseguindo a própria cauda, alimenta-se de seu próprio devir e se autofecunda, torna-se o que 

é: serpente tentadora, portadora/produtora de forças perigosas como a sedução, o 

agenciamento do desejo, especialmente do desejo por conhecimento da vida, de si e dos 

outros. 

Retomo essas palavras, algumas escritas nas primeiras linhas das Confissões que 

abrem esta escritura, para que, neste intervalo, o leitor e eu, possamos escutar a vida (bio) 

 
34  Alusão ao Território de Identidade “Sertão Produtivo”, onde se situa o município de Palmas de Monte Alto, 

Local de realização do campo da pesquisa (“Serpente(ar) empírico”). 
35 Refiro-me ao livro Pesquisas sobre Currículos, Gêneros e Sexualidades (2018), organizado por Marlucy 

Paraíso e Maria Carolina as Silva Caldeira. 
36 Agenciamento em nossos estudos é acolhido na perspectiva de Deleuze e Guattari (1997), como invenção de 

uma espécie de método constituído a partir do encontro e de toda a tragicidade inerente às suas contingências e 

limites. 
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registrada em cada passo, que tentarei aqui descrever, a partir dos rastros autorais produzidos 

durante as complexas trilhas otoguiadas que ousei, junto a outros de mim – professores em 

exercício formativo – percorrer, pensando e criando (penser-arte = sepen-tear) caminhos, em 

meio às tragicidades, contingências, intencionalidades e aos limites advindos dos encontros, 

não necessariamente com as pessoas, mas com todos os modos de vida que precipitavam 

daquele desejo comum a quem aceitou o convite: trilhar! 

Abro aqui um parêntese para falar do convite, bem como das suas aceitações e não 

aceitações. 

 

(...O Convite 

 Tudo começou quando aceitei assumir a articulação pedagógica das atividades a serem 

desenvolvidas nas escolas municipais da sede e do campo em parceria com os coordenadores 

e coordenadoras37. A ideia era criar um diálogo integrador entre toda a rede. Meu grande 

dilema foi: como articular projetos que integrassem o fazer das escolas da rede sem, com 

isso, atentar contra as diferenças, contra as multiplicidades em favor de uma (pre)tensa 

“identidade institucional”? Eu vinha de recém estudos desenvolvidos em meu Mestrado 

sobre o conceito de Otobiografia do Jacques Derrida (1984; 2009), em que ensaiei gestos 

otobiográficos (MONTEIRO, 2004, 2013; MONTEIRO; BIATO, 2008), no âmbito da 

formação em exercício de professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano, na condição bricolada de método de pesquisa em educação. No desfecho daquele 

movimento [mordida na cauda!] já me implicava com a ideia de que o fazer otobiográfico não 

se esgotava no conceito ou no método de pesquisa – desconfiava que aquela teoria, me 

aproximando dos argumentos de Carvalho (2018), na prática, era aquilo mesmo, mas também 

outra coisa – era vibração labiríntica de acontecimentos, no caso, acontecimentos formativos.  

 Com essa desconfiança, trouxe a otobiografia para ser experimentada de outras formas 

nos diferentes espaços-tempos escolares – começou com a escuta da vida-formação das 

pessoas que compunham a equipe pedagógica e como aquela escuta coletivizada fazia vibrar 

os processos de constituição da professoralidade de todos e de cada um(a) e, ainda dessas 

escutas, semanalmente repetidas e diferidas, percebíamos os modos de ser e de viver a 

professoralidade com todas as dificuldades narradas pelos(as) coordenadores(as), já 

 
37 As coordenações pedagógicas no município, ficam sob a responsabilidade de um professor, indicado pela 

Secretaria Municipal de Educação, que dedica integralmente ou parte de sua carga-horária para o exercício dessa 

função com gratificação específica. Ressaltando que à coordenação pedagógica compete a articulação do 

planejamento e da formação dos professores no âmbito escolar. 
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suplementadas com suas outras escutas junto ao corpo de professores de suas respectivas 

escolas, essas situadas em diferentes localidades do município.  

 Era a tentativa de um gesto de cartografia deleuze-guattariana com uma certa 

aproximação com o método clínico nietzscheano discutido por Monteiro (2004, p. 479) para 

escuta das vivências, compondo-se, conforme descrito, também, por Yatsugafu (2017, p. 47), 

de uma simatologia (interpretação dos fenômenos como sintomas que têm sentido nas forças 

que o produzem); uma tipologia (interpretação das forças em função de sua qualidade ativa ou 

reativa); e uma genealogia (avaliação da origem das forças em função da vontade de potência 

e de sua qualidade), mas era, também, formação em exercício das professoralidades que ali se 

escutavam e planejavam a partir daquelas escutas, sua própria ação e, repetiam o gesto em 

suas escolas para compor as atividades e projetos didáticos, bem como nortear os encontros de 

AC38 (aulas complementares). Contudo, o que era tomado como êxito, como alegria, como 

formante era o processo de escuta dos registros, não das palavras, mas das vivências que 

pulsavam em cada palavra dita-escrita. 

 Quando me inscrevi para o Doutorado, esse movimento, aliado a uma série de outras 

vivências compuseram um projeto que já era latente ali. Foi a partir do ingresso no Doutorado 

e da participação nos Grupos de Pesquisa FEP (UFBA) e GEFEP (UNEB) que encontrei os 

elementos que mobilizaram uma parceria junto à Secretaria Municipal de Educação para 

tentarmos repensar os encontros de AC, de modo que não se configurassem apenas espaços 

individuais e coletivos de planejamento de aula com lavraturas de atas e preenchimentos de 

fichas. Algum sentido era ou precisava ser produzido naqueles encontros, ou melhor, 

obviamente sentidos eram produzidos, mas não eram partilhados, registrados, escutados.  

 A dicussão foi levada a cada escola e firmamos o compromisso de que, na Rede 

Municipal, os encontros de AC seriam divididos em duas temporalidades distintas, mas 

dobradas entre si, de modo que em um encontro faríamos o planejamento didático pedagógico 

(AC-Planejamento) e em outro faríamos encontros de formação (AC-Formativo) sobre 

temáticas demandadas no acontecimento das práticas planejadas, de forma que um encontro 

retroalimentasse o planejamento do outro e, a partir daquele compromisso firmado 

(fevereiro/março de 2018), os encontros seriam registrados não em formato de ata, mas em 

um caderno exclusivo para as escrituras narrativas dos perceptos e afectos que os encontros 

 
38 AC é a terminologia comumente usada pelos professores integrantes da pesquisa para designar a Atividade 

Complementar (AC), que se constitui em um espaço/tempo inerente ao trabalho pedagógico do(a) professor(a) 

destinado ao planejamento e organização de suas atividades a serem realizados de forma individual ou coletiva – 

direito garantido na LDB 9394/96 e em diversos outros dispositivos legais que regulamentam e orientam a 

atividade docente. 
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promoviam na (per)formação de cada professoralidade, as quais em uma postura retrospectiva 

e prospectiva, narrariam não somente sobre o encontro, mas sobre as vivências que aqueles 

encontros faziam recordar e sobre os rastros dessas vivências na (per)formação de sua 

professoralidade.  

 Para tal exercício, criamos um dispositivo – o otodiário39, espaço de escritura dos 

encontros, os quais eram disponibilizados à escuta aos colegas que quisessem participar da 

ação e essa escuta era coletivizada. Todas essas narrativas eram registradas, escutadas e, 

devidamente, assinadas.  

 Legalmente, a participação nos AC era obrigatória para o planejamento, dessa forma 

nem todos aceitaram participar das atividades “de formação”40, apenas das de planejamento e, 

quanto ao otodário, desde o início esclarecido que seria uma atividade que comporia o plano 

de formação inerente ao AC e, também, material da pesquisa elucidada.  

 Essa negociação foi firmada por meio do Projeto Integrado de Formação em Exercício 

de Professores (PROIFEP), a partir de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação 

com os dois Grupos de Pesquisa implicados em estudos na área de formação de professores, 

já mencionados, dos quais sou integrante e, nesse processo, assumi a responsabilidade por 

coordenar as atividades, articulando a pesquisa, o planejamento e a formação. Inclusive, uma 

dessas atividades, integrou o Trabalho Individual Orientado – atividade obrigatória no 

Doutorado, sob a orientação da Profa. Márcea Andrade Sales (UNEB), líder do GEFEP. 

 Como nem todos os professores aceitaram o convite para participação nos AC-

formação e, consequentemente não se disponibilizaram para as escritas narrativas nos 

otodiários, registro aqui, alguns dos motivos elencados: protesto em relação a política de 

organização dos horários em que o número de aulas dos professores, bem como os salários 

estavam em desacordo com a Lei 11.738/2008 (Lei Piso Salarial); insatisfação com a não 

valorização do desenvolvimento do profissional da educação em relação ao respectivo Plano 

de Carreira, cujo principal motivo da insatisfação era o não pagamento das progressões 

devidas após apresentação de certificados de formação continuada (cursos de longa duração, 

especializações, dentre outros); tempo disponível para “mais uma formação”; ausência de 

vontade ou falta de disposição; dificuldade de deslocamento de outro município para o AC-

planejamento e, também, para o AC-formação.  

 
39 O otodiário será melhor explanado no Ensaio IV (p. 196) do Capítulo Ensaiar. 
40 Atividades de planejamento e atividades de formação era apenas uma nomenclatura didática que comumente 

era utilizada, porém estávamos cientes de que todas as atividades que envolvem a docência são formativas. Isso 

vale, também, para a Pesquisa-formação. A pesquisa já é, também, formação. Questão essa que é desenvolvida 

no decurso do texto. 



98 
 

 

 Quanto aos que aceitaram, também relataram os motivos para tal: interesse em uma 

forma diferenciada de formação que aconteceria na própria escola e em horários destinados 

aos AC; disponibilidade em ajudar na pesquisa da colega; interesse em compreender melhor 

as questões do planejamento e da própria “performance” professoral; interesse no 

certificado que ajudaria na prova de títulos em futuros concursos.  

 Alguns, no entanto, não aceitaram fazer os registros narrativos nos otodiários da escola 

como forma de protesto pelos motivos já elucidados, mas queriam participar das atividades 

como forma de colaborar com a pesquisa, dessa forma, criaram otodiários pessoais, os quais 

me eram entregues, ao final de cada quinzena, para partilha das escritas e retroalimentação do 

movimento de escolhas temáticas e atividades para a formação (projeto com um currículo em 

constante movimento de escolha) e para a (re)elaboração dos projetos pedagógicos das 

unidades didáticas nos ateliês.  

 Para esses encontros coletivos de planejamento-avaliação-produção-formação 

pedagógica em que o plano, a aula, as vivências compunham um ciclo variado de invenções e 

intervenções atribuímos o nome de Ateliês Integradores Otobiográficos (AIO) e, a escuta das 

narrativas no acontecimento do AIO, tornou-se antes, escuta das vivências de um EU, o qual 

em ato (per)formativo de escritura materializou uma experiência outra de exercício formativo 

da docência: a otobiográfica. Uma experiência que move um autobiográfico, o qual, ao 

encontrar o ouvido do outro, transmuta-se em otobiográfica pluralizando o que era singular e 

singularizando o que era generalizado, totalizado. E, nesse processo, mais do que um olhar 

contemplativo para o já acontecido, nos interessou o ouvido sensível às vibrações do próprio 

acontecimento de se colocar à escuta de si e dos outros e com isso variar-se de si e dos outros. 

 De 33 (trinta e três) escolas ativas na rede, 17 (dezessete) participaram das atividades 

dos AIO, ressaltando que desse total, 6 (seis) são escolas multisseriadas situadas em 

localidades rurais longínquas, por isso os encontros de AC-Formação com seus respectivos 

professores eram realizados mensalmente no Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de 

Educação (NUPED). Do total de 230 (duzentos e trinta) professores que integravam a rede 

municipal de ensino aquele período (2018), 154 participaram dos AC-Formação. Recebi dos 

coordenadores 10 otodiários, referentes a 10 escolas e mais 5 individuais de professores, 

conforme situação já relatada. Um fato interessante é que recebi, também, 9 otodiários de 

turmas de professores de diferentes escolas que realizaram o exercício otobiográfico com 

estudantes de suas turmas. Além dos registros nos otodiários, outras atividades de registro 

narrativo integraram os Ateliês – Cartas para si; Exercício escrito sobre o que me faz ser o 

professor que eu nunca quis ser, dentre outras – as quais foram anexadas aos otodiários ou 
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encaminhadas via e-mail, sendo disponibilizadas à escuta e, posteriormente, arquivadas em 

pastas da coordenação pedagógica. 

...)  

 

 Fechado esse parêntese, continuemos a falar sobre a trilha. Inspirada na ideia dos 

“descaminhos” (BUJES, 2002), rabisco, aqui, os passos – mais no sentido de um caminhar 

errante do que um roteiro (pr)escrito seguido (trilho). Caminhar atento ao acontecimento 

(DELEUZE, 2009), ou melhor, ao a-com-tecimento (CARVALHO, 2008; CARVALHO; 

MOREIRA 2018), e às veredas que foram se abrindo e se bifurcando, e, compondo-se em um 

serpentear errante. Para este serpentear, eu trouxe maçãs em meu kit de sobrevivência, das 

quais me vali, rendendo-me a potência da metáfora, como saberes-sabores que agenciam-

alimentam um desejo de conhecimento (de si e dos outros de si), cujo gozo se realiza e se 

potencializa na mordida, na rasura. 

 Explico! O desejo que, sendo dono de si, tem a pretensão de fazer transbordar, afirmar, 

transgredir, (des)organizar, (des)arranjar, amplificar. Este desejo que não se caracteriza como 

falta, mas sim produção! (DELEUZE; GUATTARI, 1992; 2011; 1997; DELEUZE, 1988; 

1992). Ao passo que a rasura – proibição prazerosa-potente fabricada pela metáfora da 

mordida da maçã – “intraduziu-se” em um gesto político de acessar e “rabiscar” os 

conceitos/saberes produzidos sobre a formação em exercício de professores, sem a pretensão 

da proposição de novos conceitos, mas sim, de, ao colocá-los sob suspeita, perspectivar 

caminhos outros para suplementá-los, diferenciá-los, (re)iterá-los, (re)inventá-los (DERRIDA, 

2014).  

 Uma dinâmica implicada no a-com-tecimento de Carvalho (2008), na vontade de 

potência41 nietzscheana, no desejo deleuze-guattariano e, apesar de todas as teorias que 

venham enredar essa dinâmica, a implicação mobilizadora esteve na vivência desse a-com-

tecimento cotidiano. Tempo-espaço que, por mais que planejemos para ser de tal forma [Sim! 

Intencionei uma forma!], o a-com-tecer trans-forma, pluraliza, rasura. Uma maçã mordida é 

maçã deformada, rasurada, experimentada! 

Nesses [inter]vales – em que se perscrutou pelas bordas, pelas dobras – nós – 

participantes da pesquisa – vivemos a (pre)tensão de compreender como a otobiografia, 

 
41 Conceito nietzscheano, o qual denota uma proposição ontológica (devir) que ancora toda sua teoria, em que a 

vontade é tomada como insaciável e ininterrupta, uma força que estaria para além dos nossos sentidos. Essa 

vontade não está fora do mundo, ela se dá na relação, no movimento, na multiplicidade, no dizer sim ao devir. 
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perspectivada como uma maquinaria pedagógica, identifica e produz diferentes paisagens 

professorais em (con)textos de formação em exercício de professores. 

A pesquisa-formação realizou-se, pois, em gestos otobiográficos, implicados na escuta 

da vontade de potência, do desejo das paisagens professorais que pouco a pouco se abriam 

para outra – diferente – escritura do que se entendia-praticava por currículo na formação de 

professores, ao passo que essa produção era produção de si – de outras paisagens de si, as 

quais, por sua vez, se abriam para outras (com/dis/pro)posições e experimentações de outros 

ethos organizacionais das geotemporalidades do próprio exercício profissional. Um exercício 

inaugurou outros textos-discursos-documentos curriculares da/na formação em exercício de 

professores – inaugurou outros currículos “ditos-escritos”.  

Ou seja, um outro conceito-prática de currículo [currículo, maçã ofertada e mordida, 

experimentada, rasurada). Currículo que, ao escutarmos com o mais profundo da pele, 

produzimos, metamorfoseamos e fabricamos caminhos formativos alternativos outros pela 

rasura. Eis a maquinaria pedagógica otobiográfica em funcionamento, movida pelos 

desarranjos de uma escuta de “textos assinados, datados; com estilos, marcas, rastros – 

autorais” (MONTEIRO, 2013, p.35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Desenho Curricular do Programa Integrado de Formação em Exercício de  

Professores – PROIFEP / Palmas de Monte Alto - BA 

Fonte: Constructo da Pesquisa (Ateliês Otobiográficos de Planejamento-Formação) 
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Constituímos, assim, uma política de narratividade fabricada ao longo da pesquisa, 

resultando na criação coletivizada de práticas otobiográficas que (pro)movem [nelas e por elas 

mesmas] uma dimensão pedagógica que (des)constrói currículos e produz formação. Mover 

este que, no agenciamento da pesquisa-formação com professores, produziu rastros de/nas 

professoralidades, inclusive na minha, os quais prepararam meus ouvidos para a escuta das 

paisagens professorais ali existentes e das outras – diferentes/diferidas – que, no processo da 

escrita-escuta, se produziram. Produzimos, pois, uma estética otobiográfica, que fez insurgir 

uma outra ética para o acompanhamento da formação em exercício de professores, cuja 

atenção não estava na performance profissional, no sentido de avaliar o desempenho, mas sim 

na (per)formatividade das professoralidades como um exercício filosófico de compreensão e 

produção de si e dos outros de si, cuja formação não centra-se o acontecido, no certificado, 

mas no a-com-tecimento multirreferencializado. Permitam-me outro parêntese: 

 

(  Per)formatividade... 

  

Embora muitos autores tenham se dedicado a estudar, descrever e definir performance, 

neste trabalho investimos na atualização do termo com destaque no termo per, a partir das 

possibilidades de significados apontados no Dicionário Aurélio (movimento através; 

proximidade; intensidade), em que no percurso, essa possibilidade de atravessar, aproximar e 

escutar as intensidades do processo de formatividade como gesto criativo e heurístico de si. 

Arrisco trazer para essa cena (per)formativa variações do que escutei sobre a forma 

formante tão discutida pela profa. Rosane Meire Vieira de Jesus (2018) que, inspirada na 

dimensão ontológica da formação da obra de arte defendida por Pareyson (1993), redescreve 

essa dimensão para o campo da formação ampliando as compreensões sobre o que é obra de 

arte, referindo-se a qualquer operosidade humana que, a professora – estabelecendo uma 

relação entre forma formante e forma formada - defende como formatividade. Segundo ela: 

A imprevisibilidade e a disciplina participam do processo formativo em uma 

composição solicitada pelo formador que, com sua presença, adivinha na errância a 

formação se formando. Esse presságio ou adivinhação não é uma previsão do que foi 

formado, que só se tem consciência no final do processo, porém se dá diante de um 

campo de possibilidades que é acessado, durante o processo, com certas 

expectativas – é a forma formante[...] movimento lançado ou jogado dentre vários 

outros movimentos inventivos[...] não como um planejamento estático, um guia 

definitivo; é um posicionamento instável, mas existente que age desde o início do 

processo [...] e se transmuta no transcorrer do próprio processo. (JESUS, 2018, p. 

217-2018) Grifo meu. 
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Para acesso a esse campo de possibilidades, apostamos na otobiografia, por meio de 

narrativas dos encontros que não se tratavam de encontros somente com as pessoas presentes 

na reunião ou nos ateliês, mas de encontros com seus próprios rastros de vivências que, 

embora apagados pelo tempo e por outras experiências, foi possível sentir as vibrações das 

marcas deixadas e suas ressonâncias no modo de ser e fazer docência – uma experiência que 

interligou, auscultivamente, linguagem e formação quado cada professoralidade escrevia e se 

inscrevia no ato (per)formativo de  narrar-se  

 Pineau (2010, p. 96) é uma das autoras que apresenta esse ato “como um paradigma, 

como uma metáfora exploratória, como método de pesquisa e como ativismo de justiça 

social” e traz essa perspectiva para o campo da educação demandando uma virada da 

“pedagogia informativa” para uma “pedagogia performativa”. Nessa conjuntura, já temos um 

certo deslocamento da performance para o performativo, em que o foco, paulatinamente, vai 

deixando de ser o produto, passando, pois, a atentar-se para o processo da per-form-atividade.  

Assim, o performativo que atravessou, não os atos de fala, mas os atos de escritura nos 

otodiários foi o que criou as diferentes composições de si-professor [Devir-Professor] no 

exercício, na atividade docente. Ao recontar, ao repetir-se na atividade da escritura, criando, 

neste outro exercício de si, diferenças, compõe outras formações de si, desmanchando, 

rasurando os significantes do ato performativo que, tradicionalmente, habitam os espaços 

educacionais. 

Acreditamos que nos encontros com as professoralidades, particularmente no jogo de 

afetos, quando eram rememorados e registrados no otodiário, a performatividade da/na 

escritura, inscreveu a otobiografia em outro registro: o pedagógico. Foi na defesa dessa tese 

que ousamos – o coletivo que compôs a pesquisa-formação otobiográfica – tentar escutar 

nesses registros as possibilidades de entrar e sair de currículo(s) em um plano de formação 

em exercício de professores e, nessa dinâmica, criamos um dispositivo que funcionou numa 

perspectiva maquínica de produção desejante de conhecimento de si-professor – Criamos os 

otodiários – uma prática que reinventou a teoria otobiográfica – em que para um ouvido 

inadequado ou menos atento, os escritos são apenas um conjunto de signos, mas para quem 

tem ouvidos – por vivência, por condição de multiplicidade e hecceidade e por 

performatividade – em cada signo, há desejos e  “produzir desejo é a única vocação do signo”, 

em todos os sentidos que isso maquina ( DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 59). 

...) 
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Tratou-se, pois, de um movimento, de um “serpen(tear)” por entre os espaços-tempos 

de constituição das professoralidades à espreita da escuta – nos “intervales” de cada texto, de 

cada narrativa – de currículos outros para (des)construir discursos e práticas de/na formação 

em exercício de professores.  

Mas, para isso, cada envolvido/a precisou ousar dizer(se). Foi quando ofertei-partilhei 

algumas de minhas maçãs!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: A sagacidade e o Agenciamento (Título inventado pela autora) 

Fonte: Montagem a partir de imagens extraídas do Google images e Imagens Livres. Disponível em: 

https://pt.freeimages.com/search/apples-and-snake?free=1 

 

Mais um parêntese 

(... 

No período de 18 meses de realização da pesquisa empírica, tínhamos 230 (duzentos e 

trinta) professores/as na Rede Pública Municipal de Palmas de Monte Alto. Embora todas as 

escolas – de Educação Infantil, de Ensino Fundamental I e II e de Educação de Jovens e 

Adultos – tenham participado do Projeto Integrado de Formação em Exercício de Professores 

(Proifep), realizado, por intermédio dos coordenadores pedagógicos, o acompanhamento das 

geotemporalidades formativas do exercício docente – aulas, ACs individuais; ACs coletivos, 

Planejamento/ateliês otobiográficos dos Projetos, eventos formativos integrados aos ACs 

https://pt.freeimages.com/search/apples-and-snake?free=1
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(Grupos Dialogais Temáticos, Ateliês Didático-Pedagógicos, Ateliês Otobiográficos) – para 

fins da pesquisa, emiti um zoom para o a-com-tecer da formação nas unidades que ofertavam 

o Ensino Fundamental (regular e/ou EJA). 

Vale elucidar que fiz essa opção justamente pela vivência de muitos anos trabalhando 

com a articulação pedagógica geral e, também como coordenadora de algumas escolas desse 

conjunto. Inclusive, no período da pesquisa, eu era articuladora pedagógica geral dessas 

unidades. Condição que, por vivência, preparou meus ouvidos para escutar as narrativas que 

ali foram produzidas. 

É importante dizer que esse público, para o qual emiti o zoom, contava com um efetivo 

de 115 (cento e quinze) professores, sendo que, desse total, 10 (dez) atuavam na condição de 

coordenadores pedagógicos locais, visto não existir no município em questão o cargo efetivo 

de coordenação pedagógica, tratando-se de uma função que geralmente é exercida por um 

professor da Rede.  

Esses coordenadores, os quais atendiam diretamente nas unidades escolares, junto 

comigo, promoveram as articulações dos Ateliês Otobiográficos, ouvindo as narrativas de 

professores e estudantes, rastreando temáticas, transcriando-as (CORAZZA,2013) e 

redescrevendo-as (RORTY, 1997), junto aos professores, em projetos didático-pedagógicos, 

os quais, eram compartilhados/escutados em ateliês integradores, de modo que, a cada 

unidade letiva, tivéssemos um Projeto Pedagógico Integrador, produzido a partir da escuta 

realizada em diferentes espaços-tempos do exercício professoral, sem perder de vista a aula – 

também escutada a partir da narrativa de estudantes – como uma dessas geotemporalidades do 

exercício formativo docente. 

Do efetivo de 115 professores, 21 (cerca de 18%), optaram por não participar da 

escrita das narrativas nos otodiários pelos motivos anteriormente elucidados.  

...) 

 

 

Nem todos desejaram escrever, outros, embora desejassem, optaram por não fazê-lo. 

Nem todos desejaram se abrir para a escuta do processo. Nem todos tiveram ouvidos, ou não 

desejaram oferecê-los. E, como o desejo é parte importante do que propúnhamos, os 

professores tinham a liberdade da opção de participar ou não daquela proposta em construção. 

Entretanto, com isso e apesar disso, entre escutas de silêncios e dizeres, entre resistências e re-

existências, todos – de alguma maneira – registraram e assinaram sua narrativa e, com isso, a 

pesquisa, a produção curricular e o projeto de formação em exercício a-com-teceram! 
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OS SERPEN(TEARES) 

O agenciamento do desejo demanda que sejamos amantes da mudança e do devir 

[...], da aliança, da composição, do contágio – no contágio há fusão e, nela, a 

possibilidade de que surja algo novo [Novo]. (PARAÍSO, 2009, pp. 287-288) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: O Ovo [Urutu], Tarsila do Amaral (1928)  

Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível 

em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1631/o-ovo-urutu>.  

 

Considerando que o processo investigativo-formativo foi produzido sob duas 

dimensões distintas, não separadas e sim suplementares, dobradas entre si – teórica e empírica 

– opto, por apresentar os “possíveis” metodológicos, também, nessa condição: em tópicos 

distintos e suplementares, os quais denominei de serpenteares. 

 

O serpen(tear) teórico  

 

Compôs-se a primeira dimensão da pesquisa. Foi caracterizada por diálogos teóricos 

com autores de literaturas que, de alguma forma, maquinavam conexões, desarranjos, fluxos e 

cortes em relação às aspiralidades temáticas – otobiografia, currículo e formação de 

professores. Cada precipitação exigiu-me aprofundada imersão bibliográfica, no intuito de 

escutar, também, nas narrativas dos autores, rastros de problematizações e molecularização do 

potencial teórico da otobiografia, enquanto conceito e prática de pesquisa, suplementando-lhe 

com uma dimensão pedagógica.  
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Este exercício foi transversalizado por uma provocação derridiana, a partir da noção 

de suplementação, em que: 

 
Estando em jogo, o sentido de uma palavra só existe em função da forma como essa 

palavra se relaciona com outras palavras, e esse sentido está sempre adiado e 

diferido em intermináveis remessas de significações, num movimento de 

suplementariedade. O suplemento é um extra desnecessário, adicionado a algo 

completo em si mesmo. Mas o suplemento é adicionado a completar e compensar 

uma lacuna, em algo que deveria ser completo em si mesmo. Neste viés, [...] a 

ênfase recai sobre a produtividade de sentidos. (DERRIDA, 2014. p. 419-420). 

 

 A palavra-conceito que aqui coloquei em jogo foi a Otobiografia. Um jogo que 

convocou ao diálogo alguns outros teóricos da literatura educacional, da filosofia e da 

metodologia científica para o inventar de uma outra dimensão teórica da própria teoria que 

discute a Otobiografia, a qual já lhe apresentava como conceito filosófico, por Jacques 

Derrida (1984/2009); como método de pesquisa, pelo professor Silas Monteiro (2004) e, com 

a pesquisa-formação de cunho otobiográfico em questão, ouso suplementar-lhe com uma 

outra dimensão – a pedagógica.  

Assim, a pesquisa na dimensão teórica que propus, implicou, pois, em 

problematização e (des)construção teórica, a partir de conversações com autores de clássicos 

e contemporâneos da filosofia, do currículo e da formação de professores. 

Ainda neste sentido, a vereda metodológica eleita para a produção de tal dimensão 

(pedagógica) requereu um movimento de significações outras em que, a partir dos 

significados existentes, pudéssemos descobrir ou fabricar os aspectos lacunares 

(vazios/intervalos) para possível adição de um significado outro, que tornasse o conceito de 

otobiografia mais do mesmo diferentemente. Nesse sentido, Jacques Derrida explicita que, 

 
[...] este movimento do jogo, permitido pela falta, pela ausência de centro ou de 

origem, é o movimento da suplementariedade. Não se pode determinar o centro e 

esgotar a totalização porque o signo que substitui o centro, que o supre, que ocupa o 

seu lugar na sua ausência, esse signo acrescenta-se, vem a mais, como suplemento. 

O movimento da significação acrescenta alguma coisa, o que faz que sempre haja 

mais, mas esta adição é flutuante porque vem substituir, suprir uma falta do lado do 

significado. (DERRIDA, 2014. p.421). 

 

A opção por uma dimensão teórica da/na pesquisa vem dotada de uma postura estética 

e ética (GRIX, 2004) perante a produção científica de outrem, acolhendo-a na perspectiva da 

produção de diálogos criativos com clássicos, subvertendo a leitura reprodutiva e discipulada 

destes. 

E, assim, nesses serpent(teares) teóricos, a-com-teceu a primeira dobra da produção da 

dimensão pedagógica que vem suplementar e, por isso, diferir, o que já conhecemos por 
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otobiografia, fazendo saltar um outro conceito que nomeei de maquinaria pedagógica 

otobiográfica. Os efeitos deste Serpen(tear) foram intraduzidos nos textos do Capítulo-

Camada Ensaiar, no qual apresento ensaios teórios como uma coleção auscultiva de 

produçoes que repetem todas as experiências teóricoempíricas da pesquisa, diferindo-as 

(DELEUZE, 1988) e redescrevendo-as (RORTY, 1997) para a comunicação científica. 

 

O serpen(tear) empírico  

 

 O que querem quando dizem? Quais desejos são produzidos neste dizer-se? O que 

produz o desejo de dizer-se? Essas foram interrogações que me mobilizaram para o ouvir 

implicado e agenciar um processo coletivo de enunciação-criação de “políticas de 

dizibilidade”, também entendida como “políticas de narratividade”, em um processo 

empírico-investigativo operacionalizado por gestos otobiográficos, os quais, filosoficamente, 

ressignificaram e atualizaram o potencial fisiológico da escuta, desbloqueando outras linhas 

de significação, dentre as quais, neste estudo, fazemos ressoar e escutar a linha pedagógica.  

 Processo este que experimentei a partir de mim, junto aos outros de mim, valendo-me 

de uma linha molecular de tecnologia auscultiva para tentar produzir professoralidades 

desejantes. Isso rasurando a ideia de que, “a tecnologia supõe máquinas sociais e máquinas 

desejantes, umas dentro das outras, e não tem por si mesma poder algum para decidir qual 

será a instância maquínica, se o desejo ou a opressão do desejo” (DELEUZE; GUATTARI, 

2011, p. 528). Vale aqui a provocação para a ideia de que não há por si mesmo poder e que 

toda investida é poderosa. 

 Inventei, pois, a tecnologia do otodiário42. Não era [apenas] um caderno, um diário ou 

uma ata de registrar os encontros de Aulas Complementares (AC) – espaço-tempo em que 

ressignificamos como uma de nossas geotemporalidades da pesquisa-formação otobiográfica. 

O otodiário tornou-se uma Máquina (DELEUZE; GUATTARI, 2011). Máquina de escrever 

“sagaz como uma serpente e simples como uma pomba”, diferida de qualquer outra máquina 

de escrever porque os textos, por seus agenciamentos produzidos, não são textos para serem 

decodificados por um processo de leitura em linha dura [ou talvez seja para quem assim o 

queira], mas para serem descodificados e desarranjados por um processo lectoauditivo outro 

em que, somente aqueles(as) que, por vivência, têm acesso aos modos de escritura, têm 

ouvidos para a escuta. Assim o fizemos! Ou, arriscamos fazer ora com sucesso, ora não, mas 

 
42 O Otodiário se encontra mais proficuamente apresentado em um dos Ensaios, exclusivamente a ele dedicado. 
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não nos interessa, aqui, mensurar resultados num binômio positivo-negativo, interessa-nos o 

processo, o caminho e seus efeitos formativos prodzidos em “bons e maus encontros” 

(SPINOZA, 2009). 

 Uma máquina que operou em jogo duplo, contudo, não o duplo, como alternativa de 

uma ou outra opção, e sim numa ação de concomitâncias, multiplicidades, simultaneidades 

indecidíveis, em que a diferença, ou differance, movimentou um contraditório, um indecidível 

capaz de manter sua sintaxe, que foi de alguma forma interior. Como explica-nos Jacques 

Derrida, o duplo dependendo do código no qual a palavra é feita para funcionar, marca os 

pontos do que nunca é permitido ser mediatizado, dominado, de modo que, por acaso, todos 

esses efeitos das 'palavras' escapam ao domínio filosófico e têm, em seus contextos, 

diferenças históricas muito diferentes, um relatório muito singular de escrita (DERRIDA, 

1972, p.250). 

 Por isso, o otodiário tornou-se uma máquina que, em seu jogo duplo (DERRIDA, 

1972), metamorfoseia-se em máquina de escrever textos de vida (biográfica) e em máquina de 

escutar a vida nos textos escritos (otobiográfica). Um processo de construção e desconstrução 

daquilo que produz – produção de si – que, numa perspectiva pedagógica, se inunda de 

potência filosófica e FORMA. 

 Com essa maquinaria os professores-máquinas-desejantes das escolas públicas de 

Ensino Fundamental de Palmas de Monte Alto – incluindo esta pesquisadora – exercitaram-se 

e experimentaram-se máquinas com a tecnologia do otodiário – “máquina produzindo 

máquina”! (DELEUZE; GUATTARI, 2011; 2002) Desejo agenciando desejo! Serpente em 

convers(ação)! 

 Nessa perspectiva, as veredas metodológicas conclamaram um ouvir-dizer qualitativo, 

que, diferente da pesquisa quantitativa, tem por material empírico o texto escrito em 

detrimento [ou apesar] dos números, ocupando-se dos aspectos da realidade que não são 

passíveis de quantificação, com ênfase no processo e significados produzidos ao longo da 

investigação, numa perspectiva interpretativa dos dados, conforme elucida Flick (2009, p. 16) 

[outra traição: trocamos a perspectiva interpretativa por uma intraduzível dos dados ao 

jogarmos cada um deles – os dados – na lama da (oto)produção de si]. Este ouvir-dizer 

qualitativo trabalha com pluriversos de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço esburacado das relações dos processos e dos 

fenômenos propício para quem gosta da (im)possibilidade de carregar água na peneira como 

aquele menino do Manoel de Barros (1999) “ligado em despropósitos e que gostava mais do 

vazio, do que do cheio e falava que vazios são maiores e até infinitos”. 
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 Assim, me empenhei qualitativamente em um esforço filosófico de dar ouvido às 

vivências formativas dos professores, inaugurando uma política de narratividade/dizibilidade 

que se fez pedagógica. Para isso, inspirei-me nos (des)caminhos da pesquisa, numa quase 

aproximação com um processo que M. C. Josso (2007) denominou de “Pesquisa Formação”, 

porém, procurei desarranjar tal processo com “gestos da investigação otobiográfica” 

(MONTEIRO; BIATO 2008; YATSUGAFU, 2017). Ousei essa bricolagem43 quando escutei 

Deleuze e Guattari soprar aos meus ouvidos que “todos somos bricoleurs, não apenas no 

sentido de podermos desviar múltiplas coisas deste ou daquele conjunto funcional para vários 

outros, mas também porque nossas próprias máquinas se engrenam multiplamente” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 11). 

 Com este sopro, defini o que os metodólogos chamariam de método, mas que, em 

minha poética de intradução, prefiro chamar de errante serpen(tear) empírico por uma 

Pesquisa-Formação Otobiográfica. Sendo que, na perspectiva dos autores com quem bricolei, 

‘pesquisa-formação’ porque a atividade de pesquisa contribui para a formação dos 

participantes no plano das aprendizagens reflexivas e interpretativas, e situa-se em 

seu percurso de vida como um momento de questionamento retroativo e prospectivo 

sobre seu(s) projeto(s) de vida e sua(s) demanda(s) de formação atual (JOSSO, 

2007, p. 421)  

  

E o adjetivo Otobiográfico por entender que, 

A investigação otobiográfica é um método de pesquisa qualitativa que se propõe a 

ouvir a vida a partir das produções realizadas em múltiplos contextos, tomando 

como ponto a formação, entendida como constituição de si; as vivências (Erlebnisse) 

que ressoam ao longo deste processo e se fazem nele presentes em forma de 

palavras, gestos, compreensões, significados. (YATSUGAFU, 2017, p. vi) 

Não contrariando, mas transbordando e desarranjando tudo isso, escolhi uma pesquisa-

formação otobiográfica por entender que no encontro e nos intervalos desses três movimentos 

maquínicos (pesquisa, formação e otobiografia) há devires capazes de abrir buracos para fazer 

escapar uma vida que rasteja por vida, à qual me interessa a escuta. Talvez, eu tenha me 

incomodado o suficiente com uma certa elipse derridiana que assim manifestava um desejo 

inquieto:  

Ridícula esta posição de barriga para baixo. Rastejas. 

Furas a parede na sua base. 

Esperas escapar-te, como um rato.  

Semelhante à sombra, à manhã, na estrada. 

E essa vontade de permanecer de pé, apesar da fadiga e da fome?  

 
43 Segundo Oliveira-Formosinho (2002, p.95), refere-se a uma investigação qualitativa de natureza 

multimetódica”. Nessa investigação o pesquisador é tido como um “bricoleur”, definido por Macedo (2010, p. 

144) como um “transgressor responsável”, aquele que “trai a ordem estabelecida querendo-se ético na sua 

intenção de ultrapassar limites, fronteiras”. 
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Um buraco, era apenas um buraco, o destino do livro. 

[...] 

Era apenas um buraco na parede,  

tão estreito que jamais pudeste introduzir-te nele para fugir.  

Desconfiai das habitações. Nem sempre são acolhedoras. (JABÈS, apud DERRIDA, 

2014, p. 431-432) 

 

Um buraco, era apenas um buraco, o destino dos textos produzidos por cada 

professoralidade (uma ou várias de cada uma). Um buraco, era apenas um buraco, o destino 

da obra bio-gráfica. Um buraco, era apenas um buraco, o destino desta Tese com seu 

serpen(tear) otobiográfico. 

 Por isso, os textos, se fizeram dados produzidos cujo enrijecimento das linhas escritas, 

buscavam espaços de fuga para abrirem-se às potências das molecularidades. Linhas duras 

(molares) de um modo de escrever-se professor(a), produzindo, na própria escrita, buracos 

para que se escute (escuta de si e seus outrem) os desejos [d]e outros modos de ser 

professor(a) e formar(se) professor(a), não um outro diverso, mas sim diferente, diferido. 

 Para esse movimento de pesquisa-formação otobiográfica, como relatado, me vali da 

otobiografia que, por tudo isso, se fez maquinaria pedagógica otobiográfica. 

 

(...  

 A partir daqui, faço um esforço de descrever alguns compósitos do meu Kit de 

sobrevivência, bem como suas condições e espaços-tempos de funcionamento, elencados 

como um conjunto de instrumentos mínimos necessários para re-existir durante este 

serpen(tear).  

...) 

 

 Compondo o serpen(tear) empírico, foram realizados Grupos Dialogais 

(DOMINGUES, 2011), os quais constituíram-se num contexto de conversas (relatos livres e 

narrativas orais e escritas) que se assemelham, em alguns aspectos, ao grupo de opinião, 

principalmente pela oportunidade criada para que os participantes dividam suas opiniões, 

discutam e tragam à tona fatores que considerem importantes no contexto da discussão. No 

entanto, difere com a inserção ativa da pesquisadora assumindo o papel de coordenação ao 

mesmo tempo em que participa das discussões, integrando-se, e, também, pela sobreposição 

do espaço institucional de encontro dos professores – o lugar de formação, o local do debate, 

da pesquisa (DOMINGUES, 2011, p. 170-171), o lugar do planejamento e da prática 

educativa.  
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 Os grupos dialogais subsidiaram o processo de abertura às “dizibilidades” para a 

realização de Ateliês Otobiográficos de escuta-escrita-de-si como espaços de exercício do 

dispositivo otobiográfico, por meio dos otodiários, explorando várias dimensões acionadas no 

acontecimento do exercício docente (metodológica, avaliativa, formativa), a partir das 

produções-escuta das narrativas de vida, como produções-escuta de si e dos outros de si.  

 Tudo isso, sem perder de vista que “as narrações centradas na formação ao longo da 

vida revelam formas e sentidos múltiplos de existencialidade singular-plural, criativa e 

inventiva do pensar, do agir e do viver junto” (JOSSO, 2007, p.413). 

As narrativas produzidas pelos professores foram escutadas, considerando o acesso a 

textos complementares (projetos didáticos, programa de formação, documentos outros) 

produzidos durante as minhas incursões nas diferentes unidades escolares que compuseram o 

campo da pesquisa, especialmente durante os grupos dialogais e ateliês otobiográficos 

(escutas-escritas-escutas-de-si) realizados ora junto aos professores, ora junto aos  

coordenadores, ora todos juntos, mantendo-me alerta para a potencialidade e agenciamento 

dos dados produzidos e para as implicações destes no processo de atualização das teorias com 

as quais dialoguei. 

Tratou-se de um rol de ações empíricas vigilantes quanto ao rigor (outro) e respeito 

aos padrões éticos e estéticos que envolvem o fazer científico, em especial no tocante ao 

“sistema de referenciamento e consideração ao princípio do ‘consentimento informado’, a 

partir da elaboração dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

Ponho aqui em relevo a exaustiva peleja entre o que se admite como padrão científico 

e a poética filosófica intraduzível que se instaurou na materialização da escrita do texto com 

as considerações sobre a pesquisa. Creio que consegui dobrar os dois, sem escolher um ou 

outro, sem anular um ou outro, mas inscrever – padrão científico e poética de intradução - um 

no/com o outro. 

Escolhi como campo de pesquisa – meu Sertão Produtivo com seus “Intervales” a 

trilhar – as Escolas Municipais da Rede Pública de Ensino de Palmas de Monte Alto - BA, 

com as quais tenho, aproximadamente, vinte anos de vivências tanto na posição de professora 

como de coordenadora pedagógica e, “cabe no poema”, outras tantas posições não 

institucionalizadas, mas, também, constituintes de minha professoralidade. Condição 

importante, considerando as características e a natureza do método desse processo 

investigativo, bem como das técnicas eleitas para produção dos dados em que o(a) 

pesquisador(a), diferente do que ocorre em outras modalidades, precisa fazer parte, ter 
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“acesso por vivências”, de modo a ter condições de “emprestar os ouvidos aos outros de si” 

(DERRIDA, 2009).  

Dialoguei, neste enveredar investigativo, com as ideias derridianas, assim (re)iteradas 

por Silas Monteiro: "ninguém pode ouvir nas coisas, inclusive nos livros, mais do que já sabe. 

Para aquilo a que não se tem acesso por vivência, não se tem ouvido" (MONTEIRO, 2007, p. 

482). Por isso, cumpre registrar que a proposta metodológico-investigativa manteve-se 

imbricada na dinâmica de meu trabalho como coordenadora pedagógica do município, atuante 

na função de professora-formadora juntos aos demais coordenadores e professores da 

Educação Infantil e do Ensino fundamental. Um trabalho que já envolvia toda a rede, a partir 

da mediação de encontros entre os próprios coordenadores, entre coordenadores e professores 

e, também, todo o coletivo que se reunia nos espaços-tempos destinados às aulas 

complementares (AC), os quais neste propósito, passaram a funcionar como 

geotemporalidades otobiográficas de planejamento-pesquisa-formação. 

Nessas geotemporalidades, contando com as devidas autorizações sinalizadas pela 

Secretaria Municipal de Educação, pelos gestores escolares e pelos professores, criamos 

momentos de planejamento das aulas e momentos de discussão temática (temas emergidos 

dos distanciamentos e aproximações entre planejamento-prática educativa), (des)configurando 

os AC, principalmente, como geotemporalidades de elaboração e a-com-tecimento dos 

processos de formação em exercício de professores. Sendo consensual a ideia de que o 

planejamento, a prática didática e as convers(ações) sobre ambos os momentos que integram 

o exercício docente, movimentam, em jogo duplo, o exercício formativo e formador dos 

professores. 

 Ressalta-se que a rede de ensino escolhida, como já relatado, é pública e contempla 

estruturas físicas escolares diversificadas, povoadas por diferentes modos de vida e, 

obviamente, por diferentes professoralidades. 

Assim, a dinâmica prevista para a pesquisa-formação-otobiográfica, embora tenha 

envolvido todo o professorado interessado em participar do processo, e, embora eu tenha tido 

acesso a todos os textos escritos, em todos os otodiários durante os ateliês de planejamento 

didático-pedagógico, tomei como corpus textual para uma escuta bio-gráfica mais atenta, as 

narrativas escritas nos 10 (dez) otodiários que me foram entregues pelos coordenadores de 10 

diferentes escolas e, também, as narrativas dos 5 (cinco) otodiários dos professores que 

preferiram escrever em seu próprio otodiário as vivências da formação. Os otodiários foram 

eleitos, a partir da espontânea entrega dos mesmos pela equipe de coordenação partícipe, 

durante os ateliês.  
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Tais textos não foram tratados como amostras, mas sim como “exemplos”. Exemplos 

que, segundo Ribeiro e Borges (2015), entendido como um conceito que escapa da 

contradição entre o universal e o particular,  têm como característica tanto circular por todos 

os casos de um mesmo gênero como se incluir nele próprio, sendo ele uma singularidade no 

meio de outras singularidades, mas que, substituindo todas elas, vale por todas [...], escapa ao 

paradoxo de pertencer simultaneamente ao particular e ao universal – e não estão ligados por 

nada que lhes seja em comum, nenhuma identidade. (RIBEIRO; BORGES, 2015, p.127). 

Enfim, me vali desses exemplos para escutar e caracterizar como acontece a dimensão 

pedagógica otobiográfica, considerando as diferentes situações e diferentes 

geotemporalidades do a-com-tecimento formativo. 

Nestes serpen(teares) – embora reconheci a necessidade de pausas (intervalos) para 

ouvir possíveis e rasuradas respostas aos objetivos e problemática anunciados, sinalizadas 

pelos rastros autorais deixados nos dispositivos de narratividade – a atenção esteve no a-

com-tecimento, na escritura. Escritura tecida e de forma aumentada, com fios soltos para o 

prazer de destecer e tornar a tecê-lo sempre e diferentemente, com suas rupturas e 

continuidades, como quem brinca, trilha, serpen(teia) com os possíveis disponibilizados no 

caminho eleito – caminho produzido, como aqueles que ainda que pré-tendemos que sejam 

fabricados com um cuidado outro em um ateliê, ele nos presenteia, anagramaticamente 

[serpenteia] com o (in)verso das intenções, com fiascos – caminhos fiascos44 de um ateliê 

errante e otobiográfico maquinado nos [inter]vales (con)textuais de um a-com-tecer 

formativo.  

Caminhos serpenteados [presenteados]! Caminhos serpentecidos! Caminhos que 

abriram veredas várias para Políticas de escuta, políticas de escritas, políticas de currículo 

em um jogo [a]tradutório dos dados na trilha serpenteada. 

 

 

 

 

 

 
44A palavra vem do italiano frasco, garrafa. Uma referência ao fracasso na fabricação das famosas garrafas de 

cristal de Veneza, famosíssimas no mundo inteiro pelo perfeccionismo de seus artesãos. Quando saíam com 

defeito, eram abandonadas e chamadas de fiasco. Os fiascos por seu formato peculiar, passaram a ser adornadas 

com cobertura de palha para comercializar os famosos vinhos Chianti. O que quero partilhar é a ideia de que o 

fiasco nem sempre está vinculada a um propósito fracassado, mas a atitude de fazer arte com aquilo que se 

aparenta como um fracasso. 
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OS DADOS DA TRILHA SERPENTEADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: O jogo dos dados na trilha serpenteada, Cauã Maurício S. N. Miranda (2020)  

Fonte: Produção para esta pesquisa 

 

 

O que fiz com os dados produzidos, a partir das narrativas? Fiz um palimpsesto, 

valendo-me de sua natureza arquiviolítica, dobrado em um jogo duplo de escritas-repetições e 

escutas-diferenças, jogo que embora aparente um certo paralelismo entre os participantes, são, 

na verdade, um arquivo de reciprocidades, que se escrevem nas linhas paralelas e durante a 

leitura dos escritos, desmancham-se para tornarem-se um só palimpsesto de multiplicidades e 

variações de si. Nesse palimpsesto escrevi, escutei, desmanchei e produzi (micro)políticas de 

escuta, (micro)políticas de escritas, (micro)políticas de currículo num jogo [a]tradutório dos 

dados [achados-produzidos] na trilha serpenteada por narrativas de professoralidades, as quais 

assinam em uma recíproca política de nome próprio. 

  

 

 Para começar essa discussão, um parêntese 

 

(O Problema do nome... 

 

A ética na pesquisa implica sempre em um cuidado com o respeito à privacidade 

daqueles que se permitem e se propõem a participar conosco da nossa itinerância 

investigativa. Nesta escritura a questão do nome e a (im)possibilidade de expô-lo ou não, ou 

de dar um nome fictício, ou de indicar apenas as iniciais dos nomes das pessoas e das 

instituições foi outro dilema. Isso porque, na dinâmica otobiográfica reside uma implicação 

com a “política de nome próprio” (DERRIDA, 2009), vinculada a um ato declarativo que 

funda uma instituição e a um nome supostamente próprio que o assina. 
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Na rasura, nos rastros e na metáfora que o próprio conceito otobiográfico devém, 

minha pergunta: Como expor ou não expor as assinaturas de quem fundou-se, instituiu-se nos 

atos declarativos de sua professoralidade?  

Assim, Ouvindo e [a]traduzindo as ensinanças do Derrida nietzscheano, opero com 

uma política do nome próprio e com uma assinatura que se arquivam, se apagam e se 

conservam em minha escritura, ao lidar com um jogo que ocorre dentro e fora [ e no dentro-

fora]de tempos e espaços institucionais, (per)formados em cenas que se repetem e se 

diferenciam, criando pois outros nomes, outras assinaturas porque já não se é mais o mesmo 

nesse jogo de biografias e thanatografias é, pois, devir, sendo que nesse jogo jogado entre 

professoralidades, somos devir-professor. 

Então, nessa lida com os atos declarativos (as narrativas), como não me propus a 

interpretá-los, mas [a]traduzi-los otobiograficamente, numa perspectiva formativa de mim e 

dos outros de mim, tudo o que falo não parte do que estava escrito, mas do que eu ouvi com 

os inscritos ao partir [rachar!] os escritos. Portanto, o que aqui falo, falo em meu nome, um 

nome que, também, se coletivizou, pluralizou e tornou-se outra coisa, indecidível: serpente. 

Neste caso, este tornar-se ofídico produziu um eu-outros que comunga(m) de um lugar 

de afetos em sua (per)formação, uma comunidade de pertença (SÁ, 2004, p. 41), onde 

performa(m)-se professores: Palmas de Monte Alto. Ou seja, são, é, somos professoralidades 

montealtenses.  

Como para serpente não encontrei em nenhum dos dicionários que tinha disponível o 

nome que se dá para o coletivo de serpentes e na falta de um substantivo coletivo específico 

(próprio) a recomendação é “o uso de um substantivo coletivo genérico, ou seja, não 

específico, que se possa adequar”45 encontrei uma alternativa, a saber: para essa 

professoralidade que nesta escritura se produziu – que sou eu e somos todos(as) que ousaram-

se narrar – enquanto hecceidade, enquanto bando de criaturas desejantes e agenciadoras de 

desejos de si e dos outros de si, que juntas (per)formaram-se nesse lugar comum – Palmas de 

Monte Alto, a partir deste esclarecimento – também enunciativo – assino todo e qualquer ato 

declarativo provindo [devindo] dos dizeres de professores, constante nesta escritura, com o 

nome próprio de Professoralidade Montealtense, sendo que, em respeito aos importantes 

períodos de vivências professorais  e suas ecdises (mudanças de pele), acrescento os anos de 

profissionalidade docente inscritos naquela narrativa, naquele ato declarativo, escritos-lidos 

 
45 Conforme Dicionário [on line] []Dicio, disponível em:<< https://duvidas.dicio.com.br/coletivo-de-cobras/>> 
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nos encontros de AC (Aulas complementares para planejamento e formação) durante os 

Ateliês Integradores Otobiográficos do ano de 2018 (AIO-2018)  

Exemplo46:  

Engraçado como meu (re)encontro com a cartografia geográfica da cidade onde vivi 

a minha infância fez precipitar certas lembranças que significativamente dizem 

sobre minhas cartografias de afetos e devires[...].   Aprendi com meu pai – um 

exímio ourives e jogador de baralho – que certas trapaças não são exclusivas do jogo 

das cartas, elas movimentam-se no jogo da linguagem, da vida. (Professoralidade 

Montealtense, 20 anos de docência, AIO, 2018) 

 

A política de nome próprio da dinâmica otobiográfica continuou, pois, a mesma, mas 

foi-lhe aberta uma fenda para suplementar-lhe com uma outra (micro)política que, embora 

seja mais da mesma, a torna diferida. 

...) 

 

Fechado o parêntese, abro o palimpsesto 
 

 

PALIMPSESTO 

ESCUTA E DIFERENÇA ESCRITA E REPETIÇÃO 

Depois de 18 meses de itinerância e de 

vivência partilhada no movimento de pesquisa, 

planejamento e formação em exercício de 

professores, onde escrevemos e escutamos nossas 

narrativas, me encontrava no jogo dos dados na 

trilha serpenteada. Um jogo difícil ou até 

impossível de se encerrar. Por isso, escolhi o 

intervalo entre o ano letivo de 2018 e 2019 para 

voltar aos registros produzidos e repetir o gesto de 

escuta buscando, agora, outros rastros: o da 

otobiografia e sua dimensão formativa, em meio a 

vida inscrita nos processos compósitos da pesquisa, 

das narrativas de vida-formação das 

professoralidades envolvidas, assim como de 

minha formação junto a esses outros de mim. Era 

um circuito afetivo em que não mais 

 

 

Saudações, prezada[...]! 

 

Pessoa/Mulher/Mãe/Irmã/Filha/Esposa/Amiga/ 

Professora. É com um misto de prazer e 

inquietação, que aceito o seu convite de 

empreender essa escrita. Afinal, o olhar para si 

exige uma dose de coragem e um certo esforço. 

Antes de iniciar essa carta, olhei a folha em branco 

por vários minutos, pensando, refletindo, buscando 

na memória. O que registrar? Quem sou eu? 

Pessoa, mulher, mãe, filha, irmã, amiga, 

professora? Essa miscelânia de termos ainda não 

me definem. É sobre o que esse convite? Tateei as 

primeiras palavras, incertas... inseguras... desisti... 

para logo em seguida retomar. A primeira questão 

que meio veio foi: não é somente sobre mim, pois o 

que sou tem muito dos outros de mim, o que sou é 

fruto das relações que estabeleço com o outro e 

comigo mesma. Daí me veio à memória uma frase 

de Drumond: “O problema não é inventar. É ser 

inventado hora após hora e nunca ficar pronta 

nossa edição convincente”. (Professoralidade 

Montealtense, 25 anos de docência, AOI, 2018) 

 

 

 
46 Segundo Ribeiro e Borges (2015), entendido como um conceito que escapa da contradição entre o universal e 

o particular, o exemplo tem como característica tanto circular por todos os casos de um mesmo gênero como se 

incluir nele próprio, sendo ele uma singularidade no meio de outras singularidades, mas que, substituindo todas 

elas, vale por todas [...], escapa ao paradoxo de pertencer simultaneamente ao particular e ao universal – e não 

estão ligados por nada que lhes seja em comum, nenhuma identidade. (RIBEIRO; BORGES, 2015, p.127) 
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identificávamos nem início e nem fim, onde 

começou e nem onde possivelmente termina a 

produção de uma professoralidade. 

De novo, serpente mordendo a cauda! 

Serpente em período de ecdise! Outra pele, outras 

escutas, outras estéticas e um eu que está sempre 

em devires, e neste caso, minha atenção foi para o 

devir-professor. 

O que quer um devir-professor? Quer o 

movimento da vida e esta, por sua vez, quer corpos 

que sintam na pele as vibrações e os sentidos que 

ela produz. Corpos porosos e arejados com abertura 

para os fluxos. Corpos que desejem a (re)invenção, 

os deslocamentos. Os movimentos do mundo, 

embora pareçam lentos, são rápidos e cruéis com 

corpos sedentários. 

As vivências escutadas, as vivências 

coletivamente experienciadas, permitiu-me 

perceber que a produção da professoralidade na 

maioria dos casos começou logo na infância, com 

um pensamento onírico [Borges (2007, p. 265- 

266), já dizia “que os sonhos são a atividade 

estética mais antiga”], com uma brincadeira 

fabulada, com um giz riscando a parede de um 

muro, com um garrancho riscando um chão 

arenoso, com canetas e lápis reaproveitando o verso 

de papéis...Gestos ensaiados sempre com um outro 

que se colocava à escuta e participava compondo a 

cena performativa –  o outro que era bonecas, 

pedras, cacarecos de qualquer natureza, irmãos 

mais novos – o outro estava ali emprestando 

ouvidos – ainda que fosse pura fabulação – para o 

acontecimento do devir-professor. Os escritos 

deleuze-guattariano nos dizem que devir nunca é 

imitar! 

Ali, na infância de muitos que, 

posteriormente, tornaram-se profissionais 

•••••••✧••••••• 

 

 

 

 

Desde a mais tenra idade, antes mesmo de começar 

a minha vida escolar, meu sonho era ser 

professora. Em minhas brincadeiras a escola 

sempre estava presente e o meu papel nessas 

aventuras sempre foi o de professora, alfabetizei do 

meu jeito inocente a minha irmã caçula e assim 

quando comecei a frequentar a escola tive algumas 

professoras que me inspiraram a tornar meu sonho 

em realidade[...]. (Professoralidade Montealtense, 

25 anos de docência, Carta para si, AIO,2018) 

 

 

•••••••✧••••••• 

 

 

 

 

Minha primeira experiência como professora foi na 

sombra de uma casa velha de adobe, perto de um 

milharal em que meu pai e minha mãe me 

deixavam, enquanto trabalhavam na colheita de 

algodão. Meus alunos eram pedrinhas com 

formatos interessantes que eu achava por ali e 

bonecas feitas com as espigas de milho. Eu 

organizava todo o dia de aula, elaborava as tarefas 

para os alunos levarem para casa, e sabia 

direitinho os ritos. Eu tinha uns 6 anos e ainda 

nunca tinha pisado meus pés em uma escola, mas 

minha prima que eu sempre encontrava nos 

almoços de domingo na casa de minha avó falava 

de um jeito que desenhava o que era e o que 

acontecia na escola, eu achava bonito e diferente. 

Ela falava que queria ser professora e, acho que foi 

assim que eu decidi ser professora e, desde os seis 

anos, me tornei uma. De lá para cá, ensaiei muitas 

e muitas vezes até chegar a ser a profissional do 

magistério. Primeiro, professora leiga e depois de 

alguns anos afastada das salas de aula, quando 

consegui concluir o sonho do magistério, tornei-me 

professora concursada. De lá para cá alguns 

encantos continuam, outros desencantaram-se pelo 

caminho da profissão mesmo. (Professoralidade 

Montealtense, 29 anos de docência, AIO, 2018) 
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professores, as multirreferências já compunham os 

elementos, [Macedo (2010) diria “atos de 

currículo”] para um plano de formação de uma 

professoralidade em pleno movimento 

(per)formativo. A reiterada lição: não adianta 

prescrever currículos para projetos de formação, os 

projetos precisam ser investidos de vazios 

suficientes para que os currículos que 

potencialmente serpenteiam no meio do caminho 

possam atualizar-se nos a-com-tecimentos da 

formação, currículos inscritos nas múltiplas 

referências da (per)formatividade. O formativo nem 

sempre se filia à doxa, à Ciência Régia, à Didática 

Magna, pois ele é movente e profano.  Faço coro, 

aqui com Corazza (2019, p. 5) ao afirmar que, 

Desse ponto de vista, a docência é 

epistemologicamente mortal, pois suas 

interpretações vão de encontro aos 

sentidos consagrados; e, portanto, 

também é crítica, na direção artística, 

que deixa de ser julgamento das obras 

de arte e se torna uma etapa do 

processo de autoconhecimento da 

matéria, como aperfeiçoamento. A 

tarefa docente consiste, dessa maneira, 

em uma cadeia infinda de traduções e 

de não-traduções: atenta às linhas de 

invenção das matérias; efetivada em 

um transitus constante; e num salto 

originário entre leitura e escritura. 

 

Um salto originário de leitura e escritura de 

si, é, talvez, a tarefa mais singular de uma 

professoralidade que se põe a-traduzir-se! 

Percebi que os currículos inscritos na 

trajetória de vida não formaram professores e 

professoras, produziram, sim, o desejo de sê-lo, de 

tornar-se. Obviamente que este desejo não é 

produzido da mesma forma e, sendo maquínico, o 

desejo vem sempre acompanhado de outros desejos 

que intensificam a sua potência. Lembro sempre do 

exemplo da mulher que deseja um vestido:  

 

 Colégio Eliza Teixeira de Moura era referência em 

toda a região pela qualidade do curso de Mgistério. 

Guardo com orgulho a primeira foto que tirei 

usando o parapol branco. Todos sabiam que era 

professora em formação do Eliza. Era a única 

escola pública do município que tinha a opção de 

um segundo grau público e que ainda te dava a 

oportunidade de exercer uma profissão. Então, 

fazer o magistério no Eliza era um sonho pra muita 

gente. Eu sou muito feliz com a minha escolha em 

ser professora. Eu fiz essa escolha, não foi por falta 

de opção, pois eu tinha a opção de renunciar, de 

decidir não ser. Mas eu quis e continuo querendo 

ser professora. Eu estudo muito, fiz minha 

graduação, minhas pós-graduações, ainda falta um 

mestrado e um doutorado, mas eu não tenho 

interesse nisso não. Sabe o que eu quero? Que a 

escola invista na gente, traga formação continuada 

aqui pra dentro ou libera a gente pra fazer uns 

cursos. A gente tem falado sobre isso nos encontros 

e tem sido uma alternativa, mas é preciso mais, 

mais organização, mais gente capacitada para nos 

ajudar diante dos desafios. (Professoralidade 

Montealtense, 22 anos de docência, AIO, 2018) 

 

•••••••✧••••••• 

 

 

Eu confesso que nunca morri de amores pela minha 

profissão, mas era o que tinha como possibilidade 

de um trabalho com salário fixo. Porém, respeito 

demais essa profissão que escolhi. Eu até podia ter 

sido enfermeira ou ajudar no postinho de saúde (o 

que hoje é o agente de saúde), ajudar minha vizinha 

no salão de beleza, mas à essa altura do 

campeonato, eu tinha 21 anos, estava terminando o 

magistério e com um filho a tira colo, sem apoio do 

pai. Meus pais e nem os pais de ninguém ali da 

nossa vizinhança tinha condições de bancar estudos 

técnicos fora (Caetité - BA ou Montes Claros – 

MG). Estudar em Caetité era a opção que os 

abastados de cidade tinham. Mas, um detalhe: a 

maioria voltava para a cidade para ser: 

PROFESSOR(A)! Eu, como disse, nunca morri de 

amores, mas tenho gratidão por tudo que ela me 

proporciona e devolvo isso em forma de 

compromisso e seriedade com o que faço. Digamos 

que estou satisfeita com a única escolha razoável 

que eu tinha e eu, sabiamente, a agarrei! 
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[...] uma mulher não deseja apenas um 

vestido; ela também deseja pessoas 

olhando para ela, uma festa na qual 

possa usá-lo, uma cor e uma textura 

específicos. Da mesma forma, um 

músico não deseja apenas um bom 

instrumento; ele quer harmonia, 

sonoridade, uma plateia, um lugar etc. 

Dessa forma, o desejo enquanto 

maquinismo vem sempre agenciado. 

De acordo com essa concepção, o 

desejo cria territórios, pois faz uma 

série de agenciamentos. (GUATTARI; 

ROLNIK, 2005, p. 316). 

 

Da mesma forma, o desejo de ser professor 

produzido em cada professoralidade veio sempre 

agenciado por outros desejos (sair da zona rural; 

ajudar no sustento da família, ter o próprio 

dinheiro, ter condições de planejar uma viagem ou 

comprar algo específico, ter autonomia, ter uma 

carreira estável)47.  

Nem sempre ser professor, formar-se 

professor, foi fruto de uma escolha alegre, livre em 

Palmas de Monte Alto e em diferentes 

municipalidades de nosso país. Em muitas 

circunstâncias a escolha deu-se a partir de não ter 

outras opções que tivesse a garantia de um salário 

fixo, ainda que pouco, mas fixo, estável. Exercer a 

profissão de professor possibilitou que muitas mães 

pudessem trabalhar, sem se distanciarem de seus 

filhos, pois outras profissões possíveis na 

localidade e na época da iniciação à docência 

(auxiliar de enfermagem, doméstica, cabeleireira, 

agente de saúde) ou precisava ficar muito tempo 

fora de casa ou exigia formação técnica mínima, 

uma impossibilidade perante as condições 

financeiras de muitas famílias montealtenses. Dessa 

forma, concluído o curso de magistério – única 

opção de formação em nível médio pública no 

(Professoralidade Montealtense, 14 anos de 

docência, AIO, 2018) 

 

•••••••✧••••••• 

 

 

Eu sou professor. Não sou pai, tio, enfermeiro, 

psicólogo de aluno. E o que eu acho é que a gente 

cria uma vontade de sair dessa profissão, deixa 

mesmo de querer ser professor porque querem nos 

obrigar a ser tudo que a gente não pode (porque 

não temos diploma), mas aqui na escola o diploma 

para tudo isso é dispensado porque o “professor 

forma todas as profissões”. Não gosto dessas 

situações, e isso me faz ter raiva, muitas vezes da 

profissão. Na verdade, raiva de não poder exercer 

apenas a minha profissão. Não sou hipócrita, já me 

arrependi muitas vezes de não ter aceitado algumas 

propostas de sair da cidade e tentar outra coisa, 

mas depois eu volto e vejo que o mundo está muito 

instável e, querendo ou não, estou numa situação 

confortável de sobrevivência, MESMO DIANTE DE 

TANTA DESVALORIZAÇÃO DE NOSSA 

CARREIRA. (Professoralidade Montealtense, 16 

anos de docência, AIO, 2018) 

 

•••••••✧••••••• 

 

 

 

Eu sempre quis ser professora! Minha mãe foi 

professora. Minha irmã mais velha era professora e 

todas nós somos muito felizes por saber que 

contribuímos com a educação de muitas e muitas 

pessoas queridas e filhos de pessoas queridas desse 

município! (Professoralidade Montealtense, 19 

anos de docência, AIO, 2018) 

 

 

 
47 Exemplos escutados nos relatos escritos quando os professores explicavam os motivos que os 

fizeram desejar ser professor) 
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município até o ano 2000 – era a oportunidade de 

muitos iniciarem a carreira em alguma coisa. 

Em diferentes narrativas do professorado 

havia sintomatologias de alegria, orgulho, 

romantismo e positividade ao falar sobre o 

escolher-se professor. Entretanto, em muitas outras 

encontramos sintomas de angústia, decepção, 

tristeza, raiva por não conseguir ter outro jeito a 

não ser escolher-se professor. Há, também, outras 

narrativas que não apresentam sintomas nem de 

tristeza e nem de alegria, apenas uma satisfação, 

um contentamento perante a escolha. A escolha foi 

a mesma – escolher-se professor! Essa foi uma 

repetição que marca as narrativas e, nessa 

repetição, muitas diferenças em sua constituição. 

Nessa repetição de diferenças há um 

atravessamento que também se repete: a 

responsabilidade e compromisso com a própria 

formação. 

Retomando a questão do desejo, ele é, 

também, o que move este trabalho como fruto de 

um dilema que vivi – e ainda o vivo – o qual 

sempre é atualizado quando sou convocada a 

pensar planos e estratégias de formação em 

exercício de professores. Minha cabeça faz muitos 

movimentos e vão sendo colocadas na cena de meu 

pensamento uma série de figuras emergentes, de 

paisagens professorais com as quais convivi – 

dentro e fora de mim. É nesse movimento, 

caleidoscópico de figuras emergentes, que vou 

capturando as imagens que potencializam as 

intensidades desejantes e vou trazendo, de alguma 

forma, essas imagens para o plano e para os 

encontros com os professores em formação. 

 

 

 

Sabe quem percebe bem um perfil de um professor? 

Os alunos. Eles sempre sabem quem é o professor 

que podem conversar e buscar aprendizagens de 

outras maneras que não sea somente a da 

disciplina, dos 60 minutos de aula. Temos colegas 

aqui que já tem altos níveis de formação e que são 

muito competentes naquilo que fazem dentro da 

sala de aula, mas dificilmente colaboram nos ACs, 

não fá um oi pra os meninos fora da sala (fala dos 

alunos, mas já flagrei algumas cenas assim). 

Realmente, não é da obrigação, mas define um 

certo modo de ser professor que não tem nada a ver 

com diplomas e certificados. Tem a ver com o 

gostar mesmo de ser e viver a sua profissão com um 

pouqinho mais de envolvimento que seja. 

(Professoralidade Montealtense, 14 anos de 

docência, AIO, 2018) 

 

•••••••✧••••••• 

 

 

Quando tive a oportunidade de escrever nesse 

otodiário, pensei em não registrar tudo o que 

fizemos no nosso encontro de planejamento 

coletivo, mas descrever um pouco do que sinto, 

percebo e entendo das nossas conversas, angústias, 

prazeres e desprazeres, no nosso cotidiano na 

escola. Ser professor não está nada fácil! Vivemos 

esperando por melhores dias, 

esperando...esperando...e não consegui-mos chegar 

a esses melhores dias. Alías vejo que a palavra 

esperar nos causa dor e angústia. Estamos a todo 

momento sendo cobrados, chamados a participar de 

formações, temos que dar boas aulas, garantir que 

os alunos aprendam, dedicar ao trabalho, fazer 

atividades interessantes para conquistar os alunos, 

ter paciência. Agora pergunto, quem se preocupa 

conosco? Quem se importa conosco? 

(Professoralidade Montealtense, 15 anos de 

docência, AOI49, 2018) 

 

 

 
49 AIO é a sigla utilizada para Ateliês Integradores Otobiográficos, espaços-tempos reservados para os 

planejamentos e formação durante os encontros de AC (aulas complementares), os quais motivavam os registros 

nos otodiários, melhor explanados no Ensaio IV (.196). 
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Aprendi, nesses trânsitos, que o êxito em 

um Plano de Formação em Exercício de 

Professores não se configura quando tomamos essa 

tarefa como um exercício burocrático, solitário e 

técnico. O Plano, antes, de ser um plano de 

formação de professores precisa ser um plano de 

produção de desejos. É preciso querer! É preciso 

desejar formar-se professor! Se a professoralidade é 

produção de si e desejo é entendido como 

produção, poderíamos dizer que constituir-se 

professor, implica em querer-se, desejar-se 

professor. 

Entendo que a profissionalidade consegue 

sustentar-se na/da técnica que pode ser atualizada 

por projetos com caminhos determinados, 

condicionantes, modelizados. A profissionalidade 

pode, também, sustentar-se na/da responsabilidade 

contratual descrita, timbrada e firmada em um 

papel. Já a professoralidade, essa se inscreve em 

outras éticas e intensidades que contaminam as 

formas de ser. A profissionalidade pode até apoiar-

se e modelar-se, a partir de um perfil estereotipado, 

já a professoralidade é sempre abalada pelas 

tensões desestruturantes da subjetividade devindo 

novos arranjos e resistindo às investiduras 

identitárias que descaracterizam a sua condição de 

a-com-tecimento. É o duplo de duas dimensões 

distintas e dobradas entre si, inscritas na condição 

do ser professor. 

 Quando perguntei(me) o que quer a 

professoralidade, ouvi que, dentre outras coisas, 

não quer ser modelada, quer continuar a alimentar-

se do desejo de ser no movimento do sendo, na 

infinita fabulação, no acontecimento. Um 

acontecimento (per)formativo.  

  Mais uma vez, o desejo! Com ele, uma 

reiterada imagem que integra meus quadros de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendo fazer o curso de Pedagogia, pois surgiu 

essa ideia em mim, motivada durante esse período 

de quase dois anos de experiência de sala de aula. 

[...] Deixo aqui a minha frase e espero que inspire 

vocês, assim como inspirou a mim: “Ensinar não é 

transferir conhecimentos, mas criarpossibilidades 

para a sua produção ou sua construção” (Paulo 

Freire) (Professoralidade Montealtense, 2 anos de 

docência, AIO, 2018) 

 

 

 

•••••••✧••••••• 

 

 

 

 

Nossa formação é ao mesmo tempo prática e teoria, 

é um poder fazer e um saber fazer. Essa é a sua 

circularidade. A cada vez que entro na sala sei que 

minhas teorias são postas em prática, ou seja, tento 

fazer o melhor de mim. Esse encontro de 

planejamento é de extrema importância porque a 

troca de experiência enriquece as nossas práticas. 

(Professoralidade Montealtense, 2 anos de 

docência, AIO, 2018) 
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referências professorais: a maçã! Fruto do 

conhecimento de si, do bem e do mau! Foi assim 

que aprendi! Mas também aprendi que 

conhecimento é bom! Faz a gente crescer! Mas 

crescer exige-nos novas roupagens, pois as velhas 

passam a não caber no corpo em crescimento! 

Outra imagem! A da serpente! Que em virtude do 

seu crescimento, troca de pele, valendo-se do atrito 

com o solo para impulsionar o processo. 

As vivências e o meu sempre atualizado 

desejo de tornar-me professora subverteram as 

imagens e os significados que eu guardava da 

serpente e da maçã. Imagens e significados esses 

enredados em forte plano moral.  

O trabalho com a otobiografia 

perspectivada na dimensão pedagógica – 

constituinte desta Tese – me fez escapar desse 

plano moral e trilhar por um plano de imanência. 

Entrei em atrito com os solos, onde morder a maçã 

implica em abrir-se para os desejos e isso faz-se um 

ato regulado pela ética da moral. Desloquei-me, 

então, para outros solos onde a mordida da maçã e 

sua relação com o desejo se repete, mas diferencia-

se nos sentidos produzidos, visto que a mordida, 

nesse plano, rasura as lógicas reguladoras e investe 

na vontade de potência do desejo, do saber de si, do 

outro e de formar-se no a-com-tecimento da 

produção desses conhecimentos – no ato 

performativo de um “plano [que] envolve 

movimentos infinitos que o percorrem e retornam” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.51).  

Escutar os desejos e a partir deles investir 

em um plano de formação – formação como escuta-

produção de desejos. Perguntei durante toda a 

pesquisa que ora relato o que pode a otobiografia 

quando perspectivada na dimensão pedagógica? A 

otobiografia tem potencial para promover uma 

 

 

 

 

 

 

 

Leciono em uma turma de EJA. Está sendo 

importante trabalhar com Jovens e adultos e 

aprender com eles a fazer as leituras por meio das 

cores, formas e texturas. [...] Eles nos permitem ver 

o mundo a nossa volta de uma forma diferente e 

ainda nos conta sobre o mundo de outro jeito. Um 

outro jeito de sentir, de fazer e de ser do nosso 

povo. (Professoralidade Montealtense, 3 anos de 

docência, AIO, 2018) 

 

 

•••••••✧••••••• 

 

 

 

Tem certas coisas que quem trabalha conosco, aqui 

na base, nos planejamentos sabem. O que faz a 

gente desenvolver nosso trabalho com gosto, com 

desejo mesmo de fazer as coisas bem feitas é a 

valorização e o respeito a nossa profissão. 

Precisamos ser tratados com mais dignidade para 

que a gente demonstre nossa satisfação com nossa 

profissão. Somos chamados de reclamões e de que 

choramos de barriga cheia. Mas, na verdade, 

poucos escutam a nossa verdade! Poucos sabem o 

que enfrentamos para estar aqui, no horário e com 

tudo muito bem organizado para cumprir a nossa 

obrigação. É obrigação mesmo, porque temos um 

compromisso firmado. Não gosto da palavra 

missão!  (Professoralidade Montealtense, 4 anos de 

docência, AIO, 2018) 
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política de dizibilidades de desejos, um processo 

em que – coletivizado pelo oto (ouvido) - o desejo 

de um contamina o desejo do outro – máquinas 

desejantes movendo um plano de otoformação – 

sim formação a partir da escuta de si e do outro 

valendo-se dos rastros e das vibrações de vida 

presentes [ o acordo ainda está valendo aqui!] nas 

escrituras. Um agenciamento possível na 

perspectiva pedagógica da escuta da vida nos 

registros produzidos. 

Escutamos – os professores, os 

coordenadores e eu – narrativas de nossas 

vivências, as quais fervilhavam currículos inscritos 

em diferentes circunstâncias de formação de si. 

Esse processo formativo, autopoiético, cuja captura 

tornou-se possível nos intervalos, entre um 

movimento de auscultividade e outro, foi a 

repetição de diferenças que possibilitou 

experienciar a otobiografia em sua dimensão 

(per)formativa. Em cada repetição do ato de 

escutar(se) uma reinvenção de si, uma outra versão, 

em que não há mesmo uma redundância, há, sim, 

semelhanças com potenciais múltiplos de 

diferenciarem-se.  

A otobiografia, vivenciada nessa dimensão, 

trata-se, pois, de uma das formas – dentre tantas 

outras possíveis – de variar-se de si! De formar-se 

o mesmo, mas de muitas outras diferentes formas.  

As (per)formações otobiográficas 

trouxeram à tona professoralidades que querem ser 

escutadas e, para tal, não bastam-lhem um 

momento, um relatório, uma roda de conversa. Para 

serem escutadas, as professoralidades precisam 

encontrar ouvidos – inclusive os próprios – que se 

abram à repetição de si e se inscrevam na rede de 

narratividade, entendida como política de 

dizibilidade, movimentando zonas de vizinhança, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse projeto foi muito importante. Todo início de 

ano é marcado por mudanças e novidades e esse 

período truxe momentos de reflexão sobre os 

estabelecimentos de metas e expectativas para o 

novo ciclo. [...]Refletimos sobre a prática 

pedagógica, ajustamos estratégias de ensino e 

inovamos. 

#O que mais gostei disso tudo? Ser escutada o 

tempo todo e ter a oportunidade de escutar os meus 

colegas. (Professoralidade Montealtense, 2 anos de 

docência, AIO, 2018) 
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criando laços e não nós. Laços que se fazem e se 

desfazem com facilidade para que seja possível 

outros enlaçamentos, outras aberturas e outros 

fechamentos – ainda que provisórios.  

Assim, este trabalho que envolveu 

otobiografia e professoralidades, em contextos de 

formação em exercício de professores não é 

encerrado com respostas, mas com uma pergunta 

maquínica, que no decurso dele se produziu: o que 

faz um professor desejar-se professor? Se desejos 

são produzidos, foi isso que produzi: agenciar o 

desejo de dizibilidades! Ah! Só mais um parêntese! 

(... 

Iniciei oficialmente a pesquisa empírica 

que subsidiou essa escrita no ano de 2018 e agora, 

em 2020, as últimas palavras que escutei de uma 

das narrativas a mim encaminhada em forma de 

“carta para si mesmo48” para ser anexada em um 

dos otodiários foram: 

Eu sempre escrevi os meus relatos ou as 

minhas narrativas pensando no que vivi 

anos após anos no chão da escola. E 

agora? O que narrar se a escola foi para as 

nuvens? Nem vou colocar nuvens entre 

aspas porque ela foi literalmente pra lá, 

pra ficar armazenada e disponibilizada pra 

aqueles alunos que têm condições de ir 

nas nuvens e assistir as aulas daqueles 

professores que também tem condições de 

ir lá levar as suas aulas [...]. Então! O chão 

da escola, pelo menos por enquanto, eu 

não posso pisar porque a escola foi para as 

nuvens e eu estou aqui, tão longe e tão 

desconectada, no chão de minha casa. Eu 

achei que com a internet de 30 megas eu 

conseguiria algum resultado. Mas descobri 

que não basta só internet pra que eu me 

torne a professora das nuvens. Já fui 

professora de tantos lugares (roça, 

periferia, escola pública dos centros, 

escolas privadas), mas essa escola aí, das 

nuvens, está me tirando de tudo quanto é 

tipo de chão. Tá faltando aí alguma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu sempre escrevi os meus relatos ou as minhas 

narrativas pensando no que vivi anos após anos no 

chão da escola. E agora? O que narrar se a escola 

foi para as nuvens? Nem vou colocar nuvens entre 

aspas porque ela foi literalmente pra lá, pra ficar 

armazenada e disponibilizada pra aqueles alunos 

que têm condições de ir nas nuvens e assistir as 

aulas daqueles professores que também tem 

condições de ir lá levar as suas aulas [...]. Então! O 

chão da escola, pelo menos por enquanto, eu não 

posso pisar porque a escola foi para as nuvens e eu 

estou aqui, tão longe e tão desconectada, no chão 

de minha casa. Eu achei que com a internet de 30 

megas eu conseguiria algum resultado. Mas 

descobri que não basta só internet pra que eu me 

torne a professora das nuvens. Já fui professora de 

tantos lugares (roça, periferia, escola pública dos 

centros, escolas privadas), mas essa escola aí, das 

nuvens, está me tirando de tudo quanto é tipo de 

chão. Tá faltando aí alguma tecnologia que não é 

essa dos fios, das fibras, sabe? É uma tecnologia 

que eu não sei explicar, mas é um negócio 

importante que vai me fazer entender como ser essa 

professora que eu não sou, ou se sou, ainda não sei 

mostrar que sou. Sei lá, é estranho não ter um 

suporte, um transporte, um sei lá o quê? Algo que 

me faça me enxergar dando aula assim. Não é que 

eu não queira. Não é resistência, é que eu não 

aprendi ainda a lidar com isso. Então eu queria 

saber: Você vai conversar em algum momento com 

a gente sobre isso? Você vai, sei lá, nos ouvir pra 

gente ver o que vamos fazer com essa angústia? 

Vamos marcar um encontro? Ai, meu Deus, os 

nossos encontros também foram para as nuvens? 

(Professoralidade, Montealtense, 15 anos de 

docência, Cartas para si/Otodiário -2020) 

 

 
48 Para a pesquisa, fiz a escuta das narrativas constantes nos otodiários do ano letivo de 2018. Porém, alguns 

professores continuaram a me encaminhar seus otodiários individuais, sendo que, no ano de 2020, em virtude da 

Pandemia da COVID-19, ocasionada pelo coronavírus, recebi as narrativas em forma de carta, as quais não eram 

endereçadas para mim, mas para si própria. A atividade foi intitulada de “cartas para si”. 
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tecnologia que não é essa dos fios, das 

fibras, sabe? É uma tecnologia que eu não 

sei explicar, mas é um negócio importante 

que vai me fazer entender como ser essa 

professora que eu não sou, ou se sou, 

ainda não sei mostrar que sou. Sei lá, é 

estranho não ter um suporte, um 

transporte, um sei lá o quê? Algo que me 

faça me enxergar dando aula assim. Não é 

que eu não queira. Não é resistência, é que 

eu não aprendi ainda a lidar com isso. 

Então eu queria saber: Você vai conversar 

em algum momento com a gente sobre 

isso? Você vai, sei lá, nos ouvir pra gente 

ver o que vamos fazer com essa angústia? 

Vamos marcar um encontro? Ai, meu 

Deus, os nossos encontros também foram 

para as nuvens? (Professoralidade, 

Montealtense, 15 anos de docência, Cartas 

para si/Otodiário -2020) 

 

Então, estamos em 2020! E aqui, no 

espírito desse tempo, falar sobre formação de 

professores, especialmente de formação em 

exercício de professores, continua sendo complexo, 

mas com outras linhas de complexidade em que 

teríamos outras mais de duzentas páginas para 

conversamos sobre.  

Por enquanto, a angústia inscrita na 

narrativa da professora martela em meus ouvidos 

outra coisa: o que pode uma serpente em tempos de 

pandemia em que o chão necessário ao atrito para 

trocar de pele e crescer não é mais chão, é nuvem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Reiteração da] Figura 5.  Serpente oroboro 

Fonte: Abraham Eleazar, apud Roob (2014, p. 331) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu já passei por cada fiasco que nem sei como me 

recuperei de determinadas situações. acho que a 

gente tira da própria situação difícil, vivendo ela, 

os recursos para superá-las. Tem sido assim, na 

minha vida de professora e, também, de 

coordenadora! (Professoralidade Montealtense, 14 

anos de docência, AIO, 2018) 

 

 

 

 

•••••••✧••••••• 

 

 

 

 

Nos últimos tempos tenho me sentido impotente, 

sem condições de fazer algo que me agrade e que 

agrade os estudantes. Nunca gostei de fotos, de 

câmeras em minha frente. Reinventar-se professora 

é um slogan bonito, mas tem certos medos que não 

são fáceis de superar e a gente já tem outros medos 

pra dar conta nesse período. 

(Professoralidade Montealtense, 8 anos de 

docência, AIO, 2018) 
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Retomando a figura 5, em uma repetida e 

sempre diferente leitura do início desta escritura, 

percebi que o fracasso do rabo, conforme relatado 

no Ensaio II, foi atualizado e agora o fracasso está, 

também, nas asas para acessar as nuvens. E assim, 

pensando como os movimentos de nossos corpos, 

sempre vinculados aos movimentos do mundo, vão 

atualizando nossos fracassos e fiascos nesse 

acontecimento, em que atualiza, também a nossa 

(im)potência. Nesse interim, reitero, pensando 

nessa condição [asa e rabo que faltam e fracassam], 

continuo acreditando que os fracassos, os fiascos 

do modo de ser professor, tem uma força que 

impulsiona a arte, a reinvenção de si, a produção de 

sua professoralidade. Mas, um alerta, dentre tantos 

já sinalizados no transcurso desta escritura: Não 

basta querer! Eu quero, logo consigo! 

Definitivamente, não é isso! 

O querer ou o desejar reivindica uma 

questão política e o ato político possui dois 

aspectos: um de “interesse” e outro de “decisão”, 

sendo que, neste caso, a Política passa a ser 

entendida como “um processo, através do qual, 

interesses são transformados em objetivos e os 

objetivos são conduzidos à formulação e tomada de 

decisões efetivas” (RIBEIRO, 1998, p.10).  

Na perspectiva que acolho nesta 

itinerância, o ato político não implica em prometer 

atender o desejo dos outros, implica em escutá-lo e 

se comprometer com ele, considerando inscrevê-lo 

em um projeto político de interesse das 

intersubjetividades coletivizadas. Um Projeto que 

não tem promessa de êxitos, de resultados 

objetivos, mensuráveis, mas tem o compromisso do 

investimento naquilo que escutou. Um 

investimento que não reduz a formação a técnicas 

de ensino, mas que a expande para outras éticas e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acho que faltam políticas públicas mais eficientes. 

O problema disso sempre foi o mesmo: Políticas 

feitas para atender aos anseios de um mercado 

capitalistas ou de um desejo politiqueiro. A 

eficiência da política educacional e, principalmente 

de uma política de valorização e desenvolvimento 

dos professores em nosso município nunca passou 

por um processo de escuta sério dos interessados. 

As jornadas pedagógicas, os fóruns de educação, as 

conferências educacionais e de cultura – quando 

têm – são todas muito bonitas, muito bem 

organizadas, mas tem um problema. Vem tudo 

prontinho. Tudo de cima pra baixo. Nunca nos 

perguntaram qual o tema que seria importante pra 

nós. Nunca nos perguntaram uma sugestão de 

palestrante que a gente gostaria de ouvir. Nos ACs 

isso tem dado uma mudada, mas é muito pouco. 

Precisamos de um projeto polític que escute e 

respeite as demandas dos professores. 

(Professoralidade Montealtense, 25 anos de 

docência, AIO, 2018) 
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estéticas formativas contextualizadas nos desejos, 

nas contingências, na radicalidade do ser vivente, 

do ser em devir – em nosso caso – o devir-

professor. 

...) 

Antes desse parêntese, falávamos de 

agenciamento do desejo de dizibilidades. Ao 

investir nesses agenciamentos algumas questões se 

apontaram: o que fazer com os ditos e escritos para 

os quais disponibilizei meus ouvidos? Se a ideia é 

espreitar currículos para um projeto integrado de 

formação em exercício de professores, como 

traduzir as escutas para a linguagem de um texto 

curricular? Nessas questões reaparece o 

indissolúvel problema da tradução, especialmente 

quando lidamos com textos que trazem muitas e 

diferentes marcas de uma mesma constituição: a 

professoralidade. A professoralidade inscrita em 

um texto palimpséstico e intraduzível, embora a 

tradução seja sempre urgente porque dela depende 

um (re)existir de um texto curricular concatenado 

com os desejos dos outros que participam do 

processo. Desejos que, por sua vez, uma vez 

escutados inspiram comprometimento. Traduzir os 

textos narrativos das professoralidade exigiu-nos, 

pois, atenção às marcas que apontassem “para a 

incomensurabilidade do outro e para um 

antagonismo que constitui processos provisórios de 

identificação” (LOPES; BORGES, 2017, p. 565). 

A escuta otobiográfica possibilitou o 

estabelecimento de encontros e conexões com o 

outro em sua singularidade e multiplicidade no 

acontecimento de sua formação, no ato 

(per)formativo da escritura. Mas a questão que 

ainda fervilhava era como traduzir esses textos 

 

 

 

 

 

 

Mudar faz parte de toda profissão, mas no caso do 

professor essa mudana não somente faz parte, ela é 

um movimento obrigatório para as constantes 

adaptações que temos que fazer para que nosso 

trabalho aconteça com alguma qualidade. Se 

tivesse um animal que deveríamos indicar para 

representar bem a nossa profissão seria o 

camaleão. (Professoralidade Montealtense, 26 anos 

de docência, AIO, 2018) 

 

 

•••••••✧••••••• 

 

 

 

 

O diário serve para validar o planejamento, por 

meio dos seus registros é possível destacar 

informações importantes dos eventos ocorridos 

durante a aula e construir uma postura crítica. [...] 

“Eu gosto de ser gente precisamente por caus da 

minha responsabilidade ética e política em face do 

mundo e dos outros. Não posso ser se os outros não 

são; sobretudo não posso ser, se proíbo que os 

outros sejam” (Paulo Freire, 1987) 

(Professoralidade Montealtense, 19 anos de 

docência, AIO, 2018) 
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tomando-os como textos curriculares, considerando 

as conexões e encontros realizados, bem como o 

envolvimento do outro em sua própria formação? 

Sobre isso, Lopes e Borges dizem que: 

Essas conexões mostram que há que se 

trabalhar com a possibilidade do 

acontecimento, da singularidade. Essa 

possibilidade se recria a cada encontro 

com o outro, não como necessidade, mas 

como um vir a ser/porvir. Especificamente 

no campo curricular, parece-nos 

estratégico o deslocamento que Ottoni 

(2005, 297) traz ao afirmar que a tradução 

‘abre portas entre línguas, culturas, 

tempos, sujeitos, mas ela também é 

necessariamente disjunta, inatual, 

dissimétrica, disseminante’. Essa 

construção teórica pode favorecer a 

compreensão dos textos curriculares não 

por sua pretensão a uma literalidade, mas 

fazendo-os dizer o que aparentemente não 

dizem e lendo-os como possibilidades 

para entender os processos metonímicos e 

metafóricos que constituem o social. [...]. 

Envolver-se e envolver o outro nas 

relações com o conhecimento – uma das 

dimensões do currículo – implica 

envolver-se com a tradução de conceitos. 

Nesse sentido, o currículo não se limita a 

ser um conjunto de enunciados 

constatativos ou teóricos, mas envolve a 

possibilidade do performativo como 

promessa de algo que nunca se institui 

plenamente. (LOPES; BORGES, 2017, 

pp. 565-566). 

Encontrei inspirações nas leituras 

derridianas sobre tradução e dessas experimentadas 

no campo do currículo, cujo entendimentos 

apontam para uma crítica à “noção normativa de 

teoria curricular (ou de qualquer teoria), que se 

pretende definidora dos fundamentos que 

sustentam a leitura correta a ser realizada”. 

 

 

 

 

As finalidades do trabalho docente são, portanto, 

elementos nortadores dos planejamentos, das ações 

didáticas, das organizações do conteúdo, das 

escolahas de materiais e das opções pedagógicas. 

(Professoralidade Montealtense, 22 anos de 

docência, AIO, 2018) 

 

 

•••••••✧••••••• 

 

 

No dia 09/04/2018 [...] no período noturno, fizemos 

uma leitura do registro do professor D. N. Sua 

reflexão sobre como os erros dos alunos são 

tratados sendo este um grande desafio para nós 

professores. Em nossas discussões, intercaladas 

com textos de apoio às temáticas; A construção da 

aprendizagem a partir do erro; encontrar valor no 

erro; Maneiras de Ensinar com o erro... Os colegas 

sentiram necessidade de comntar que ocorre isso na 

sala de aula, porém buscam auxiliar nossos alunos. 

Eu penso que essa observação em relação ao erro é 

fruto do processo excludente de avaliação que 

privilegia o acerto. (Professoralidade 

Montealtense, 16 anos de docência, AIO, 2018) 

 

 

•••••••✧••••••• 

 

 

[...] Esse fluxo incessante de textos, imagens, dados 

e novidades, pode por vezez, ser um norteador 

particular.  (Professoralidade Montealtense, 24 

anos de docência, AIO, 2018) 
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(LOPES; BORGES, 2017, p.559), na verdade, o 

que encontramos desse cruzamento – narrativas – 

tradução – currículo – é resultante da atuação do 

tradutor. 

Mesmo ciente da impossibilidade da tarefa 

– como assevera Derrida (2002) – neste trabalho 

me coloquei nessa posição de tradutora inspirada 

em minhas vivências como condição de acesso aos 

textos e, consequentemente, às vivências dos 

outros. Uma condição na qual arrisquei uma 

tradução em duplo registro: na Filosofia da 

Linguagem e na Filosofia da Diferença, sendo que 

em ambos os registros o tradutor se encontra 

subjetivando e sendo subjetivado em um circuito de 

afetações contínuas. Na posição de tradutora, 

encontrei-me inscrita em um processo de 

articulação política imbricada entre o território 

administrativo que quer o controle e o território das 

intersubjetividades que querem as singularidades, o 

indecidível, cuja programação existe, mas não é 

possível garantias de um controle como bem 

salientam Lopes e Borges (2017). 

Enfim, a otobiografia, perspectivada nessa 

dimensão pedagógica, tem potencial para a escuta 

dos rastros de (im)possíveis originais, traduzi-los 

em textos currículares e agenciar (per)formações 

em atos e atualizações de si no exercício didático 

da professoralidade. Com eses movimentos 

possíveis, ela [a otobiografia] ganhou uma fenda, 

um talhe a mais que lhe possibilitou ser 

suplementada e diferida.  Lembro aqui do “a” 

derridiano na différance, cuja multiplicidade de 

traduções e sentidos não se finda. Esse “a” é uma 

diferença que “não se ouve, permanece silencioso” 

(DERRIDA, 1972, p.35), aproximo esse implante 

ou suplemento do “a” aos movimentos em que 

realizamos ao, também, produzir diferenças, 

 

 

 

[... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Desenho curricular do PROIFEP] 

 

Gostei do nosso desenho curricular, acredito que 

algo assim, mais aberto, mais diferente do que 

temos vivido nas formações de praxe, chama mais 

atenção. Nossas vivências, nossa prática 

pedagógica cotidiana, nosso planejamento, nossas 

discussões sobre o nosso fazer, tudo isso é 

importante pra gente se entender e se 

autovalorizar. A profissão do magistério é muito 

romantizada e tudo que é apegado de muito 

romance sofre demais. A gente precisa ser mais 

crítico de nós mesmos e denossa forma de encarar 

a profissão, não de forma destrutiva, mas de uma 

forma que a gente tenha esses espaços para 

avaliar as nossas condições e que todos conheçam 

e respeitem as condições e histórias que cada um 

carrega e que trouxeram a gente até esse lugar e 

que faz a gente ir para casa e voltar todos os dias 

para cá. (Professoralidade Montealtense, 24 anos 

de docência, AIO, 2018) 
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implantes, suplementações em um conceito já 

existente. Foi o que fizemos com a otobiografia e o 

que a otobiografia fez conosco no jogo de tradução 

e desconstrução de nossos com-textos: differance. 

 

O que quer este texto? O que dizem as vivências aqui inscritas? Querem que esta escritura encontre 

ouvidos que produzam outras inscrições de-vidas e que façam proliferar e multiplicar o sentido deste 

gesto (micro)político. 
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ENSAIO I 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: OUTROS CONCEITOS, OUTROS LUGARES DE 

ACONTECIMENTO50 

FORMATION OF TEACHERS: OTHER CONCEPTS, OTHER PLACES OF HAPPENING 

FORMACIÓN DE PROFESORES: OTROS CONCEPTOS, OTROS LUGARES DE 

ACONTECIMIENTO 

Neurisângela Maurício dos Santos Miranda51 

Maria Inez Carvalho52 
 

Resumo: Este artigo é resultado de aprofundamentos teóricos no contexto temático da pesquisa, em 

andamento, no Doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia, o qual envolve 

otobiografia, currículo e formação de professores, entrecruzados com as experiências em cenários de 

formação em exercício de professores. Aqui, discutimos algumas escalas de significações sobre 

formação de professores, conformadas no decurso de nossa história, pondo em relevo a formação que 

se dá no âmbito do próprio exercício. Com uma abordagem ancorada, principalmente, no diálogo com 

autores filiados à Filosofia da Linguagem e à Filosofia da Diferença, com destaque para J. Derrida e 

G. Deleuze, respectivamente, problematizamos as potencialidades de ressignificação da formação em 

exercício de professores, produzindo pistas para a (re)construção de outros conceitos, outros lugares e 

outras formas de acontecimento formativo que, sem desvalorar os aspectos da profissionalidade, possa 

fazer emergir discursos e práticas mais atentas aos aspectos ontológicos da professoralidade. 

Palavras-chave: Formação de professores; profissionalidade; professoralidade.  

Abstract:  

This article is the result of theoretical investigations in the thematic context of the ongoing research in 

the PhD in Education by the Federal University of Bahia, which involves otobiography, curriculum 

and teacher formation, interspersed with experiences in teacher formation scenarios. On here, we 

discuss some meanings attributed to of teacher formation in the course of our history, highlighting the 

in-exercise formation of teachers. With an anchored approach, especially in the dialogue with authors 

affiliated to the Philosophy of Language and Philosophy of Difference, especially J. Derrida and G. 

Deleuze, respectively, we problematize the potentialities of re-signification of the in-exercise 

formation of teachers, producing clues for (re) construction of other concepts, other places, and other 

forms of formative happening that, without depreciate  the aspects of the professionality, may give rise 

to discourses and practices that are more attentive to the ontological aspects of professorality. 

Keywords: Teacher formation; professionality; professorality. 

 
50 Artigo publicado na Revista Plurais (Salvador, v. 3, n.1, p. 67-87, jan./abr. 2018) Disponível em : 

file:///C:/Users/neurisangela.miranda/Downloads/4912-13198-1-SM%20(1).pdf. (E, também é anexo do 

PROIFEP) 
51 Doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA) 

técnica em Assuntos Educacionais  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBAIANO). 

Pesquisadora dos Grupos de Pesquisa:  Formação em Exercício de Professores (FEP) e Forma(em)Ação 

(GEFEP). E-mail: neurymiranda13@gmail.com  
52 Doutora em Educação (UFBA) e Pós-doutora em Currículo (Universidade do Minho); Professora Titular da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA). Grupo de Pesquisa Formação em 

Exercício de Professores. E-mail: miscarvalho@yahoo.com.br. 

../../Downloads/4912-13198-1-SM%20(1).pdf
mailto:miscarvalho@yahoo.com.br
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Resumen: Este artículo es el resultado de profundizaciones teóricas en el contexto temático de la 

investigación, en andamiento, en el Doctorado en Educación por la Universidad Federal de Bahía, el 

cual involucra otobiografía, curriculum y formación de profesores, entrecruzados con la experiencia en 

escenarios de formación en el ejercicio de profesores. Aquí, discutimos algunas escalas de 

significaciones sobre formación de profesores conformadas en el curso de nuestra historia, poniendo 

destaque en la formación en ejercicio de profesores. Con enfoque, principalmente, en el diálogo con 

autores de la Filosofía del Lenguaje y la Filosofía de la Diferencia, por ejemplo, J. Derrida y G. 

Deleuze, respectivamente, problematizamos las potencialidades de resignificación de la formación en 

ejercicio de profesores, produciendo claves para la (re) construcción de otros conceptos, otros lugares 

y otros modos de acontecimiento formativo que, sin desvalorizar los aspectos de la profesionalidad, 

pueda hacer emerger discursos y prácticas más atentas a los aspectos ontológicos de la profesoralidad. 

Palabras claves: Formación de profesores; profesionalismo; profesoralidad. 

 

Introdução: para além dos significados, as (re)significações ontológicas 

 

São vastos os aportes teóricos que discutem currículo e formação de professores 

(ANDRÉ, 2000; NÓVOA, 2000; 2000; GATTI, 2009; ARROYO, 2013; IMBERNÓN, 2009, 

GALLO, 2017 e outros), posto que não se trata de uma temática recente, apresentando-se nas 

últimas três décadas na centralidade dos discursos difundidos no cenário educacional. 

Discursos esses, frutos de pesquisas cujas lentes se voltam, principalmente, para as formas de 

pensar e fazer formação inicial e continuada dos professores. Reconhecemos que esta área 

vem se afirmando como um campo de disputa, em que se registram severas críticas aos 

projetos que se assentam nos essencialismos e na racionalidade técnica como balizas 

orientadoras de sua estruturação.  

Não sendo a pretensão, neste artigo, tecer um histórico das políticas curriculares ou do 

processo de formação inicial e continuada de professores, pois, como já dito, tem-se um vasto 

aporte, cujos autores já o fazem, aportaremos, assim, em algumas escalas53 de significações, 

com a intenção de emitir um zoom54* em uma das dimensões do mencionado processo: a 

Formação em Exercício de Professores (FEP).  

 
53 Sabendo que dentre outras significações para o termo escala, uma refere-se a “porto em que atracam 

embarcações para embarque ou desembarque de carga” e, ainda, “tempo em que essas embarcações permanecem 

no porto”, tomamos metaforicamente este termo para nos situarmos no espaço-tempo de embarque e 

desembarque de algumas cargas conceituais que reverberaram no campo da formação de professores, 

particularmente da formação em exercício dos professores da educação básica brasileira, com foco em suas 

intenções e contingências em constante devir. 
54 No sentido de mirar com mais atenção e ampliar a reflexão acerca do tema delimitado. 

*Os termos escritos em itálicos, quando não se tratar de palavras de língua estrangeira referem-se a termos com 

conceituações relevantes para compreensão do/no texto. Conceituações essas que serão expressas no decurso do 

texto. 
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Cumpre esclarecer, ainda, que nossas tentativas de conceptualizações sobre essa 

dimensão da formação pretende inferir mais sobre “professoralidades” (PEREIRA, 2013) do 

que sobre “profissionalidades”55 (GATTI, 2009; IMBERNÓN, 2009), de modo que, nesta 

leitura, perspectivaremos uma ontologia formativa que nos mobilize a ir além dos significados 

que atravessaram os tempos e espaços sociais e suas tentativas de perpetuação de imagens de 

formação conformadas e reproduzidas no decurso da história.  

Esse exercício, exige, a priori, uma compreensão de que nossas perspectivações 

caminham para um entendimento de conceitos como invenções, os quais, segundo Deleuze e 

Guattari (1996, p. 13), “devem ser inventados, fabricados, ou antes, criados, e não seriam 

nada sem a assinatura daqueles que os criam”.  Em acréscimo a essa ideia, Eduardo Simonini 

Lopes, explica que, 

Não nascendo do vazio, os conceitos necessitam de um contexto e de um problema 

para emergirem e serem preenchidos de sentido. Assim, um conceito é criado na 

tentativa de “tamponar” uma ausência de significação e de coordenadas diante das 

desestabilizações de mundo, forçando a pensar e a construir pontes explicativas 

entre o que era já conhecido e o que ainda está indefinido (LOPES, 2010, 126) 

 

É partir dessa ideia de conceito que nosso diálogo se organiza, suscitando as seguintes 

questões: O que tem sido conformado, em termos de conceitos e práticas, a respeito da 

Formação em Exercício de Professores? Quais problemáticas foram/têm sido tencionadas, a 

partir de tais conformações, perante a diversidade, as contingências e a mutabilidade do 

mundo contemporâneo?  

Estas questões têm se intensificado com a implicação e os aprofundamentos teóricos 

no contexto temático da pesquisa em desenvolvimento no âmbito Doutoramento em Educação 

pela Universidade Federal da Bahia, o qual envolve otobiografia56, currículo e formação de 

professores, entrecruzados com a experiência em cenários de formação em exercício de 

professores, particularmente no âmbito da Educação Básica – foco delimitado para esta 

discussão. Tudo isso, sob as lentes da Filosofia da Linguagem (DERRIDA, 2001a) e da 

Filosofia da Diferença (DELEUZE; GUATTARI, 1992; DELEUZE, 2006), com sinalizações 

para as possibilidades de outros devires, outros conceitos, outros lugares de acontecimento 

para a FEP em que, mais do que outras dinâmicas metodológicas, sinaliza para a necessidade 

de (re)significações ontológicas. 

 
55 Aqui compreendido, também, como Desenvolvimento Profissional, conforme preferem denominar alguns 

autores a exemplo de Day (2001); Tardif (2013), Roldão (2008), dentre outros. 
56 Conceito desenvolvido por J. Derrida (2009) trazido para o campo educacional brasileiro como método de 

investigação científica pelo professor Silas Monteiro (UFMT), quando em seu doutoramento (2004) toma 

heuristicamente este conceito como “dar ouvido às vivências representadas pela palavra nas expressões 

humanas”. 
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Entre conceptualizações e suas escalas: conformações e contingências 

 

Valendo-nos da ideia de escala, contudo, tomando-a em seu aspecto denotativo de 

graduação hierárquica, dedicamos, neste item, a uma abordagem das principais conformações 

conceituais sobre formação, considerando a escala normalmente apresentada pelos 

dispositivos legais e documentos orientadores da educação brasileira (LDB 9394/96, 

Diretrizes Curriculares, Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação, etc). 

Documentos tais que, ao se referirem à formação dos profissionais da educação, traz a 

sequência: Formação Inicial (licenciatura/Normal) e Formação Continuada. 

 Fica, então, delimitada, conforme figura 1, nossa escala para apresentação.  

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Escala de Formação de Professores da Educação Básica 

Fonte: Produção das autoras 

 

Assim, consoantes com a ideia apresentada no primeiro parágrafo desta seção, 

teceremos sucintamente as conformações de conceitos/significações aplicadas aos termos 

constantes na Figura 1. 

 

Formação 

 

Para cada sociedade, para cada tempo, para cada modo de organização social e política 

é possível identificar não só diferentes conceitos (significações), mas também, diferentes 

formas de acontecer da formação.  

Na Grécia clássica, por exemplo, a ideia de formação articulava-se ao conceito de 

Paidéia, que se configurava na formação completa do homem, envolvendo ética e demais 

áreas com vistas à liderança, à cidadania, e à atuação no espaço social. Essa proposta de 

formação, obviamente, emergiu dos modos de vida e das expectativas daquela sociedade, que, 
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para ser compreendida precisamos, primeiramente, situá-la ao espírito de seu tempo geo-

histórico. 

Assim como na Grécia clássica, outros lugares também conformaram conceitos 

diversos de formação, os quais foram sendo inventados, compondo um rol de diferentes 

significações, mas com certa aproximação com a ideia de educação, preparação, ensino. 

Aproximação esta, comum em países como França, Estados Unidos, Itália e, inclusive, Brasil. 

Em Jaeger (2001), o termo formação ancora-se na ótica de um processo acumulativo do 

conhecimento como uma forma embrionária de armazenamentos dos conhecimentos 

originais.  

Dessa aproximação entre educação e formação – embora tenhamos claro que são 

termos indissociáveis, mas distintos – foram lançadas muitas tentativas de fixar um 

significado para formação, as quais ainda sobrevivem no contínuum dos espaços-tempos 

sociais, especialmente, no cenário educacional.   

Reconhecendo a polissemia do conceito formação, o tomamos sempre encharcado de 

culturas e “bacias semânticas” (MACEDO, 2012, p. 180), que podem significá-lo como a 

transmissão de conhecimentos e informações, a ampliação ou desenvolvimento de habilidades 

e competências, difusão de saberes, até – já adentrando nas “invenções” mais 

contemporâneas, e “embarcando no porto” da formação de professores – a compreensão do 

termo como  “aprendizagem de si e produção de sentidos” (JOSSO, 2008), “experiência” 

(LARROSA, 2002), “produção de si” (PEREIRA, 2013).  

Ainda no exercício de embarque e desembarque dos conceitos de formação, aportamos 

em Silva (2000), que valendo-se das ideias de Pierre Goguelin (1987), elucida os seguintes 

polos semânticos para ampliar a compreensão do que tem se conformado por formação:  

1 – O polo educar provém do étimo latino educare (alimentar, criar...) e educere 

(fazer sair de). Este conceito é abrangente, significando tanto o desenvolvimento 

intelectual ou moral como físico;  

2 – O polo ensinar, originário do termo latino insignare (conferir distinção...) 

aproxima-se dos vocábulos aprender ou explicar que atribui um sentido, 

fundamentalmente, operativo ou metodológico e institucional;  

3 – O polo instruir provém do latim instruere (dispor...) faz apelo aos conteúdos a 

transmitir.  

4 – O polo formar, provindo do latim formare (conferir a forma, organizar...), apela 

à transformação e à configuração de saberes: ao saber ser e ao saber-fazer. Grifos da 

autora (SILVA, 2000, p.94) 
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Essa multiplicidade de conceitos que, continuamente, “se esvaziam e se preenchem de 

sentidos” (LACLAU, 2008) no decurso do a-com-tecer57 (CARVALHO, 2008) da história da 

própria prática formativa, tornam o significante formação um “ponto nodal”58 no campo 

educacional, o qual vai se alterando, conforme os jogos da política, da organização social, da 

cultura, da economia e, dentre outros, das individualidades na coletividade. Essa dinâmica se 

aproxima das elucidações da Professora Elizabeth Macedo quando, inspirada em Derrida 

(1988), Buttler (1993) e Laclau (2008) nos diz que, 

Os significantes participam de cadeias de equivalência em função de seus usos 

anteriores. Tal premissa se alicerça sobre o conceito de iterabilidade de Derrida 

(1988), um princípio de repetição não essencialista, postulando que todo significante 

é uma sedimentação de significantes passados, mobilizando tanto promessas 

fantasmáticas quanto o novo a cada citação. Esse novo é também estabelecido com o 

recurso a convenções passadas investidas do poder de significar o futuro. 

(MACEDO, 2014, p.14) 

 

  Diante disso, submersos em meio a conformações e alterações das significações que 

atravessaram, enchendo e esvaziando de sentidos, o que denominamos de “formação”, bem 

como inspiradas na epistemologia da Filosofia da Diferença em que, a partir das ideias de G. 

Deleuze (2006) e desse autor com F. Guattari (1992), trazemos à discussão uma outra escala 

da formação – mencionada na Figura 1, anteriormente apresentada:  a Formação inicial de 

professores para atuação na Educação Básica brasileira. 

 

Formação Inicial  

 

 O pensamento deleuziano, uma de nossas inspirações para este artigo, é balizado por 

marcas de singularidades e de diferenças que mobilizam um contínuo de devires e 

multiplicidades. Nesse veio, aportamo-nos na ideia de que a formação inicial de professores, 

pensada nesse contínuo, formam “totalidades provisórias de um todo fragmentado que 

possibilita novas produções” (SANTANA, 2012, p. 236).  

  Consoantes com a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB. nº 9394/96) a 

formação inicial é a primeira formação mínima exigida para o exercício do magistério. Em se 

tratando de exercício na Educação Infantil e nos cinco primeiros anos do Ensino 

Fundamental, a formação inicial trata-se da oferecida em nível médio, na modalidade normal; 

 
57 Conforme Carvalho (2008, p. 163), tecer conjunto e de forma aumentada. 
58  Conforme Laclau (2008), os pontos nodais são significantes “puros” que operam no processo de fixação 

nodal, o que, em termos essencialistas, refere-se a essência. Para este autor o ponto nodal está ligado à lógica da 

diferença atravessada por uma lógica da equivalência, e ambas guardam entre si uma relação de indecidibilidade 

derridiana. 
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e, sendo o exercício nos anos finais do Ensino Fundamental, a formação inicial deve ocorrer 

em nível superior, em cursos de licenciatura plena. 

  Essa normatização, que regula profissão docente no Brasil, tem ecos das inúmeras 

transformações histórico-sociais, dado o reconhecimento da complexidade do fazer docente 

ao longo da história, de tal modo que na maioria dos países, é exigida uma formação de nível 

superior para se poder lecionar tanto no Ensino Básico, quanto no Ensino Secundário (como é 

denominado o Ensino Médio em alguns países).  

  Tais exigências repercutiram, principalmente após o ano 2000, em um (in)tenso 

“movimento de profissionalização” (TARDIF; FAUCHER, 2010), o qual se assentava em 

reivindicar não somente a formação inicial de professores, mas também a sua formação 

contínua.  

  Esse movimento rendeu uma série de políticas públicas educacionais no âmbito da 

formação de professores no Brasil, priorizando a formação inicial em exercício, também 

denominada, formação em serviço.  

No estado da Bahia, por exemplo, essas iniciativas de formar/qualificar professores em 

exercício, a partir de parcerias entre o estado ou município com as Instituições de Ensino 

Superior (IES) públicas, se dá principalmente a partir do ano 2000, por meio de diversos 

programas e projetos: UNEB/2000 (2000); PROFORMAÇÃO (2000); Programa de Formação 

de Professores Alfabetizadores (2002); Projeto Irecê – UFBA (2002); Projeto Gestar (2002) e 

Escola Ativa (2003); os quais, com processos diferenciados de organização, avaliação e 

certificação, visavam à qualificação profissional dos professores, principalmente daqueles que 

estavam em exercício59 e sem a habilitação mínima exigida.  

O diferencial desses programas estava na proposta de “valorização” do exercício como 

dimensão do currículo. Neste contexto, em que formar/habilitar professores não se 

concentrava mais apenas no espaço das Universidades, intensificaram-se a massificação e o 

acelerado processo de formação, dando vazão a ferrenhas críticas postuladas sob diversos 

aspectos, com destaque para as denúncias do delineamento do processo formativo docente, 

em prol das demandas emanadas do mercado neoliberal, capitalista: 

 
Nesse contexto, as Diretrizes, assentadas nos pressupostos de flexibilização e 

competência, enlaçam a formação docente às necessidades atuais do capitalismo e 

ao mesmo tempo permitem um fino controle governamental sobre essa formação, 

 
59 Esta proposta formativa recebeu denominações diversas: formação em serviço; formação em exercício; 

treinamento em serviço; capacitação em serviço. Ínterim em que esclarecemos que não é esta a perspectiva de 

Formação em exercício de professores que tematiza nossa discussão. 
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por meio de processos de avaliação e certificação. Diversos estudiosos (Brzezinski, 

2005; Diniz-Pereira, 1999; Freitas, 1999, 2002; Melo, 1999) têm denunciado o 

caráter técnico-instrumental e as possibilidades de fragmentação e aligeiramento 

contidos nas atuais políticas de formação, questionando também sua fundamentação 

epistemológica, que estaria sendo utilizada para justificar o atrelamento das políticas 

de formação ao poder econômico. (CHAPANI; CARVALHO, 2009, p. 2012) 

 

 Além dessas críticas, outras questões implicadas no aspecto da profissionalização 

docente – organização do trabalho pedagógico, salário, espaços de atuação, condições de 

trabalho, progressão na carreira – passaram a integrar o rol das discussões nessa área e, até os 

dias atuais, tem sido mantida uma intensa luta em prol dessas agendas, com vistas ao 

desenvolvimento profissional docente. Luta essa assentada em concepções que aliam 

Formação e Desenvolvimento Profissional, como a defendida por Francisco Imbernón (2009), 

ao defender que “a melhoria da formação ajudará esse desenvolvimento, mas a melhoria de 

outros fatores (salário, estruturas, níveis de decisão, níveis de participação, carreira, clima de 

trabalho, legislação trabalhista etc.) tem papel decisivo neste desenvolvimento” 

(IMBERNÓN, 2009 p. 43). 

  Ocorre que não desconsiderando, sob nenhuma hipótese, a importância dessas 

agendas, com a precariedade formativa instalada nos aligeirados cursos de formação inicial, 

alinhados à corrida salarial “questões acerca do sentido e da finalidade da educação tornaram-

se obsoletas [...] e a construção de conhecimentos sobre a formação humana e sobre o sentido 

do saber, está desaparecendo” (MÜHL; MAINARDI, 2017, p.14).  

Ainda nesse sentido, Dalbosco (2016) aponta as ressonâncias desse processo de 

aligeiramento nos cursos de Pedagogia – principal curso de formação inicial que habilita 

professores para atuarem na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental – ao 

firmar que “o prejuízo disso à Pedagogia é imenso, pois fez com que ele [o curso] perdesse, 

no bojo desta transformação, sua dimensão prática no sentido ético, de preocupação de 

orientação de mundo, tanto dos docentes em exercício como dos futuros docentes” 

(DALBOSCO, 2016, p. 49). 

Apesar das críticas, ressaltamos que nem todos os projetos da chamada “formação 

em exercício” caminharam literalmente na vertente dessa lógica mercadológica. Um exemplo 

foi o Projeto Irecê (UFBA) que, dentre outras ações, tinha sua centralidade no curso de 

Pedagogia em Exercício, oferecido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da 

Bahia aos profissionais do quadro do magistério da rede municipal de Irecê - BA, em parceria 

com a Prefeitura desse município. Segundo Santos (2011), 
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Projeto Irecê é o nome pelo qual o Programa de Formação Continuada de 

Professores para o Município de Irecê - Bahia é conhecido. Uma ação conveniada 

entre a Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA) 

e a Prefeitura Municipal de Irecê que visa a formação continuada de professores, 

coordenadores e diretores da Rede Municipal de Educação. O Programa é formado 

por diversos projetos que se articulam em rede – pautados no princípio da 

indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão – dentre eles, o principal é o curso de 

Licenciatura em Pedagogia para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, que 

proporciona a formação em nível universitário para os profissionais da Rede. 

(SANTOS, 2011, p. 10) 

 

Do Projeto Irecê, por seu diferencial implicado no exercício formativo e formador da 

prática docente, e pela indissociabilidade pesquisa/ensino/extensão, renderam diversos 

estudos acadêmicos, os quais tiveram como fonte o seu a-com-tecer: Dourado (2009 a); 

Oliveira (2010); Dourado (2009b), Vieira (2006), Maioli (2008); Sales (2009) e outros, que 

fizeram do mencionado projeto um campo de invenções heurísticas que atravessaram 

discursos e práticas curriculares, agregando e potencializando diversas ações em rede, que 

além de enriquecerem o processo de formação inicial, desencadearam processos de formação 

continuada (pós-graduação lato e stricto sensu) e significativos projetos extensionistas. 

Inspiradas nas exceções curriculares, exemplificada com o Projeto Irecê, e na 

inquietação com a precariedade da maioria dos Programas elencados e de muitos cursos 

oriundos da “indústria” da formação, cujos prejuízos ainda ressoam na contemporaneidade, 

recorremos a Sílvio Gallo que, em editorial de recente publicação científica, aborda a 

necessidade de pensarmos a formação de professores “para além da qualificação profissional” 

(GALLO, 2016, p. 2), movimento que aqui o fazemos na tentativa de avançarmos a discussão 

da profissionalidade para o campo da professoralidade, entendida, na perspectiva de Pereira 

(2013, p. 13) como “uma diferença que o sujeito experimenta na produção de si”.  

Para este autor, “Ser professor/Formador não está separado de ser o que se está sendo. 

Seja no sentido profissional ou pessoal, tudo diz respeito a um único sujeito que experimenta 

a segmentaridade, a descontinuidade e a prática de si como algo singular” (PEREIRA, 2013, 

p.19).  

Portanto, ao reivindicarmos uma formação de professores, seja ela em qualquer escala, 

mais atenta às professoralidades, reivindicamos, por conseguinte, uma compreensão de 

formação para além das certificações e da profissionalidade; compreensão essa que se aporte 

na acepção de que “professoralidade” 

 
Não é vocação, não é identidade, não é destino. É produto de si. E a busca pela 

formação acadêmica caminha no sentido de buscar modos de apropriação e ativação 

dessa marca em consonância com as singularidades que constituem o campo de 

existencialização do indivíduo. (PEREIRA, 2013, p.18). 
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Nesse sentido, nos filiamos ao pensamento do professor Sílvio Gallo (2017) que 

“compreende a formação de modo amplo, para além do estritamente profissional” e indica 

que “não se trata de desprezar a formação profissional; ao contrário, trata-se de reivindicar a 

importância da Filosofia também nesse âmbito formativo” (GALLO, 2017, p.6).  

Essa reivindicação traz, em seu bojo, uma urgência para o que anunciamos na 

introdução deste artigo – concentrarmos esforços que superem a busca de modelos, de 

conceitos e de conformações formativas totalizantes e generalizadas em prol de uma ontologia 

formativa, em que o Ser em formação participe da (des/re)construção de seu itinerário 

formativo, de tal modo que possa ouvir-se e dar ouvido aos outros de si otobiograficamente 

(MONTEIRO, 2004; 2007). Ou seja, possa formar-se, compor-se, compreender-se, a partir de 

um processo de complexa escuta de si e do outro de si no logos da vida, presente nas 

expressões de sua existencialidade professoral que, por ser fruto de um a-com-tecer, não 

desvincula sua (des/res)constituição da pluralidade que (des/res)constitui o mundo e seu 

continuum de devires, de contingências, de invenções, de mutações, os quais além de 

epistemologias, movimentam ontologias formativas outras que convocam para outras escalas 

e outros embarques na fluidez do cenário da formação de professores.  

Esse movimento mobiliza para um “desembarque” de propostas formativas que se 

ancoram em metanarrativas curriculares totalizantes, originadas de distantes processos de 

macroformulações generalizadas que pouco “dizem”60 sobre as singularidades que ocorrem 

no a-com-tecer da docência e, consequentemente, da formação. 

 

Formação Continuada 

  

Tendo em vista todo o diálogo até então tecido, acenamos para as possibilidades de 

outros “pensares”, outros modos de compreender e efetivar a formação – em uma perspectiva 

de escuta do outro formativo/formador.  

Interpretamos essas possibilidades como potenciais na escala da Formação 

Continuada, mas não aquela, geralmente formulada por empresas de consultoria ou por 

equipes designadas por agências do Estado, as quais desconhecem a dinâmica local, os 

sujeitos da formação e suas identificações, assim como a ambiência do acontecer da 

experiência (LARROSA, 2002) docente.  

 
60 Inspirada na ideia  de Derrida (2009)  quando, a partir de suas leituras nietzschianas, explana sobre o dizer-se 

por meio de uma assinatura, de uma instituição que ele denomina de política de nome próprio.  
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Sem perder de vista que a formação de professores está ligada à formulação de 

políticas públicas, especificamente políticas públicas educacionais, sejam de ordem mais 

generalizada ou mais localizadas, antes de adentrarmos no cerne do que pretendemos 

destacar, é válido mencionar que a formação continuada é parte da política de formação dos 

profissionais da educação prevista em vários aparatos legais – Plano Nacional de Educação, 

em Diretrizes Curriculares, Lei do Piso Salarial, Planos de Carreira – dos quais destacamos a 

LDB (9394/96), principalmente em seus artigos 63 a 67, cujo teor assinala que Instituições de 

Ensino Superior deverão manter “programas de formação continuada para os profissionais de 

educação dos diversos níveis”, e que “os sistemas de ensino deverão promover 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado 

para esse fim”. Ressalta-se que com seu artigo 64, esse dispositivo amplia o alcance da 

formação continuada, ao incluir os cursos de pós-graduação.  

Sobre a formação continuada, Costa-Hübes explica que, 

 
Ao interpretar a formação de professores como um processo educativo permanente 

de (des)construção de conceitos e práticas, para corresponder às exigências do 

trabalho e da profissão, é possível afirmar que a formação continuada se insere, não 

como substituição, negação ou mesmo complementação da formação inicial, mas 

como um espaço de desenvolvimento ao longo da vida profissional, comportando 

objetivos, conteúdos, formas organizativas diferentes daquela, e que tem seu campo 

de atuação em outro contexto (COSTA-HÜBES, 2008, p. 23). 

 

Quando mencionamos essa escala formativa, potencialmente, referimo-nos aquela 

localizada na própria escola, mediada entre os sujeitos do/no a-com-tecer (outros de si) na 

esfera do comum-pertencer (SÁ, 2004). Este outro conceito de formação, neste artigo, 

denominamos de Formação em Exercício de Professores (FEP). 

 

Formação em Exercício de professores 

Pensar em formação em exercício implica em zarparmos de algumas paisagens e 

pressupostos que historicamente delinearam essa expressão: regularização do magistério 

leigo, suprir lacunas da formação inicial, “reciclagem” em serviço, atualização da práxis etc. 

Cada um desses pressupostos traz rastros paradigmáticos, os quais, por mais que 

tentemos classificar em uma certa temporalidade, não são passíveis de enquadramento, pois 

na condição de sujeitos herdeiros desse pretenso passado, de forma intencional ou não, nossas 

ações insistem em atualizá-lo, mantendo em pleno funcionamento o que Foucault (2011, p.23) 

nomeou de máquina disciplinar, fruto do modelo de sociedade com inspirações em ideais 

iluministas – liberdade, igualdade e fraternidade. 
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Carvalho (2009), respaldada em Bhabha (2003), aduz que, na contemporaneidade, o 

cruzamento de espaço e tempo tem produzido complexas figuras de diferença e identidade 

que não devem ser entendidas, apenas, por suas multiplicidades, mas por seus 

atravessamentos, seu caráter híbrido e que seriam nesses “entre‐lugares” de atravessamentos 

que os terrenos para a produção de novas subjetividades floresceriam e dariam início a novas 

representações de identidades no ato de definição dessa própria sociedade (CARVALHO, 

2009, p. 104). Lembrando que ao falarmos de identidade(s), a tomaremos a partir da filosofia 

derridiana: “sob rasura” (Derrida, 2001a). 

É nessa perspectiva – do entre-lugar de atravessamentos e de uma identidade “sob 

rasura” (identidade) – que se aporta o que aqui significamos por formação em exercício de 

professores. Um (entre)lugar, situado nas bordas da escola, que tencione o livrar-se das 

amarras técnico-instrumental como epicentro da formação, de modo a se abrir para as 

subjetividades que são produzidas no interior de cada professor e desveladas em seu espaço 

de acontecimento.  

Nesta concepção, o exercício da docência torna-se um “exercício de existencialização” 

(PEREIRA, 2013, p. 15), e a depender dos modos de como compreendemos o processo de 

formação, considerando esse exercício, podemos legitimar um processo de repetição de 

identidades (estética universalista) ou repetição de diferenças (microestética singular-plural). 

Fala essa inspirada na ideia deleuziana de “diferença e repetição” (DELEUZE, 1988). 

Para melhor compreensão desse processo, tomamos a subjetividade, conforme 

caracterizada por G. Deleuze e F. Guattari, como um estado de ser que responde a uma 

articulação multidimensional de forças vitais (vivas e revitalizadas), em uma denominada 

circunstância. Sendo que nesse processo, o sujeito se faz na tensão relacional que se realiza 

enquanto prática e sua subjetividade não tomada como um conceito, ainda que sua prática 

venha a ser um clichê; sua subjetividade, aí, é o movimento de reorganização, singular e 

constante, do caos das práticas sociais (DELEUZE; GUATTARI, 1992). 

 O diálogo com esses autores nos leva a inferir que se essa subjetividade, como 

movimento de reorganização, singular e constante, do caos das práticas sociais, for 

perspectivada em um contexto formativo que preza pelas modelizações identitárias, pela 

repetição ausente de criação, continuaremos a prover um exercício docente à luz do 

estabelecimento determinado de certa ordem social, em que as diferenças são sufocadas pela 

(re)produção padronizada da figura e da prática docentes. 

 Por outro lado, se promovermos uma formação em exercício, potencializando os 

modos de subjetivações, sem perder de vista sua contingência, fluidez, instabilidade, 
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singularidade e constância, “inversamente” (DERRIDA, 2001a) ao que se tem conformado 

em termos de formação, teremos, pois, a desestabilização do significado de um modo “que se 

diz legitimado” de ser professor. 

Neste ínterm, acreditamos que a formação – considerando os discursos e práticas 

curriculares que se apresentam, se (des)constituem em seu acontecer – dentre outras 

possibilidades de (des)construção, pode ser organizada como uma narrativa em movimento, 

cujo texto da formação se retroalimenta da escuta dos outros textos em formação. Isso produz 

sentido, quando consideramos a inseparabilidade entre “autor e obra” (DERRIDA, 2009).  

  Com isso, vislumbra-se um processo de formação em exercício, que movimente a 

escala da formação continuada, articulada à narração das histórias de vida (pessoal-

profissional-acadêmica)61, e continuamente ressignificada na escuta desse exercício, na 

condição de obra autoral diferencial, narrada pelos próprios partícipes do processo que, ao 

narrar(se), escuta a si e aos outros de si; forma a si e aos outros de si; e, torna-se o que é, 

forma-se o que é, sendo ele mesmo – junto aos outros de si – autores de seu próprio processo 

formativo, a partir de uma memória de vida-formação retrospectiva em que o passado, 

“repetido (diferente)” no presente, tenciona, prospectivamente, um futuro (políticas 

formativas outras), com “assinatura e  nome próprio” (DERRIDA, 2009).  

  Este tipo de trabalho formativo não tem seu epicentro no cultivo da transformação 

social, como ocorre em certas tradições paradigmáticas, ao contrário, investe no cultivo 

transformador de si, cuja experiência formativa se dá ao longo da vida (exercício continuado), 

da experimentação diferencial de si. Neste sentido,  

Um trabalho transformador de si, ligado à narração das histórias de vida e a partir 

delas, tornou-se indispensável a uma Educação Continuada, digna desse nome. As 

narrações centradas na formação ao longo da vida revelam formas e sentidos 

múltiplos de existencialidade singular-plural, criativa e inventiva do pensar, do agir 

e do viver junto. (JOSSO, 2007, p.413) 

 

  Ainda nesse propósito, recorremos novamente a Josso (idem) para construirmos o 

diálogo entre histórias de vida-e-formação, perspectivando as potencialidades desse diálogo 

no espaço-tempo do exercício que admitimos, aqui, como espaço-tempo do a-com-tecer. 

 
A história de vida é, assim, uma mediação do conhecimento de si em sua 

existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor oportunidades de tomada de 

consciência sobre diferentes registros de expressão e de representações de si, assim 

como sobre as dinâmicas que orientam sua formação. (JOSSO, 2007, p.419) 

 
61 Acreditamos que, embora os contextos (pessoal-profissional-acadêmico) movimentem atitudes, estilos, 

estéticas diferentes, quando narramos histórias de vida, por entender vida em sua plenitude complexa e 

multirreferencial, esses contextos, dentre outros do ser, não podem ser compreendidos separados/dissipados de 

sua existência, de sua historicidade.  
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 Esta compreensão, com toda a nossa investida na ideia de transitoriedade, 

multiplicidade, implicação singular-plural, criatividade inventiva, nos coloca em uma 

dimensão que “desembarca” do modo técnico-racionalista de pensar a profissionalidade, 

imprimindo maior densidade ao denunciado por Gallo (2017, p. 2), quando afirma que “cada 

vez menos espaço é destinado para as humanidades de forma geral e para a Filosofia de modo 

particular nos desenhos e engenharias curriculares destes cursos”. Com isso, evocamos, neste 

artigo, mais escuta das ontologias que estão na borda62 do acontecimento da formação em 

exercício de professores.  

Desse (entre)lugar, emergem-se outros conceitos (menos técnicos e mais ontológicos), 

outros lugares (menos acadêmicos e mais potencializadores de experiências) de a-com-

tecimento (menos individualista/solitário e mais singular-plural). Coerente com esse 

propósito, não poderíamos deixar de mencionar que deste (entre)lugar emerge-se, também, 

outra com-posição curricular, que para além de ressignificar a técnica (de techne a 

phronesis)63, registra um (con)texto organizacional que acolhe a poética, a ética, a 

(micro)estética, a política (de nome próprio) e a subjetividade, cujo objetivo centra-se no 

cultivo das professoralidades. 

 

Considerações para outros inícios 

[...]Estamos no mesmo barco e ele ainda flutua 

Não perca a razão, ela já não é sua 

Onda após onda, o barco ainda flutua 

Ao sabor do acaso...Apesar dos pesares 

Ao sabor do acaso... flutua. 

Então, preste atenção: o mar não ensina, insinua  

[...] Ao sabor da corrente, tão fortes quanto o elo mais fraco 

Âncora, vela: qual me leva? Qual me prende? 

Mapas e bússola. Sorte e acaso. 

Quem sabe (?) do que depende? 

                                 (Mapas do Acaso, Engenheiros do Hawaí, 1993) 

 

Valendo-nos da metáfora da circunstancialidade presente na poética do versos em 

epígrafe, reconhecemos que ainda no “mesmo barco” da formação de professores flutuamos, 

porém mais abertos à ideia de que o mar não ensina, insinua e – por isso mesmo – o melhor 

mapa para a navegação e para as escalas de embarques e desembarques no mar de 

significações que o seu pensar-fazer sugere, é o acaso, com toda a sua contingência e 

 
62 Inspirado em Derrida (2009, p.33-34) 
63 Em meio à distinção entre techne e phronesis, entre o saber que conduz a produção de algo e o saber que 

orienta o homem que age e o homem político, ou seja, o homem social, encontra-se formulado em Aristóteles 

como distinção o seguinte: aquilo que se pode aprender no saber artesanal pode ser desaprendido; no que 

concerne à phronesis, porém, não há nenhuma lethe, nenhum esquecimento(GADAMER, 2012, p.15). 
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provisoriedade. Reconhecendo, também, a força dessa metáfora, os esforços aqui envidados 

confluem com o perspectivar de significações que não se prendam em determinismos 

totalizantes, mas que sinalizem possibilidades de ancoragens e navegações mais 

significativas, ainda que com escalas no campo do indecidível, do circunstancial e abertas à 

negociação. 

Obviamente, é mister ressaltar a importância da continuidade de estudos no âmbito das 

Políticas Públicas de Formação Inicial e da Formação Continuada, destinadas aos professores, 

de modo que, além dos aspectos da profissionalidade (organização do trabalho pedagógico, 

salário, espaços de atuação, condições de trabalho, progressão na carreira), possamos ampliar 

os espaços de discussão, por meio da escuta mais atenta das professoralidades, termo que 

utilizamos a partir de Marcos Villela Pereira (2013) para quem “ser professor é produto de si” 

e, valendo-se de Foucault (2011), ele também a toma como “escrita de si” (PEREIRA, 2013, 

p. 66). 

Ao direcionarmos as lentes e ouvidos para a Formação em Exercício de Professores, 

foco desta discussão, a intenção foi emitir um zoom nessa dimensão, aqui admitida como uma 

“escala” da formação continuada, derridianamente desconstruindo e deleuzianamente 

diferenciando algumas significações conformadas ao longo da história para essa escala 

formativa que, de forma generalizada, entendia-se como sinônimo de capacitação/certificação 

profissional em serviço. Optamos pela construção de um diálogo mais próximo a autores da 

Filosofia da Linguagem e da Diferença, de modo que pudéssemos ressignificar o conceito “de 

exercício”, a partir da dimensão ontológica do a-com-tecimento, e não da lógica racionalista 

de estar exercendo o ofício da profissão. 

Assim, defendemos uma formação de professores que escute a narrativa da vida de 

seus atores/autores. Para tal, buscamos inspiração na ideia de Otobiografia (DERRIDA, 2009) 

e na Narrativa de vida-formação (JOSSO, 2007), como possibilidades de movimentar a 

tessitura de diferentes registros para outros devires, outros conceitos e outros lugares de 

acontecimento para a formação em exercício de professores. 
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Resumo 

Este texto é uma introdução e, como tal, preliminar que ensaia as possibilidades de incorporação da 

Otobiografia aos discursos e práticas curriculares contemporâneos, em especial no que concerne aos 

estudos curriculares para formação em exercício de professores. Com o objetivo de problematizar o 

potencial teórico da otobiografia, já conhecida como conceito e prática de pesquisa, o fazemos 

incorporando-lhe uma dimensão pedagógica caracterizada pela escuta. Neste sentido, tecemos a 

discussão movimentando diversos conceitos que envolvem as chaves de composição temática – 

otobiografia, currículo e formação – contextualizados ao espírito de nosso tempo, atentando para 

algumas fendas discursivas construtoras de sentidos outros para o termo, durante encontro de tais 

chaves no acontecimento da formação em exercício de professores. A movimentação, por nossa parte, 

para tal empreitada, inicia-se com leituras de Silas Monteiro – professor da Universidade Federal de 

Mato Grosso que, em seu doutoramento (2004), cria o Método Otobiográfico inspirado no conceito 

homônimo de Jacques Derrida – e amplia-se no diálogo com teóricos da Filosofia da Linguagem e da 

Filosofia da Diferença, para, enfim, anunciar as possibilidades da aproximação entre a otobiografia e 

os estudos curriculares para a formação em exercício de professores.  

 

Palavras-chave: Otobiografia. Currículo. Formação de professores. 
 

Abstract 

This text is an introduction and, as such preliminary, rehearsal the possibilities of incorporating the 

Otobiography in the discourses and practices curricular of contemporaneity, especially with regard to 

curricular studies for in-exercise teacher training. With the objective of problematizing the theoretical 

potential of otobiography, already known as concept and practice of research, we do so incorporating 

you a pedagogical dimension characterized by listening. In this sense, we weave the discussion 

moving several concepts that involve the keys of thematic composition - otobiography, curriculum and 

teacher formation - contextualized to the spirit of our time, paying attention to the discursive openings 

who build other meanings for the term, in encounter of such keys during the teacher's formative 

exercise. The movement, for our part, in the such work, , imbued with a phenomenological inspiration, 

begins with readings by Silas Monteiro - a professor at the Federal University of Mato Grosso who, in 

his PhD (2004), creates the Otobiographic Method inspired by the concept of the same name by 

Jacques Derrida -  broadening in the dialogue with other theorists of the contemporary world, to 

 
64 Capítulo (no prelo) do livro : Conversas insones: pensamentos sobre currículo, organizado por Elísio José da 

Silva Filho e Maria Inez da Silva de Souza Carvalho, a ser publicado pela Editora da Universidade Federal da 

Bahia (EDUFBA), em suporte impresso e eletrônico. 
65 Doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA) 

técnica em Assuntos Educacionais  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBAIANO). 

Pesquisadora dos Grupos de Pesquisa:  Formação em Exercício de Professores (FEP) e Forma(em)Ação 

(GEFEP). E-mail: neurymiranda13@gmail.com  
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finally announce the possibilities of the approximation between the otobiography and the curricular 

studies for the in-exercise formation of teachers. 

Keywords: Otobiography. Curriculum. Teacher formacion. 

Resumen 

Este texto es una introducción y, como tal, preliminar que ensaya las posibilidades de incorporación de 

la Otobiografía a los discursos y prácticas curriculares contemporáneos, en especial en lo que 

concierne a los estudios curriculares para formación en ejercicio de profesores. Con el objetivo de 

problematizar el potencial teórico de la otobiografía, ya conocida como concepto y práctica de 

investigación, lo hacemos incorporando una dimensión pedagógica caracterizada por la escucha. En 

este sentido, tejemos la discusión moviendo diversos conceptos que involucran las claves de 

composición temática - otobiografía, currículo y formación - contextualizados para espíritu de nuestro 

tiempo, atentando para algunas aberturas discursivas productor de otros sentidos para el término, 

durante el encuentro de tales claves en el acontecimiento de la formación en ejercicio de profesores. El 

movimiento, por nuestra parte, para tal emprendimiento, se inicia con lecturas de Silas Monteiro - 

profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso que, en su doctorado (2004), crea el Método 

Otobiográfico inspirado en el concepto homónimo de Jacques Derrida - y amplía en el diálogo con 

teóricos de la Filosofía del Lenguaje y de la Filosofía de la Diferencia, para, en fin, anunciar las 

posibilidades del acercamiento entre la otobiografía y los estudios curriculares para la formación en 

ejercicio de profesores. 

Palabras-clave: Otobiografía. Curriculum. Formación de profesores. 

 

Para acordar a conversa 

 

 Este texto é uma introdução e, por assim ser, conversa preliminar que ensaia as 

possibilidades de aproximação entre Otobiografia66 e os discursos e práticas curriculares 

contemporâneos, em especial no que concerne às produções curriculares possíveis para 

formação em exercício de professores.  

 Com o objetivo de problematizar o potencial teórico da otobiografia, já conhecida 

como conceito filosófico e prática de pesquisa, cujo significado, arranhando o conceito 

derridiano, implica em ouvir (oto) a vida (bio) nos registros (grafia) humanos, o faço 

suplementando-lhe com uma dimensão pedagógica, caracterizada pela mobilização de um 

ouvir implicado e agenciador de um processo coletivo de enunciação-criação de si, a partir da 

tessitura de uma “política de dizibilidade”.  

 Um possível acordado no a-con-tecimento de um processo empírico-investigativo-

formativo, operacionalizado por gestos otobiográficos, os quais experimentei a partir de mim, 

junto aos outros de mim, na posição de professoralidade (PEREIRA, 2013) singular-plural em 

 
66 Todas as palavras cunhadas em itálico que não se adequam às normas da ABNT, valem-se de uma 

gramatologia outra, que conforme Jacques Derrida (2017) dá margem para uma escrita que abarca um “sistema 

totalmente aberto a todas as cargas de sentidos possíveis”. Ou seja, são palavras com outras cargas conceituais 

que transbordam as molaridades semânticas. 



153 
 

 

formação, valendo-me de uma linha molecular de tecnologia auscutiva para produzir o desejo 

de dizer(se), narrar(se) e, com isso, atualizar(se) no a-con-tecimento67 da produção de si, do 

modo de ser/formar(se) professor. Processo este que deu-se no contexto das vivências com a 

formação de professores, especialmente durante a pesquisa intitulada de Otobiografia: outras 

perspectivas para o currículo e para a formação em exercício de professores, inerente aos 

estudos do Doutoramento em Educação, em andamento, ofertado pela Faculdade de Educação 

da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA).68 

 O exercício com a otobiografia articulado ao currículo e à formação em exercício de 

professores (gestos otobiográficos – escuta de si pelos outros de si) filosoficamente 

ressignificou e atualizou o potencial fisiológico da escuta, desbloqueando outras linhas de 

significação, entre as quais aqui destacamos a linha pedagógica. Linha essa que permitiu a 

produção de uma dimensão pedagógica, mobilizada pelo exercício da “escuta das vivências” e  

diferida por uma resistência deleuziana, operante de um re-existir formativo/formador, que 

interpela-nos sobre a vida (bio) e convoca-nos à escuta (oto) nas/das escrituras (grafias) dos 

professores, criando uma política auscultiva de narratividades – política otobiográfica – 

promotora de currículos outros e de um movimento formativo que se dá no a-com-tecimento - 

“tecer conjunto e de forma aumentada” (CARVALHO, 2008, p. 163). É essa escrita-escuta de 

si, mobilizada no a-com-tecimento da formação - que faz da otobiografia, também, uma 

maquinaria pedagógica – uma conversa que desenvolveremos no decurso deste texto. 

 Neste sentido, teço a discussão, como uma empreitada que movimenta diversos 

conceitos, os quais, articulados às chaves de composição temática – otobiografia, currículo e 

formação – e contextualizados ao espírito de nosso tempo, produzem algumas fendas 

discursivas, construtoras de sentidos outros para as mencionadas chaves, no acontecimento da 

formação em exercício de professores. 

  A movimentação para tal empreitada inicia-se com leituras de Silas Monteiro – 

professor da Universidade Federal de Mato Grosso que, em seu doutoramento (2004), cria o 

Método Otobiográfico inspirado no conceito homônimo de Jacques Derrida – e pluraliza-se 

no diálogo com teóricos da educação e do currículo – cujo pêndulo conceitual apontam 

 
67 Sempre que cunhado dessa forma – A-CON-TECER ou A-CON-TECIMENTO, faço retomar o termo-conceito 
cunhado por Maria Inez Carvalho, em que no texto “O A-CON-TECER de uma formação”, define o termo a 

partir de sua etimologia, cujo significado resume-se em “tecer conjunto e de forma aumentada”(2008, p.163)  
68 Pesquisa orientada pela profa. Dra. Maria Inez de Carvalho, professora Titular da Faculdade de Educação 

(UFBA); Pessoa que considero sempre co-autora de todos os textos inerentes à mencionada pesquisa, com quem 

conjuntamente (des)construí e acordei muitas escrituras, fazendo do EU que narra, um ser singular-plural.  
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elementos da Filosofia da Linguagem e/ou da Filosofia da Diferença – para, enfim, anunciar 

os possíveis acordados. 

 Essas são as pistas que ofereço para despertar não um mero leitor, mas um outro de 

mim que acorde seus ouvidos para conversar comigo! 

 E, parafraseando Nietzsche (2008), quem tiver ouvidos, ouça! 

 

Otobiografia e o espírito de nosso tempo 

 

 Interpreto que nos tempos atuais, mais do que nunca, temos terreno propício para 

novas empreitadas curriculares. Um tempo que “escuta” novas vozes que interpelam os 

clássicos estudos críticos, em um cenário assim descrito pela Prof. Alice Casimiro Lopes, 

 
 [...] isso também se deve ao aprofundamento das características pós-modernas nos 

tempos em que vivemos. Um tempo de fim das utopias e das certezas, de 

desmoronamento da ideia de verdade centrada na prova empírica, na objetividade, 

na natureza ou na evidência matemática. Um tempo de explosão das demandas 

particulares e das lutas da diferença, de aceleração das trocas culturais e dos fluxos 

globais, de compressão espaço-temporal. Estamos aqui e ao mesmo tempo estamos 

noutro lugar e outros lugares e tempos estão em nós, fazendo com que relativizemos 

a ideia de passado e a de futuro, já que narramos a nossa vida tendo em vista um 

passado que inventamos e um futuro que projetamos, passado e futuro que não são 

os mesmos nos diferentes lugares. (LOPES, 2013, p. 8) 

 

Marco o início deste tempo em que vivemos – mesmo que ciente da provisoriedade de 

qualquer classificação – através de um símbolo temporal: a queda do Muro de Berlim em 

novembro de 1989. Faço essa marcação apoiada no artigo Os sinos dobram por nós: o mundo, 

o Brasil e as narrativas curriculares dos últimos tempos (CARVALHO; SÁ; SALES, 2016), 

que traz esse movimento, defendendo que a ruptura com a bipolaridade política mundial, pós-

queda do muro de Berlim, cria fendas no discurso pretensamente hegemônico, que 

possibilitam brotar no campo do currículo e da educação como um todo, discursos de diversas 

matizes que pluralizam o pensar pedagógico. Uma pluralização que se estabelece tanto como 

multiplicidade como, também, intersecção. Ou seja, a ampliação das possibilidades e da 

liberdade de estudos no campo do currículo propiciou, notadamente, no pensamento pós-

crítico, gestos de hibridismos nas postulações teóricas. 

Mesmo que mais recentemente existam discursos de forte caráter dicotômico, avalio se 

tratar de uma pseudo-contradição, uma vez que o severo antagonismo é fruto, também, da 

própria emergência da pluralidade. 
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Foi, portanto, essa condição histórica que me mobilizou a ensaiar invenções69 

heurísticas produtoras de outras alternativas de com-posição de  Currículo, numa perspectiva 

narrativa que, tomando hibridamente a otobiografia, possibilitou sua (re)construção com 

compreensões e traduções que dizem não somente sobre as filiações epistemológicas, 

metodológicas e ontológicas – que no trabalho que inspirou este texto, teve viés articulado 

com com a Filosofia da Linguagem e da Filosofia da Diferença, em especial J. Derrida e G. 

Deleuze – mas que dizem, principalmente sobre vida inscrita em cada movimento formativo-

formador que a (com)posição curricular (des)constrói. 

Todo este exercício deu-se em articulação às discussões da linha de pesquisa sobre 

Currículo e (in)formação, particularmente no âmbito de um grupo de pesquisa que discute 

formação em exercício de professores, do qual participo70. 

Reconhecendo o desafio e assumindo a densidade desse exercício, o fiz 

problematizando o conceito e a prática investigativa otobiográficos, que, embora não ignore a 

noção [pós]estruturalista do signo, das características da estrutura do texto e da busca pelo 

significado, tem um marco “diferencial”, que aqui denota o pêndulo pós-estruturalista da 

discussão, que refere-se ao entendimento de que tais significados constituem-se como 

significantes provisórios, flutuantes, contingentes (DERRIDA, 2001a; DELEUZE 1996; 

LOPES, 2013). Isso é avivado no conceito otobiográfico, por ter como corpus a ser escutado,  

as narrativas-escritas de vida e a vida-escrita nas narrativas, pois recorrendo ao conceito 

derridiano de suplementação, a escrita é capaz de introduzir outros sentidos, tendo em vista 

que os significantes permanecem sendo capazes de flutuar e de se inserirem em outras 

formações discursivas (DERRIDA, 2001a). 

Assim, constituí o marco do interesse em perspectivar uma formação de professores 

que escute a narrativa da vida de seus atores/autores. O que denota uma abertura para 

aproximação da ideia de Otobiografia (DERRIDA, 2009) com uma possibilidade outra de 

movimentar a tessitura de diferentes registros discursivos para outros devires, outros 

conceitos e outros lugares de acontecimento para a formação em exercício de professores. 

Ao direcionar a otobiografia para essa perspectiva, o próprio conceito e prática de 

currículo e formação docente tornaram-se, também, chaves de discussão, cujos significados 

passaram a ser derridianamente desconstruídos e deleuzianamente diferenciados. Ínterim em 

que problematizei algumas significações conformadas para esses termos ao longo das 

 
69  Do verbo inventar; palavra que etimologicamente vem de invenire: fazer vir à luz do dia o que já existe, 

vivido amplamente na experiência cotidiana (cf. CARVALHO, 2008, p. 163) 
70 Grupo de Pesquisa Formação em Exercício de Professores – FEP/UFBA-CNPq 
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geotemporalidades, questionando a redução do conceito e prática de formação ao caráter 

técnico-instrumental. Redução essa, corroboradora de possibilidades de fragmentação comuns 

nas políticas de formação de professores, cuja fundamentação epistemológica racionalista dos 

projetos, vem sendo “utilizada para justificar o atrelamento das políticas de formação ao poder 

econômico” (CHAPANI; CARVALHO, 2009, p. 212). 

Desse modo, passei a ressignificar o conceito de exercício, tomando-o numa dimensão 

ontológica do a-con-tecimento, que Carvalho (2008) delineia como um “tecer conjunto e de 

forma aumentada”, cujo atributo da escuta, numa perspectiva otobiográfica, atua 

desconstruindo a lógica racionalista de exercício apenas como status de quem está exercendo 

a profissão, passando a aproximá-lo da ideia de atividade aprendente e formadora da 

professoralidade, que sendo “produto de si”, “marca que se produz em si mesmo” (PEREIRA, 

2013), é produtora de diferentes paisagens professorais. 

É nesse sentido que apresento a Otobiografia como uma tecnologia que funciona como 

uma maquinaria pedagógica produtora, dentre outras possibilidades, da escuta da vontade de 

potência de um outro ethos organizacional para o currículo e para formação em exercício de 

professores. Uma maquinaria pedagógica capaz de atualizar a compreensão dos 

significados/sentidos da docência e, ao mesmo tempo, capaz de potencializar a produção de 

sentidos outros para tais significados, atento à condição de provisoriedade, multiplicidade e 

contingência, de modo que, nessa condição, outros conhecimentos sobre o que se compreende 

por docência e sua constitução (professoralidade) possam ser continuamente produzidos, 

conferindo a processualidade formativa. 

A ideia de operar com a ideia de maquinaria tem inspiração nos conceitos deleuze-

guattariano de “máquinas-desejantes” e “máquinas abstratas”, em que somos admitidos como 

máquinas-desejantes acopladas a uma máquna social, onde operamos um processo desejante-

produtivo molecular que se auto-produz em forma de ciclo de repetição, mas onde só se 

repetem as diferenças (DELEUZE; GUATTARI, 2011). Para estes autores, as máquinas 

abstratas “operam em agenciamentos concretos [...] pelas pontas de descodificação e 

desterritorialização. Traçam essas pontas; assim, abrem o agenciamento territorial para outra 

coisa, para agenciamentos de outro tipo, para o molecular, o cósmico, e constituem devires”. 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 241). 

A otobiografia produz-se como maquinaria na medida em que ela permite a construção 

e a captura, ainda que provisória, de uma imagem molar de si, a partir da captura de certas 

molecularidades que não pertencem ao plano da palavra. E que elas são, de certa forma, 

cristalizadas e significadas dentro dessa construção do vir a ser a palavra. Por isso nem 
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sempre a escuta dirige-se à palavra (biografia), mas às molecularidades (biográfico) 

interpeladas nas vivências (bio) que nos relatos escritos se inscrevem. Essa escuta abala, 

modifica, arrasta para o devir, suplementa. 

 Segundo Bowman (2007), a noção de suplemento em Derrida contribui 

definitivamente para a desestruturação da estrutura do signo, uma vez que a introdução de um 

suplemento na significação produz alteridade e desafia a norma instituída, produzindo um 

novo conhecimento, que é mais do mesmo, diferentemente. 

 

Otobiografia – uma tentativa de conceptualização 

 

Otobiografia é um termo/conceito formado pelo radical – biografia – acrescido do prefixo 

grego – Oto. 

PREFIXO Oto: 

1. O ouvido 

2. Metaforicamente a faculdade de perceber com a mente 

RADICAL Biografia: 

1. Descrição da vida de alguém 

2. Obra que faz a descrição das fases de vida de uma pessoa 

 

Biografia – para não esquecer que há uma vida em cada grafia 

 

  Grafar o Bio (vida) sempre esteve presente no caminhar geo-histórico da humanidade 

– quer com caráter pessoal ou científico, profano ou sagrado, para as elites ou para o povo. 

  Para pensar este “grafar a vida”, convido para um embrenhar pelo texto Biografia: 

quando o indivíduo encontra a história, de Mary Del Priore (2009), quando em um sobrevoo 

pela história –  localizadamente ocidental, mas pretensamente universal – passeamos pela 

narrativa de Heródoto e pela retórica de Tucídides; vislumbramos as narrativas sem a função 

de provas explicativas da Antiga Roma; atingimos a hagiologia a nos mostrar a exemplaridade 

humana, uma santidade que a secularização transportou aos cavalheiros nos séculos XII e 

XIII; e, continuando, na implacável cavalgada de Cronos, nos encontramos nos seres 

humanos modernos que, libertos das leis superiores impostas por Deus, pelo Estado e pela 

família, ousaram dizer  EU, com uma vida a ser contada. 

 Designando um gênero que tinha por objetivo a vida dos indivíduos, a palavra 

biografia é dicionarizada em 1721. Não muito tempo depois, encontrava-se legitimada como o 
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gênero que imortaliza heróis e lugares de memória. Porém, esta legitimação não alcança os 

limiares do século XX.  

 Com a cientificização do período - orientada no sentido de que não há espaço para a 

arte na ciência – e com as correntes mais socializantes, pelas quais o fato social é 

estruturantemente total e não de indivíduos – desconsidera-se a Biografia, que é a narrativa 

por excelência, como gênero acadêmico. Del Priore inicia o texto em destaque lembrando que 

a biografia era considerada um gênero velhusco e que Marc Ferro, em texto de 1989, lembra 

da adjetivação da biografia como o “aleijão” da história.  

Mas a paixão humana pela narrativa não foi enterrada com os desejos da ciência e 

eclode, por volta dos anos de 1980, como “a vida que quer entrar na história, não mais como a 

história dos notáveis, mas a de todos aqueles que se lançam ao exercício” (PINEAU, 2006). 

Segundo Maffesoli (1996), descobre-se, ou redescobre-se, que as pessoas entendem melhor 

suas histórias que estranhos, e que “cada sociedade ou mais exatamente, cada conjunto 

civilizacional tem necessidade de se contar uma história que lhe permite ser o que é” 

(MAFFESOLI, 1996, p. 96). 

Para Gaston Pineau, esta aproximação contemporânea com as biografias foi 

possibilitada por um “espírito do tempo”, esboçado na introdução deste texto, na qual emerge 

“uma revolução bioética e bio política, remetendo aos indivíduos o encargo de construir 

sentidos com suas vidas”. (PINEAU, 2006, p. 338-339). 

Há uma proliferação de neologismos com termos que usam o bio ou a vida em seu 

título: vida autografada, autobiografia, história de vida, biocognitivo, bioético, biopolítico, 

otobiografia. 

Construções que, ao reinventar a biografia, retiram-na da pura cronologia fatual e a 

situam na vida feita de acasos, hesitações, escolhas. E, na bio da história a que pertence este 

texto, as contingências me colocaram frente ao termo Otobiografia; e, passada a fase das 

hesitações, a escolha foi feita: trabalhar com otobiografia na formação em exercício de 

professores. Para tal foi necessário o pensar, ou escutar, o prefixo Oto. 

OTO – para não esquecer que possui um labirinto 

A linguagem, desde sua origem, é um meio de comunicação. Já no primeiro gritar 

primitivo, o falante, na tentativa de uma inicial comunicação, ao enxergar o ouvinte, emite um 

som que percorrerá labiríntico caminho. A onda sonora é captada pelo Ouvido Externo (a 
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orelha) que a transporta pelo meato acústico externo até a membrana do tímpano, em um 

processo de recepção e transporte acústico. Por sua vez, o tímpano (um dos elementos do 

ouvido médio) transfere a onda, pela cavidade timpânica, ao ouvido interno, onde encontrará 

o labirinto membranoso que possui receptores nervosos, ligados ao cérebro, para a 

interpretação das ondas sonoras.  

Essa complexidade inspirou Jacques Derrida – a partir, ou apesar de F. Nietzsche – a 

brincar com os termos: “[Derrida] Quando fala do ouvido de Nietzsche, recreia-se em lembrar 

do labirinto que, nesse caso, possui duas conotações: um orgânulo do ouvido e um termo caro 

ao poeta de Ariadne, oriundo da mitologia grega: Labirinto” (MONTEIRO, 2007, p. 480). 

Será que o labirinto membranoso do ouvido interno foi assim nominado como 

referência ao Labirinto de Creta, terra de Ariadne, ou o labirinto foi nomeado baseado na 

forma da membrana do ouvido interno? Para além desta resposta, o labirinto é, metafórica 

e/ou fisiologicamente, uma superfície complexa, de caminhos e velocidades múltiplos que 

exigem saberes e riscos, sem a garantia de um caminho definitivo.  

  E eu, aqui neste texto, por esta comunicação labiríntica, elegi a definição de Monteiro 

(2007, p. 481): “Escutar, portanto, é percorrer o labirinto das significações das forças 

presentes na produção humana”. 

  Assim definido, pensemos, agora, em dois postulados: 

a)   A Escuta é um dos cinco (?) sentidos; 

b) Precisamos dos sentidos para saber.  

 A partir destes dois postulados, questiona-se: Como, historicamente, os sentidos são 

vistos para o saber? Onde e como a escuta foi, ou não, incluída? Lembremos que, desde 

sempre, a Metafísica associa o saber ao sentido da visão. Segundo Derrida (1999), assim se 

explica este modo de ver71: 

 
É a primeira frase [da Metafísica de Aristoteles]: todos os homens tem por natureza 

o desejo de saber. Aristoteles crê descobrir o signo (semeion) disso no fato de as 

sensações darem prazer até “fora de sua utilidade”. Este saber da sensação inútil 

explica o desejo de saber por saber, do saber sem finalidade prática. E isto é mais 

verdadeiro para a vista do que para os demais sentidos. Prefirimos sentir “pelos 

olhos” não apenas para agir, mas mesmo quando não temos em vista nenhuma 

práxis. (DERRIDA, 1999, p. 125) 

   

  Esta justificativa leva a elaboração de uma questão: quando se tem vista tem o 

suficiente? E a resposta derridiana vem de forma incisiva: “não, ter vista não basta!” A seguir, 

defende que para o Saber a visão basta; entretanto, para o Saber Aprender e o Aprender a 

 

71 A própria utilização metafórica do “ver” como cosmovisão, é uma prova prática da valorização deste sentido. 
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Saber é mister mais que a visão, pois é onde e quando o saber ouvir e o poder escutar é o que 

ressoa, concluindo, quase ironicamente, que se deve saber fechar os olhos para escutar melhor 

(DERRIDA, 1999). 

 Para uma certa tradição, que tem a coruja como símbolo do saber, tal postulação pode 

ser uma heresia, pois alguns questionamentos insistem em precipitar: 

- Como fechar os olhos, se nos amparamos nos enormes olhos da coruja, em uma clara 

legitimação da visão como o sentido por excelência e da excelência? 

 

 

 

 

- Como fechar os olhos se, por inferioridade, aos alunos, de uma certa tradição, apenas cabe 

escutar? Como fechar os olhos se, mesmo a crítica a este estado de coisa – como a provar a 

desvalorização do sentido da audição – não é uma crítica à desvalorização da escuta, mas 

uma tentativa de retirar os alunos da condição de ouvinte? 

 

 

   

   Na metafísica, a escuta é um sentido passivo. Fora dela, na vida que pulsa, é um 

complexo labiríntico caminho. 

 

Otobiografia 

 

Otobiografia pode ser considerada como um neologismo conceitual possibilitado a 

partir da (re)eclosão contemporânea das biografias. Para pensá-lo, iniciamos a partir de F. 

Nietzsche e de sua ideia de vida-morte (biothanatográfica).  

Por serem enormes, os olhos da coruja se destacam e, ao 

contrário dos olhos humanos, enxergam perfeitamente 

numa noite escura, porque têm grande capacidade de 

dilatar a pupila, captando a maior quantidade de luz 

possível. 

 Figura 1: Os olhos da coruja 

Fonte:http://talvezsejasimples.blogspot.com.br

/2015/10/5-curiosidades-sobre-corujas.html 

 

Figura 2: A escuta 

Fonte:https://image.slidesharecdn.com/asaladeaul

atradicional-160727124118/95 

 

 

 

aula-tradicional-x-a-sala-de-aula-virtual 

 

 

O bom aluno é, para uma certa idealização, aquele 

que, na sala de aula, não fala, não come, não tateia, 

disfarça o sentir de odores, mas escuta, de 

preferência, com muita atenção.  
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Neste dia perfeito, em que tudo amadurece e não apenas as uvas se tornam douradas, 

um raio de sol cai justamente sobre a minha vida: olhei para trás, olhei para a frente, 

e nunca vi ao mesmo tempo tantas e tão boas coisas. Não foi em vão que, hoje, 

sepultei o meu quadragésimo quarto ano, era-me permitido sepultá-lo – o que nele 

era vida está salvo, é imortal. A Transmutação de todos os valores, os Ditirambos de 

Dioniso e, para recriação, o Crepúsculo dos Ídolos – [...] como não deveria estar 

reconhecido por toda a minha vida? Eis porque a mim próprio narro a minha vida. 

(NIETZSCHE, 2008, p. 11) 

 

Deste (entre)lugar, Entre vida-morte ou morte-vida, narrado por Nietzsche a si mesmo, 

nota-se uma insuficiência do termo autobiografia, uma vez que o termo auto está 

etimologicamente enclausurado no eu – do grego εαυτός - ego - ê, -ó, eu mesmo, si mesmo – 

e, com isso, enclausura, também, a escrita – grafia/gramma72 –  em si mesmo, deixando de 

fora da “borda”, de onde escreveu, o outro de si expresso por Nietzsche (2008, p.11) “Eis 

porque a mim próprio narro a minha vida”.  

Outro fator que emerge e que produz tal insuficiência refere-se ao marco ontológico de 

onde se narra – entre a morte de seus quarenta e quatro anos e o nascimento de um novo ano 

de vida, exatamente ao meio-dia no entrecruzar da vida-morte. Desse entrelugar na narrativa, 

percebe-se uma biografia na condição de obra/narração de algo que já se sepultou; algo mais 

ligado à morte do que à vida e, embora a obra bio-gráfica seja rememorada e reconhecida 

como muito boa naquele momento, a nova narrativa não era mais de morte (biografia) e sim 

de vida. Narrava-se a si mesmo a sua própria vida que, com sua assinatura registrada entre o 

prólogo e o primeiro capítulo de Ecce Homo, firma-a. Para Derrida (2009), somente desse 

entre ou não lugar, somente aí – que se pode escrever(se).  Fora deste (não) lugar, qualquer 

biografia ou biologia torna-se uma “ciência da morte”. 

Nessa perspectiva, Derrida (2009) relata que um discurso sobre a vida-morte deve 

ocupar certo espaço entre os logos e o gramma, a analogia e o programa, os diferentes 

sentidos do programa e da reprodução. E como em ele vai na vida, o guia que relaciona 

“lógica” com “gráfico” deve, sem dúvida, também trabalhar com o biológico e o biográfico, o 

thanatológico e o thanatográfico.  Essa ideia derridiana nos convoca a atentarmos para a 

“borda do relato”, pois, para ele, é nela que está “biográfico” e não a biografia, o “corpo” e 

não somente o “corpus”. Jacques Derrida nos convida a perceber que é nesta “borda” interna 

da obra e da vida (passado-presença/morte-vida), que os “textos são engendrados” 

(DERRIDA, 2009, p.30). Esta borda não se significa no “auto” (autobiografia), mas no “otos” 

(orelhas que queiram ouvir de si o relato da vida).  

 
72 Registro do escrito/letra. 
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Ou seja, em um processo otobiográfico há uma ressignificação ontológica da 

auto/bio/grafia, por meio das orelhas do outro-eu para ouvir-se/contar-se, em que se faz outro 

para vir a ser o que se é, ouvindo (se). 

 

A Otobiografia e as Professoralidades 

 

 Considerando todo o dito-escrito até aqui tecido, reconheço que a Otobiografia 

compõe-se em um entrelugar, impregnado por subjetividades outras, tornando-se, pois, uma 

tecnologia que atravessa molaridades e molecularidades outras capazes de fazer dialogar um 

auto (eu-dentro) com um oto (eu-fora/veículo de escuta do eu-dentro), cujo movimento pode 

produzir diferentes profesoralidades, um termo que Pereira conceitua como produto de um 

“exercício de existencialização” (PEREIRA, 2013, p. 15). Abro aqui um parêntese para 

explicar que as molaridades e molecularidades recuperam a ideia de que, 

 
[...] linhas molares, estão ligadas às ações, como: o ensinar, o educar, o cuidar, o 

curar, o punir, o especializar... banhadas em seus discursos e práticas, nos 

itinerários-fios a serem seguidos para matar os monstros ou desvendar os labirintos. 

Já as segundas estão num nível molecular, ligadas ao induzir e ao incitar. ‘É certo 

que as duas linhas não param de interferir, de reagir uma sobre a outra, e de 

introduzir cada uma na outra uma maleabilidade ou mesmo um ponto de rigidez’ 

(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 68) 

 

 Essa condição, no decorrer das vivências em diversas geotemporalidades da formação 

em exercício de professores, possibilitou mobilizar essa tecnologia auscutiva para produzir 

professoralidades como máquinas desejantes. Isso rasurando a ideia de que nas máquinas 

desejantes tudo é produção: produção de produções, de ações, de paixões, de angústias, de 

dores. Essas máquinas são capazes de se conectar, criar devires e possibilidades (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011). E, ainda nesse viés, “a tecnologia supõe máquinas sociais e máquinas 

desejantes, umas dentro das outras, e não tem por si mesma poder algum para decidir qual 

será a instância maquínica, se o desejo ou a opressão do desejo” (DELEUZE; GUATTARI, 

2011, p. 528).  

Assim, uma leitura deleuze-guattariana do conceito de Derrida fez precipitar uma 

dimensão otobiográfica que movimenta um fazer maquínico desejante de currículos e 

formação de professores, a partir de uma narrativa de vida (bio) no “entrecontexto” da vida 

(borda) que não se pretende estudada (logia), e sim escrita (grafia); não uma escrita 

egocêntrica (εαυτός), mas escrita de si, para si (autografia), narrada para si (outro de mim) de 

tal modo que esse outro precisa de orelhas (oto) para ouvir o outro de si (otobiografia). 
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Sem dúvida, uma nova sistematização, mas não uma novidade, pois desde a filosofia 

de Heráclito sobre o logos – vir a ser – da vida, registra-se um apelo filosófico para esse 

processo de escuta, ou seja, uma escuta não meramente do que dizem, mas do que 

potencialmente pretendem ao dizer - “Ouvir o logos da vida registrada em palavras – 

otobiografia” (MONTEIRO, 2006, p.121) 

A expressão Otobiografia de Nietzsche, ao incluir a palavra grega οὖς, que significa 

ouvido, pretende certamente significar que não é a mesmidade do autor, que produz a sua 

autobiografia, mas o ouvido do outro, que recebe o texto do autor (PEREIRA, 1994, p. 235). 

Ouvir, nesse ínterim, ressignifica o audire (do latim ouvir) e do auscultare (do latim ouvir 

com atenção), para caracterizar-se como um processo de auscutividade do logos, o que conflui 

com a ideia de “cosmoaudição” elaborada por Lenkersdorf (2011), para quem uma pedagogia 

da escuta, presente na inter-relação e na vivência, possibilitaria a conexão com o lugar da 

experiência compartilhada desde o território, não só de uma cosmovisão, mas também de uma 

‘cosmoaudição’, o que provoca rupturas com as cosmologias hegemônicas, já secularmente, 

estabelecidas, pelas quais a visão é o sentido privilegiado no processo de construção do 

conhecimento. 

 

Otobiografia, Currículo e formação de professores: as bordas 

 
Se um conceito é “melhor” que o precedente, é porque ele faz ouvir novas variações 

e ressonâncias desconhecidas, opera recortes insólitos, suscita um Acontecimento 

que nos sobrevôa. Mas não é já o que fazia o precedente? E se podemos continuar 

sendo platônicos, cartesianos ou kantianos hoje, é porque temos o direito de pensar 

que seus conceitos podem ser reativados em nossos problemas e inspirar os 

conceitos que é necessário criar. (DELEUZE; GUATTARI, 1992, pp. 40-41, grifos 

nossos). 

 

Hospitalidade, endereçamento, diferença, différance, escuta, hibridismo, dobra, devir, 

subjetivação, invenção, resistência, vida, desejo, outro, escritura, assinatura, governo, 

transgressão, rastro, rasura, poder, saber [...]. O que é e o que quer um currículo para a 

formação de professores? O que é e o que quer um currículo da/na formação de professores?  

Currículo prescrito? Currículo escrito? O que difere um e outro?  

Na borda desse amálgama caleidoscópico de tensionamentos/questionamentos 

encontra-se o movimento de aproximação da otobiografia com os discursos e práticas 

curriculares em contextos de formação em exercício de professores, e, com efeito, desta 

escritura que põe “sob rasura” o termo currículo, tomado como texto narrado-discurso-
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documento, cuja discussão situamos nos espaços-tempos de formação em exercício73 de 

professores, enveredada pela a via aberta por Derrida (1984/2009), quando criou o conceito de 

otobiografia, a partir das leituras que este cruzou de Nietzsche e Deleuze – conceito que, no 

campo da pesquisa sobre formação de professores, foi interpretado por Silas Monteiro como o 

“empenho em dar ouvido às vivências representadas pela palavra nas expressões humanas” 

(MONTEIRO, 2013, p. 15).  

Tranversalizando esse processo, ouvimos “à marteladas” as vozes provocativas de F. 

Nietzsche, sobre “ser o que se é”, e de J. Derrida, sobre “fazer-se o que se é na escritura”, 

convocando-nos ao ato filosófico de “ouvir-criar” deleuze-guattariano acenado na epígrafe.  

Nesse movimento, no  intuito de criar fendas nos discursos e práticas curriculares que 

fiam um tecido regulatório, hierarquizante, binário, prescrito, classificador, que insiste em 

universalizar os processos de formação docente sob a batuta moderna das “tendências 

totalizantes e globalizantes das remotas narrativas-mestras da legitimação” (PETERS, 2000, 

p. 63), propomos um diálogo com autores da filosofia da linguagem e da diferença, em 

especial J. Derrida e G. Deleuze, sem perder de vista provocações de F. Nietzsche e M. 

Foucault, atualizando este diálogo sob o ponto de vista das teorizações e invenções sobre o 

currículo operadas nos escritos de autores/as como Paraíso (2009; 2010; 2016), Lopes (2013), 

Macedo (2010; 2016), Corazza (2004, 2013), Monteiro (2013), Pereira (2013), dentre outros.  

Nesse veio, ressalte-se que toda a tessitura se realiza aguçada pelos resultados parciais 

das análises dos dados produzidos no a-con-tecer da Pesquisa-formação74 intitulada de 

“Otobiografia: outras perspectivas para o currículo e para a formação em exercício de 

professores” mencionada na introdução deste texto.   

Faz-se necessário pontuar que tomo o Currículo “sob rasura”, com um traço75 

(currículo), associando tal rasura ao pensamento de Derrida (1967/2014), o qual vem 

apresentá-la não como uma atitude de negação ou de superação total dos conceitos 

estruturados ao longo da história da educação, mas de se por em estado de abertura às 

possibilidades de, com eles, apesar deles e/ou a partir deles, (re)pensar, problematizar, 

 
73 Entendida numa perspectiva de formação continuada mais localizada que geralmente ocorre no interior da 

própria escola em espaços-tempos definidos para o planejamento e formação de professores. 
74 Pesquisa-formação (JOSSO, 2007) com gestos otobiográficos (MONTEIRO, 2013) realizada junto aos 

professores de escolas públicas da rede municipal de ensino de um município do interior baiano, onde atuo como 

coordenadora pedagógica responsável pelos processos de composição curricular e formação em exercício de 

professores(as) da rede. 
75 Em Derrida (1967/2014), a noção de traço se define por sua ausência de origem, em que a não origem é 

originária. Sua reconstituição só pode ser feita através de uma não origem.  “Dizer que é originária é ao mesmo 

tempo apagar o mito de uma origem presente. É por isso que se deve entender o ‘originário’ sob rasura, sem o 

que derivaríamos a differance de uma origem plena” (p.188). Para formular uma noção de traço sem origem é 

preciso supor que o próprio traço se destrua, ideia contida no conceito de arquitraço. 
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questionar, diferenciar,(re)inventar, por meio de uma atitude de desconstrução76 na sua 

“forma original, não-reconstruída” (HALL, 2000, p. 104). Ou seja, embora haja a necessidade 

da rasura, ainda consoante com o pensamento derridiano, há igual necessidade de que o termo 

currículo permaneça perceptível e aberto a outras77 significações, outras “traduções” 

(CORAZZA, 2013), outras linhas de pensamento, desejo e conversações implicadas no seu a-

con-tecimento contingencial, mutante.  

A rasura traduz-se, pois, num gesto político de “rabiscar” o conceito, sem a pretensão 

da proposição de um novo, mas sim, de, ao colocá-lo sob suspeita, perspectivar, escutar e 

acordar caminhos outros para suplementá-lo, diferenciá-lo, (re)iterá-lo, (re)inventá-lo. Uma 

dinâmica implicada na vontade de potência78 nietzschiana e, também, no desejo deleuze-

guattariano. Desejo que, sendo dono de si, faz transbordar, afirmar, transgredir, 

(des)organizar, (des)arranjar, ampliar. Este desejo que nunca é falta, mas sim produção! 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992; 2011; 1997; DELEUZE, 1996). 

A proposta de acordar possíveis pauta-se, pois, em gestos otobiográficos, implicados 

na escuta da vontade de potência, do desejo, de uma outra – diferente – escritura, por um 

outro ethos organizacional para os discurso e práticas curriculares de formação em exercício 

de professores. Ou seja, escut(ação) de um conceito-prática de currículos produzidos como 

possíveis caminhos formativos alternativos – outros – a partir da escuta de “textos assinados, 

datados; com estilos, marcas, rastros – autorais” (MONTEIRO, 2013, p.35). 

Assim, a perspectiva aqui cultivada transborda a ideia de um debruçar científico sobre 

as teorias e os formalismos organizacionais do currículo e da formação de professores 

(documentos, diretrizes, orientações normativas, planos institucionais diversos), visto ser 

vasta a literatura que versa sobre o assunto. 

 

Otobiografia e Educação: outras escutas nas narrativas, no currículo e na autoria da 

formação docente 

 

 Monteiro (2004), em seus estudos, cria o Método Otobiográfico como pesquisa em 

Educação. Profundamente afetada com a ideia do “outro meu eu ouvinte” presente neste 

 
76 A desconstrução é um conceito derridiano que propõe um desmantelamento de textos que se vinculam à  

história da filosofia ocidental. Prezando pela ideia de indecidibilidade e de não classificação dos termos,  investe 

na ‘’mistura’’ entre os dois polos que antes estavam em oposição binária. 
77 O termo outros(as) sempre que aparecerem no texto tomam a conotação de outridade/diferença, contrastando a 

ideia de mesmidade/identidade. 
78 O conceito nietzscheano, o qual denota uma proposição ontológica que ancora toda sua teoria, em que a 

vontade é tomada como insaciável e ininterrupta, uma força que estaria para além dos nossos sentidos. Essa 

Vontade não está fora do mundo, ela se dá na relação, no movimento, na multiplicidade, no dizer sim ao devir. 
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método de pesquisa, postulei “roubá-lo”, criativamente, e propor a inclusão de uma dimensão 

Otobiográfica nos currículos educacionais, notadamente, naqueles de formação docente em 

exercício, de modo que abarque tanto as teorizações, como o fazer cotidiano: um currículo 

que ouça e deixe(se) ouvir. 

  Para tal, se faz necessário um outro sobrevoo – desta feita, sobre diversos pensares 

contemporâneos sobre currículo, aqueles que vislumbramos se aproximar da ideia da 

Otobiografia. 

   Ao relacionarmos as expressões ouvir-currículo-formação, revisitamos uma postulação 

de Monteiro (2007) em que retoma uma crítica tecida por F. Nietzsche à forma como a 

universidade alemã se vinculava aos estudantes, valendo-se da metáfora do ouvir, 

 
'De que modo o estudante está ligado à Universidade?' Nós respondemos: 'Pelo 

ouvido, como ouvinte' (Nietzsche, 2003, p. 125). A ironia das metáforas de 

Nietzsche revela sua visão sobre a pobreza da formação acadêmica, pois não 

oferecia espaços para que algo mais do que o ouvido pudesse ser exercitado, algo 

mais pudesse ser dito, além das lições dos professores. Não era a vida que estava em 

foco nessa instituição. Até mesmo no conteúdo ministrado, havia desqualificação. 

Nietzsche acentua sua crítica vendo a decadência da formação cultural de seu país. 

(MONTEIRO, 2007, p.475) 

 

  Essa revisita provoca-nos a revisitar, também, as narrativas curriculares que têm 

balizado os processos formativos de professores e, também, nos perguntar: de que forma os 

professores estão (des)ligados ao que lhes é proposto como formação? Essa revisita, provoca-

nos também a pensar que as narrativas curriculares podem produzir sentidos outros quando 

consideram as narrações de vida-formação, pois “as narrações centradas na formação ao longo 

da vida revelam formas e sentidos múltiplos de existencialidade singular-plural, criativa e 

inventiva do pensar, do agir e do viver junto” (JOSSO, 2007, p.413). 

Essa concepção, aliada à crítica nietzschiana retomada por Monteiro (2007), implica 

em um certo cuidado frente à necessidade de elucidar que o conceito de escuta que aqui 

operamos, no âmbito da formação de professores, se inspira nos moldes delineados por 

Monteiro (2011), quando colhe em Derrida e em leituras de Nietzsche e Deleuze, o conceito 

heurístico de Otobiografia, 

 
Leio preferencialmente Nietzsche, Deleuze e Derrida. O primeiro, como “pai” dessa 

conversa, Deleuze como leitor de Nietzsche, e Derrida como proponente do conceito 

de otobiografia, que resumidamente falando – e, portanto, arranhando o brilho do 

conceito –, é empenho em dar ouvido às vivências representadas pela palavra nas 

expressões humanas [...]. O que conduzirá o texto é a metáfora da escuta, portanto, 

as questões ligadas ao prefixo oto em português [...] Portanto, Otobiografia é 

tomado como método de acesso às vivências formadoras. (MONTEIRO, 2011, p. 

101) 
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  Transcriando essa concepção para a pesquisa em Educação, Monteiro (2004; 2006; 

2007; 2011) postula que a “investigação otobiográfica se propõe a ouvir a vida implicada na 

formação”, ou seja, “investigar otobiograficamente é procurar pelas vivências da formação 

presentes nos escritos”. A partir da produção escrita (narrativa de si), acolhemos a ideia de 

que há uma ação de voltar-se para si e para (re)elaboração dos modos de “tornar-se o que se 

é” (NIETZSCHE, 2008), de como compôs/compõe a sua professoralidade; um processo de 

atualização da escolha de si que já se delineia, por isso, formativo.  

  Entrecruzando leituras de F. Nietzsche e J. Derrida, o professor Silas Monteiro (2007) 

explicita como Derrida inscreve Nietzsche na Otobiografia, em que o primeiro sugere: “se 

quer encontrar os ‘sintomas’ expressos nos textos, coloca-se como ouvinte atento destes”. 

Ainda segundo Monteiro (2007), Derrida busca no autor de Zaratustra as chaves de leitura de 

seus escritos, aliando-se a ideias de que ‘ninguém pode ouvir nas coisas, inclusive nos livros, 

mais do que já sabe. Para aquilo a que não se tem acesso por vivência, não se tem ouvido’ 

(MONTEIRO, 2007, p. 482). Por isso, a latente provocação para pensar sobre outra 

instituição, outro ethos, outra máquina social, em que se aprenda a ouvir, em especial quando 

se busca inspiração na Ariadne de Nietzsche, noiva de Dionísio, assim traduzida por Monteiro 

e Biato (2008, p. 266), 

 
Ariadne, noiva de Dioniso, traz outra lição: escutar palavras que criam sentido, que 

produzam o novo, que façam luzir o inédito. A Ariadne de Descartes, e por 

extensão, dos metodólogos, é a figura que cria o caminho de livramento de Teseu. O 

fio estabelece a única possibilidade de fuga do herói. A Ariadne de Nietzsche é 

criadora de caminhos, de perspectivas, de facetas múltiplas que falam das coisas, das 

ideias e dos valores. É feita uma sentença contra o estabelecimento de soluções 

únicas: o devir é composto como possibilidades de trilhas, diferentes e diversas.  

 

 Em outras palavras, para escutar as vivências é preciso implicação na jornada 

“labiríntica” do trilhar pela fisiologia e filologia desse gesto, abocando-se na transcendência 

metafórica que conduz à filosofia. Pelo mero ouvir, os textos podem até ser acessados, mas a 

sua narrativa não, pois o leitor para ouvir as narrativas de vida em sua potencialidade – 

precisa ter vivência com-partilhada em com-unidade79.  

 Nesse veio, ouvir as vivências, implica na escuta das autorias, presentes nas narrativas 

de vida – pessoal e profissionalmente, imbricadas. Com isso, acreditamos ser possível 

 

79 Inspiradas na ideia de comum-pertencer, aludida por Sá (2004), em que, valendo-se de fundamentos 

heideggerianos, tece uma crítica à metafísica quando essa enfatiza a primeira parte da expressão (o comum) 

sobre a segunda (pertencer), que implica ênfase na comunidade. Ideia que Miranda (2015) acolhe no sentido de 

que o pertencer a este campo existencial (comum) seja o epicentro das ações formativas, pois é no pertencer que 

acontece as diferentes e múltiplas experimentações fundantes dos atos de currículo tão necessários à formação 

dos docentes. 
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inventarmos outras alternativas para processos de elaboração e atualização80 das 

professoralidades; mais ainda, quando tratamos das narrativas de vida escritas, pois, com base 

em Josso (2008, p.20), cremos que através delas seja possível abordar o conhecimento de si, 

sem perder de vista o ser-sujeito vivo e conhecedor no tempo de vida através das atividades, 

dos contextos de vida, dos encontros, dos eventos da sua vida pessoal e social (JOSSO, 2008, 

p. 20). 

 

Ouvir – do imperativo da escuta ao ousar dizer-se: acontecimento, currículo, modos de 

subjetivação e resistência 

 
As subjetividades do currículo têm agora a oportunidade de anunciar-se, de 

prometer-se, de recomeçar-se: como a humanidade outra. Se a pesquisa de uma 

moral do currículo aferrolhou, neutralizou e anulou sua historicidade, trata-se de 

pensar uma outra forma de história: a ser escrita no território da ética do currículo, 

em outro registro do político. (CORAZZA, 2004, p. 75) 

 

Em espaços-tempos pós-modernos, marcados pela ferrenha crítica às metanarrativas e 

à categoria unitária do sujeito com identidade universal, esse ousar dizer-se – singular, micro-

estético, particular – tem movimentado uma subjetividade que, conforme Díaz (1998, p. 26), 

“já não é a relação particular de um indivíduo com um discurso, mas sim a relação de um 

sujeito com a pluralidade de discursos”.  

Essa relação que tem desmantelado narrativas disciplinares (regras, métodos, aparatos 

legais diversos) e enfraquecido os limites culturais modernos, em favor de alternativas 

interpretativas mais localizadas, promoveu, no campo do currículo uma pluralização do que 

Macedo (2010) nomeia de atos de currículo e do que Derrida (2004; 1967/2017) nomeia de 

atos de escritura. Pluralização essa que precisa ser escutada no campo educacional, 

especialmente no âmbito dos currículos da/na formação de professores. Entretanto, o 

imperativo da escuta demanda um ousar dizer-se. 

 Nesse sentido, opero com o conceito de currículo como texto narrado-discurso-

documento caracterizado como um espaço-tempo de ousar dizer-se, que, por sua vez, 

“encontra na singularidade a propriedade do acontecimento [...]. Singularidades [que] se 

fazem, desfazem, movem e são agrupadas em um processo de autounificação móvel e 

deslocado, na medida em que são atualizadas em múltiplos acontecimentos” (MACEDO, 

2016, p.30). Neste movimento, ao acionar certos saberes, conhecimentos e práticas, são 

 
80 Refiro-me à atualização dentro de um plano de imanência. Plano em que a um só tempo acolhe o virtual e sua 

atualização, sem que possa haver aí limite assimilável entre os dois. A atualização pertence ao virtual. A 

atualização do virtual é a singularidade, ao passo que o próprio atual é a individualidade constituída [...] o 

reporta ao plano como àquilo que reconverte o objeto em sujeito. (DELEUZE, 1996a, p.51) 
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suscitadas determinadas relações de poder, cujas narrativas e significados ensinam, formam e 

produzem sujeitos de determinados tipos a cada atualização do acontecimento curricular. 

Essas narrativas e significados fazem com que cada currículo se conecte “de modos distintos, 

com tempos, espaços, saberes, culturas e pessoas, nos diferentes espaços por onde circula” 

(PARAÍSO, 2010, p. 12). 

Podemos considerar, portanto, um currículo “entendido como um artefato cultural que 

disponibiliza modos de subjetivação” (PARAÍSO, 2007). Ou seja, “modo pelo qual um ser 

humano torna-se um sujeito” (FOUCAULT, 1995, p. 232), “torna-se o que se é” 

(NIETZSCHE, 2008). 

Mais do que perguntas sobre o otobiografia, currículo e formação, cujas possíveis 

respostas escapam à pretensão deste texto, o que aqui registro são tensões que emergem 

quando pensamos sobre as narrativas contidas no currículo da/na formação de professores. 

Pensar este que não se presta a buscar uma essência, mas um debruçar sobre os significados 

produzidos pelos sujeitos perante essas narrativas e como o funcionamento delas, os afetam e 

capturam. Neste sentido, Tomaz Tadeu da Silva nos diz que,  

 
As narrativas contidas no currículo, explícita ou implicitamente, corporificam 

noções particulares sobre conhecimento, sobre formas de organização da sociedade, 

sobre os diferentes grupos sociais. Elas dizem qual conhecimento é legítimo e qual é 

ilegítimo, quais formas de conhecer são válidas e quais não o são, o que é certo e o 

que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é 

belo e o que é feio, quais vozes são autorizadas e quais não o são. As narrativas 

contidas no currículo trazem embutidas noções sobre quais grupos sociais podem 

representar a si e aos outros e quais os grupos sociais podem apenas ser 

representados ou até mesmo serem totalmente excluídos de qualquer representação. 

(SILVA, 1996, p.165-166). 

 

Ao promover um diálogo implicado entre que o fora acima elucidado por Silva (1996) 

e as vivências com grupos de professores/as durante a pesquisa-formação em seus espaços-

tempos da docência, foi possível perceber os atravessamentos dessas narrativas nos modos de 

ser professor, a partir da captura de sinais de que o currículo, ao lado de muitos outros 

discursos, implica no “ser o que somos”. Situação que nos remete, de certa forma, a pensar as 

relações de saber e poder que Michel Foucault, em vários de seus escritos, afirma estarem 

estreitamente vinculados, promovendo uma “regulação da conduta, o governo dos 

indivíduos”, combinando o controle externo da conduta, denominado por Foucault (2003) de 

“tecnologias de dominação”, com o auto-controle – “tecnologias do eu” – para produção do 

sujeito auto-governável.  

Foucault elucida ainda que, não sendo mais caracterizada pela centralização, essas 

tecnologias difusas, capilares e fluidas, marcam a entrada na era da Biopolítica e do Biopoder, 
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em que a análise das tecnologias políticas de onde derivam formas de subjetivação [o 

currículo pode ser considerado uma delas] não pode se dá apartada da análise das instituições 

(fábrica, asilo, escola). Nessa configuração, Foucault explica que o poder não permanece 

preso ao corpo individual, ele estende-se sobre a vida em todas as suas manifestações 

(FOUCAULT, 2003). Empregados em alguns escritos como sinônimos, Biopolítica e 

Biopoder às vezes podem ser confundidos e interpretados distintamente da proposta 

foucaultina, em que, segundo Esposito (2010) o primeiro termo significa mais uma política 

em nome da vida e o segundo como a vida sujeita ao controle da política. 

 Essas palavras bem ilustram a inquietação aqui latente com a bio (vida), perante as 

tecnologias e modos de subjetivações implicados  no  viver,  falar,  e trabalhar em contextos 

de formação em exercício de professores. Contextos em que outra palavra ganha destaque: 

Resistência! 

Com isso, um currículo da/na formação de professores conta com a alternativa de ser 

produzido enquanto texto, escritura que cria uma política pedagógica que, ao mesmo tempo é 

mobilizada por uma pedagogia da política, operando como “máquina de subjetivação” 

(GALLO, 2013) e de resistência (PARAÍSO, 2016), cujos efeitos “deslocam” o conceito 

moderno de sujeito. Nessas condições, 

 
A resistência é aqui entendida, portanto, como força que move, atravessa, que torce 

e se alimenta de outras forças com o intuito de aumentar a potência dos corpos. É 

efeito de encontros capazes de mobilizar forças; é força inventiva que move e cria 

possíveis. A resistência é ‘poder da vida, poder vital que vai além das espécies, dos 

meios e dos caminhos desse ou daquele diagrama’ (Deleuze, 1995, p. 100). É 

movimento através do qual uma pessoa, um grupo, um povo ou uma multidão diz: 

chega! Eu não aceito mais isso! E mostra, com sua recusa, que considera injusto o 

risco de sua vida. A resistência abre espaços, abre caminhos, cria possibilidades. A 

resistência cria um re-existir, ou seja, um existir de um outro modo. (PARAISO, 

2016, p. 389) 

 

Essa resistência deleuziana aludida por Paraíso (2016) como poder da vida que cria 

um re-existir, interpela-nos sobre a bio que é convocada à escuta (oto) nas escrituras (grafias) 

dos professores, como “atos de currículos, cujo movimento – fonte de diferença e possíveis 

saberes formativos - é incorporada ao currículo como um acontecimento curricular” 

(MACEDO, 2016, p.55).  

 Assim, o trabalho com currículo e formação de professores implicado com a bio, requer, 

não um modelo, mas uma atitude de “deslocamento do seu fundo histórico” (MIRANDA, 

2014). Atitude essa que Foucault (2001) traduz como “escavação sob os próprios pés” para 

“dizer o que nós somos hoje, e o que significa, hoje, dizer disto que nós dizemos”, ocasião em 

que, consoante com a dimensão otobiográfica suscitada nesta discussão, acrescento a 



171 
 

 

importância de se ter ouvidos para a “escuta labiríntica” desse dizer tão caro aos filósofos 

com os quais ousei articular os diálogos aqui fomentados.  

Em decorrência disso, atualiza-se o debate sobre o como “mobilizar e criar possíveis” 

(PARAÍSO, 2016) que viabilizem o deslocar81 da prescrição em favor de uma escritura de re-

existência, em que, parafraseando Nietzsche (2008), o jogo se dê no jogo da vida, sem se 

esquecer do outro, inclusive o outro de si, o qual, por vivência, apresenta os ouvidos próprios 

para a escuta do seu dizer-se. Segundo Silva e Ferreira (2015, p. 172), 

 
O ouvido do outro contra-assina toda escritura, autobiográfica ou não, escritura essa 

que sempre traz um “eu” que não se auto diz, não se autonomeia, não possui uma 

identidade presente a si, porquanto esse “eu” só existe em uma relação de alteridade. 

É o “eu” que se inscreve e que existe em qualquer escritura; um “eu” que necessita 

de escuta e que espera um “sim” enquanto gesto de aceitação, pois só é 

“desvendado” pelo ouvido do outro. 

 

Díaz, em 1998, já anunciava que o enfraquecimento dos limites culturais que criam as 

condições para o crescimento do pluralismo cultural e político e para a diversidade de ações 

coletivas de redefinição ou transformação de cultura, suscita um interrogar-se sobre o 

surgimento de dispositivos pedagógicos (pós)modernos e sua influência em nossa realidade 

histórico-cultural, submetida ao princípio da ‘hibridação’. Hibridação essa que segundo o 

autor, 

 
Se expressa na des-definição, de-formação e deslegitimação da cultura nacional e na 

mescla de gêneros culturais, estilos de vida e multiplicidade de lógicas que 

deformam a ‘trama de nossa cotidianidade’ e recontextualizam nossos costumes, 

imagens e crenças. Esta tarefa deve levar a uma desconstrução de seus princípios e a 

transformar seus efeitos nos códigos de recepção e produção. (DÍAZ, 1998, p. 28) 

 

Nesse sentido, põe-se em relevo, o imperativo do surgimento de dispositivos 

pedagógicos que acolham a perspectiva da escuta de si e do outro como outro de si 

(DERRIDA, 2009), promovendo as necessárias negociações, que sempre urgentes e 

inadiáveis, precisam ocorrer para que a hospitalidade dos “diferentes” “Eu” a-con-teça. Sendo 

esse diferente acolhido na filosofia deleuziana como variação, multiplicação e proliferação, 

escapando do pretenso discurso da “inclusão da diversidade” embutidos nas narrativas dos 

documentos que orientam a (re)produção curricular. Deleuze (1988, p. 415) enfatiza que, 

“enquanto a diferença é submetida às exigências da representação, ela não é nem pode ser 

pensada em si mesma”. 

 
81 Cf. Derrida (1967): Deslocar, traduzido do francês diloquer, difere de déplacer (deslocar), bem mais frequente 

por incluir uma ideia de violência no movimento que imprime. Também tem o sentido – importante neste 

contexto – de efetuar o despejo de um locatário do seu alojamento. (DERRIDA, 2017, p. 5) 
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Ressalte-se que, neste enveredar curricular, não há um abandono total das 

condicionalidades (leis reguladoras) ou uma absoluta submissão a elas, o que ocorre é que, 

quando o hóspede se encontra perante o hospedeiro (e vice-versa) e emerge-se a differánce, há 

um imperativo por negociações, as quais, “por mais insuficientes que elas sejam não 

permitem que se espere" (DERRIDA, 2004, p. 335).  

Sob essa configuração, todos os atos regulatórios brasileiros constituem-se 

molaridades vigentes no âmbito do currículo para a formação de professores, atos esses que 

carecem de fluxos (molecularidades) mais “auscultivos” de negociações – inadiáveis – para 

que aconteça uma formação sem a imposição arbitrária de um “comum”, de uma mesmidade 

identitária, em que o hóspede, para ser acolhido, precisa abandonar sua linguagem, seus 

modos de subjetivações, e assujeitar-se ao que a ele fora endereçado. 

É nessa perspectiva, reiterando a rasura necessária acerca dos conceitos que 

(con/de)formam a nossa noção de currículo, que precisamos tomá-lo, para além do documento 

que legisla, regula, governa, pluralizando-o como um texto que é narrativa, que é discurso, 

promessa, política, prenhe de múltiplos sentidos, de múltiplos sujeitos, de múltiplos ouvidos, 

de múltiplos EU.  

 

Considerações outras: desejos 

 
“Um currículo é um artefato com muitas possibilidades de diálogos com a vida; 

com diversas possibilidades de modos de vida, de povos e de seus desejos” 

(PARAÍSO, 2009, p.278) 

 

  São nas narrativas sobre a elaboração de si profissional, carregadas de ontologias 

(devires), que aloja o agenciamento e o acordar de possíveis para a aproximação da 

otobiografia com os estudos e práticas curriculares da/na formação em exercício de 

professores. Por isso, em meus estudos, especialmente neste texto, concebo as narrativas 

como fontes preciosas de atos de currículo a serem escutados (gestos otobiográfico), 

compreendidos, descritos, desconstruídos e pluralizados como elementos a comporem as 

matizes de outros sentidos para as políticas formativas instauradas, ou a serem instauradas, 

nas diferentes geotemporalidades da formação docente, em especial as que se desenvolvem, 

nos próprios espaços-tempos de atuação, quando no exercício de sua profissionalidade, que 

tomamos como o a-con-tecer de sua professoralidade.  

Ciente da limitação do fôlego para fazer ressoar outras tantas nuances que a temática 

requer e, também, dado o espaço delimitado deste texto, poderia dizer que trata-se de um 
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texto-convite para ouvir novas variações e inspirar os conceitos curriculares que são 

necessários. 

Essa postura implica no campo do currículo e da formação em exercício de 

professores um “rigor outro”, o qual Macedo (2016, p. 66) aborda “no sentido mesmo de 

instituir a diferença na concepção de rigor”, e que neste texto acolho como um exercício 

complexo – labiríntico – de escuta (DERRIDA, 2009) dos modos de subjetivações fabricados 

no a-con-tecimento formativo. 

Assim, ao ensaiar uma possível resposta para os tensionamentos suscitados, ao longo 

do texto, tomo por empréstimo as palavras de Corazza (2004, p.15): 

 
Ousa-se, assim, uma resposta geral, que é dada para ser desconstruída. 

Invariavelmente, quando perguntado, um currículo costuma responder que quer “um 

sujeito”, que lhe permita reconhecer-se nele. Por isso, qualquer currículo, seja ele 

qual for, tem “vontade de sujeito” – pode ser dito para lembrar Nietzsche. [...] O 

problema é que não há sujeitos perenes que correspondam às palavras de um 

currículo, porque sua linguagem é opaca. [...] Por isso, quem pesquisa O que quer 

um currículo? Necessita indagar à opacidade e à ‘coisidade’ construída da 

linguagem de um currículo: - Se quer um sujeito, se é um sujeito que é querido, que 

sujeito é esse? (Grifos da autora) 

 

Eis as perguntas que, longe de serem respondidas, interpela-nos muitas outras, as quais 

convocam para outras discussões, outras problematizações, outras escrituras, que, deslocando-

nos de nossa herança moderna de concepção desse sujeito, sinalizam para um campo aberto 

de possibilidades e desejos. Desejo esse que, citando Paraíso (2009, p.278) “é fábrica, 

potência, alegria, é fundamental para aprender, para pensar, criar, construir, enfrentar os 

poderes, as dificuldades da vida, movimentar, deixar passar algo, produzir alegrias, viver”. 

Desejo esse, que tendo sua bio escutada e grafada em nossos currículos de formação de 

professores, nas geotemporalidades de seu exercício enquanto a-con-tecimento, podemos, 

sim, acordar outras perspectivas para uma outra escritura – otobiográfica – ainda que sob 

rasura. 

Para finalizar, um desejo: que este dizer, “desejante”, possa encontrar ouvidos (oto) – 

outros de mim – para escutar e preparar a continuidade de nossas (pre)tensões, acordando 

outros possíveis para o currículo e para a formação de professores. 
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ENSAIO III 
 

PAISAGENS PROFESSORAIS: CAPTURAS CALEIDOSCÓPICAS DE UMA 
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PAISAJES DE PROFESORES: CAPTURAS CALEIDOSCÓPICAS DE UNA  

PRODUCCIÓN OTOBIOGRÁFICA82 

 

 
Neurisângela Maurício dos Santos Miranda83 

 
 

Resumo 

Este ensaio é uma narrativa sobre outras narrativas produzidas por professores em contextos de 

formação em exercício, em que, em meio a um movimento de pesquisa, planejamento e formação, 

questiona certas lógicas normativas, as quais, em favor de uma ontologia fixadora de identidade, 

regula currículos, espaços e tempos de formação de professores, tornando-os habitações sufocantes e 

estagnadoras do movimento de multiplicidade dos modos de ser professor (paisagens professorais). 

Neste sentido, ao pensarmos um projeto integrado de formação em exercício de professores 

(PROIFEP), questionou-se: Como escapar das habitações curriculares protegidas por grades fixadas 

em uma ontologia signatária da identidade? Para além de quais, como formamos/produzimos 

professoralidades numa perspectiva da multiplicidade, da paisagem, da não fixidez, da singularidade 

nômade? Nesta direção, a partir de diálogos cruzados especialmente entre os conceitos de 

otobiografias de Jacques Derrida e de devir, multiplicidade, hecceidade e outros que filiam-se e 

movem a Filosofia da Diferença de Gilles Deleuze, remetemo-nos aos dados produzidos em uma 

pesquisa-formação de cunho otobiográfico, com foco auscultivo nas narrativas de vida-formação-

profissão de professores em exercício nas diferentes escolas de uma rede municipal de ensino no 

interior da Bahia, para subsidiar o referido projeto (PROIFEP)  numa perspectiva da multiplicidade e 

do devir, considerando as paisagens professorais que, caleidoscopicamente, ali foram produzidas. Por 

fim, concluimos que trata-se de uma proposta impossível, mas sempre urgente à (re)existência 

formativa do devir-professor. 

 

Palavras-chaves: Formação de professores; otobiografia; multiplicidade; devir. 

 

Abstract 

 
This essay is a narrative about other narratives produced by teachers in contexts of in-service 

education, in which, amid a movement of research, planning and education, questions certain 

normative logics, which, in favor of an identity-fixing ontology, it regulates curricula, spaces and 

education times for teachers, making them stifling dwellings and stagnant in the face of the movement 

of multiplicity of the ways of being a teacher (teacher landscapes). In this sense, when thinking about 

an integrated project of in-service education for teachers (PROIFEP), the question was asked: How to 

 
82 Este texto integra a Tese de doutoramento (FACED/UFBA) da autora, orientada pela professora Dra. Maria 

Inez Carvalho, disponibilizado no conjunto de ensaios presentes no Relatório de Pesquisa intitulado de “Quando 

ousei narrar(me): intraduções otobiográficas de uma professoralidade”(FACED/UFBA, 2020). 
83 Doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA) 

técnica em Assuntos Educacionais  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBAIANO). 

Pesquisadora dos Grupos de Pesquisa:  Formação em Exercício de Professores (FEP) e Forma(em)Ação 

(GEFEP). E-mail: neurymiranda13@gmail.com  
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escape the curricular housing protected by grids fixed in an ontology that is a signatory of identity? 

Besides which ones, how do we form / produce professorialities in a perspective of multiplicity, 

landscape, non-fixity, nomadic singularity? In this direction, based on cross-dialogues, especially 

between the concepts of Jacques Derrida's otobiographies and of becoming, multiplicity, hecceity and 

others that join and move Gilles Deleuze's Philosophy of Difference, we refer to the data produced in a 

research- formation of an otobiographic nature, with an auscultating focus on the life-formation-

profession narratives of teachers in exercise in the different schools of a municipal education network 

in the interior of Bahia, to support the referred project (PROIFEP) in a perspective of multiplicity and 

becoming considering the professorial landscapes that, kaleidoscopically, were produced there. 

Finally, we conclude that it is an impossible proposal, but always urgent to the formative (re) existence 

of the becoming-teacher. 

Keywords: Teacher’s education; otobiography; multiplicity; becoming. 
 

 

Resumen 

 

Este ensayo es una narrativa sobre otras narrativas producidas por profesores en contextos de 

formación en su práctica docente, en medio de un movimiento de investigación, planeación y 

formación, cuestiona ciertas lógicas normativas, las cuales, a favor de una ontología fija de identidad, 

regula currículos, espacios y tiempos de formación de profesores, convirtiéndose en habitaciones 

sofocantes y estancados del movimiento de multiplicidad de los modos de ser profesor (paisajes de 

profesor).En este sentido, al pensarnos un proyecto integrado de formación en ejercicio de profesores 

PROIFEP (Proyecto Integrado de Formación en Ejercicio de Profesores), se cuestiona: ¿Cómo escapar 

de las habitaciones curriculares protegidas por barras fijas en una ontología signataria de identidad?. 

Además de ¿Cómo formamos/producimos profesoralidad en una perspectiva de multiplicidad, de 

paisaje, de flexibilidad, de singularidades nómadas? En esta dirección, a partir de diálogos cruzados 

especialmente entre los conceptos de otobiografias de Jacques Derrida, y devenir, multiplicidad, 

heceidad y otros que se unen y se mueven en la Filosofía de la Diferencia de Gilles Deleuze, nos 

referimos a los datos producidos en una  investigación-formación de sello otobiográfico, con un foco 

auscultativo en las narrativas de vida-formación-profesión de profesores en su práctica docente en las 

diferentes escuelas de una red municipal de enseñanza en el interior de Bahía, para subsidiar el 

referido proyecto (PROIFEP) en una perspectiva de una multiplicidad y del devenir, considerando los 

paisajes profesionales que, caleidoscópicamente, ahí fueron producidas. Por fin concluimos que se 

trata de una propuesta imposible, pero siempre urgente para la (re) existencia formativa del devenir-

profesor.  

Palabras Claves: Formación de profesores; otobiográfía; multiplicidad; devenir.   

 

 

 

 

1. A introdução de um pensamento 

Como operar com um pensamento que a todo momento é violentado pelas imagens 

representacionais que te enclausuram em habitações, as quais não mais te cabem e te 

sufocam? Este é um questionamento que encontra ressonâncias em um dos principais 

propósitos da filosofia deleuziana: a restituição ao pensamento de sua potência criadora, já 

sufocada pela hegemonia [Foucault (1977) diria “fascismo”] da perspectiva representacional. 

Nesse processo, desencadeado por leituras de Proust, Nietzsche, Foucault, Bergson, ele 

[Deleuze], em suas conversações constituintes de um pensar dobrado em uma filosofia da 
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diferença, nos provoca com a ideia de que o pensamento atinge sua potência criadora, a partir 

da violência dos signos ou do encontro com o que obriga a pensar (DELEUZE, 1976; 2003). 

Nessa contextura, introduzo meu pensamento: Como escapar das habitações 

curriculares protegidas por grades fixadas em uma ontologia signatária da identidade? Para 

além de quais, como formamos/produzimos professoralidades numa perspectiva da 

multiplicidade, da paisagem, da não fixidez, da singularidade nômade?  

Ao viver a professoralidade: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Sistema 

Nacional de Formação de Professores, Plano Nacional de Educação, Diretrizes Curriculares 

Nacionais, Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da 

Educação Básica...Signos! Signos! Signos! [Molaridades! Pensamento ofegante!] Um pouco 

de filosofia senão eu sufoco!84 

Na tentativa de escapar das molaridades sufocantes, busquei uma filosofia que não 

pressupunha “uma boa vontade de pensar, um desejo, um amor natural [...] que não perturba 

[...] que somente lhe confere uma possibilidade e não um encontro de uma violência, que lhes 

garantiria sua autenticidade” (DELEUZE, 2003, p. 15). Busquei uma filosofia constitutiva e 

auscultiva de devires, de outras paisagens professorais (im)possíveis e sempre urgentes. 

No pulsar desse pensamento, este texto faz-se um registro dos ensaios de um 

pensartear85 que – perante uma necessária violência dos incômodos com a lógica normativa 

que regula os currículos, os espaços e tempos de formação de professores – foi mobilizado em 

encontros otobiográficos (escuta da vida nos registros humanos) com os textos de Jacques 

Derrida e Gilles Deleuze, impulsionados com uma boa dose de provocações nietzscheanas,  e 

com textos de professores em exercício nas diferentes escolas de uma rede municipal de 

ensino no interior da Bahia, onde vivenciei, por mais de quinze anos, práticas de docência e 

de coordenação pedagógica. 

Nessas vivências, pensandocriando86 espaços-tempos formativos endereçados a 

estudantes e professores, sendo que, entre os anos de 2017 e 2018, atuei como professora 

 
84 Inspiro-me aqui na potência da expressão deleuziana “Um pouco de possível senão eu sufoco”, quando em 

Conversações (1992, p. 135) no capítulo em que apresenta um retrato [por que não dizer paisagem?] de Foucault. 
85 Pensartear é um quase anagrama de SERPENTEAR, um movimento inspirado na obra: Ébauche d’un serpent 

(extrait) / Esboço de uma serpente de Paul Valéry, obra traduzida no Brasil por Haroldo de Campos (1984). O 

pensartear-serpentear-arte-pensar- foi a (in)tradução inventada para a forma de trilhar que elegi para Pesquisa-

Formação-otobiográfica desenvolvida junto aos professores da Rede Municipal de Ensino de Palmas de Monte 

Alto – BA, durante os estudos doutorais, com o objetivo de (des)construir um projeto de formação em exercício 

de professores, a partir da escuta otobiográfica (Monteiro, 2013) das professoralidades, perspectivando a 

otobiografia como dispositivo pedagógico. 
86 Todas as palavras cunhadas em itálico, as quais não se adequam às normas da ABNT (itálico utilizado para 

termos estrangeiros), valem-se de uma gramatologia outra, que conforme Jacques Derrida (2017), dá margem 
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formadora  na criação/articulação de projetos, junto a docentes e coordenadores pedagógicos 

em exercício no referido município, também, desenvolvi a pesquisa-formação-otobiográfica 

em uma perspectiva bricoleur de leituras cruzadas de Josso (2008), Monteiro (2004,2013) e 

Jacques Derrida (2009, 2002a), ínterim em que, deste autor, destaco leituras concernentes à 

obra Otobiografias (2009). 

Arrisco, nesta contextura, uma leitura deleuze-guattariana do conceito de Derrida que 

fez precipitar uma dimensão otobiográfica na borda de um fazer maquínico desejante de 

currículos não sufocantes na formação de professores, a partir de um narrativa de vida (bio) 

no “entrecontexto” própria da vida (borda), a qual não se pretende estudada (logia), e sim 

escrita (grafia); não uma escrita egocêntrica (auto), mas escrita de si, para si (autografia), 

narrada para si (outro de mim) de tal modo que esse outro precisa de orelhas (oto) para ouvir 

o outro de si (otobiografia). 

Caracterizo a mencionada pesquisa como um “a-com-tecimento87”, ou seja, “um tecer 

conjunto e de forma aumentada” (CARVALHO, 2008) que me (im)possibilitou, 

caleidoscopicamente, nos movimentos e permanências desse processo, capturar algumas 

paisagens professorais ali (a)pensadas, produzidas, fabuladas. Paisagens professorais não 

visíveis e não ocultas. Rastros de professoralidades que se constituem em um movimento 

infinito e indecidível de formação. Formação acadêmica? Também! Mas principalmente 

formação de si professor, formação que se retroalimenta e se atualiza do/no próprio exercício 

de tornar-se o que se é, num constante e orobórico88 vir a ser. Eis a primeira paisagem: uma 

serpente oroboro que perfura as paredes das habitações e em um movimento de estar dentro e 

estar fora delas, implica-se a condição de morder o próprio rabo numa constante 

experimentação de si.  

Antes de prosseguirmos, um alerta: que esse pensamento não seja tomado como uma 

representação, mas como paisagem de uma hecceidade que acontece no movimento e repouso 

 
para uma escrita que abarca um “sistema totalmente aberto a todas as cargas de sentidos possíveis”. Ou seja, são 

palavras com outras cargas conceituais que transbordam as molaridades semânticas. 
87 Sempre que cunhado dessa forma – A-COM-TECER ou A-COM-TECIMENTO – faço retomar o termo-

conceito cunhado por Maria Inez Carvalho, a partir de discussões no Grupo de pesquisa FEP, em que no texto 

“O A-CON-TECER de uma formação”, define o termo a partir de sua etimologia, cujo significado resume-se em 

“tecer conjunto e de forma aumentada” (CARVALHO, 2008, p.163). O termo aparece em duas grafias – A-con-

tecer e A-com-tecer. Nasce com a grafia de acordo com a regra gramatical, N antes de T e, posteriormente, por 

questões semânticas, é alterado com a substituição do N por M. (CARVALHO; MOREIRA, 2018, p. 45) 
88 Inspirada na serpente oroboro com seu infinito movimento circular e anagramático em que o início se dá em 

seu fim e o fim em seu início – simbolizado pela mordida na própria cauda – marcando um percurso infinito, 

indecidível, indefinido e renovado dos modos de existência. Ofídio que, perseguindo a própria cauda, alimenta-

se de seu próprio devir e se autofecunda, torna-se o que é: serpente tentadora, portadora/produtora de forças 

perigosas como a sedução, o agenciamento do desejo, especialmente do desejo por conhecimento da vida, de si e 

dos outros. 
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entre moléculas e partículas com o poder de afetar e ser afetado (DELEUZE; GUATTARI, 

1980, p. 318). Paisagem de hecceidade que ousamos chamar de DEVIR-PROFESSOR. 

 

2. Devir-Professor: paisagens de um animal que logo sou 

Pensar a formação de professores, tornou-se um movimento orobórico de um a-com-

tecimento que se enxarcou de conversações teóricoempíricas para elaborar um plano de 

formação de professores. Um plano que se apresentou sempre como impossível, mas sempre 

emergente! “Um projeto impossível, mas ainda assim, necessário” (LOPES; BORGES, 2015, 

p.505). Pesquisei e construí pensamentos que não nasceram de um ato de boa vontade de uma 

consciência soberana, mas do incômodo, da exaustão, da violência de certos signos que 

insistem na instituição de imagens fixas e modelizações generalizadas quando pensamos nos 

professores e em sua formação. Esta conversa é sobre isso: sobre violência, sobre encontros, 

sobre hecceidades, sobre devir e sobre um desejante rabo de serpente que faz (re)existir 

paisagens do animal que logo sou89! 

Abro aqui um parêntese para partilha do que, nesta conversa, fabulamos como 

paisagem no contexto da formação em exercício de professores:  

(Paisagem... 

Entendo como capturas precárias dos modos de ser professor, ou capturas precárias 

das “professoralidades” (PEREIRA, 2013). Admitir uma professora ou um professor como 

uma paisagem, implica em uma ousadia arriscada na (im)possibilidade da potência da 

metáfora. 

Nessa precariedade, interesso-me pelo que a-com-tece na relação professor-exercício 

da docência-lugar do exercício. E, sendo a paisagem algo que se produz nesse a-com-

tecimento, nessa relação que escapa à conjugação presencificada do ser (é), para se encontrar 

numa conjunção aditiva (e), abandona os assentos identitários que funcionam como 

predicativos de uma individualidade e vem habitar nas permanências provisórias, nos 

intervalos do entre movimentos dos duplos (individual-coletivo, singular-plural, unidade-

conjunto) fazendo (re)existir “um modo de individuação muito diferente daquele de uma 

pessoa, um sujeito, uma coisa ou uma substância. [A este modo] Nós lhe reservamos o nome 

de hecceidade” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 47) 

Paisagem “trata-se de alguma coisa na relação que os habitantes estabelecem com o 

território, não na substância deste território enquanto objeto” (BERQUE, 2010, p.13). Trata-

 
89 Inspirada na obra de Jacques Derrida - O animal que logo sou (A seguir), 2002a.  



183 
 

 

se, pois, de um processo com múltiplas e distintas rubricas, sendo mobilizadas reciprocamente 

entre si – a morfológica pela política, esta pela psicológica, aquela pela ecológica, outra pela 

pedagógica, esta pela ética, pela estética, aquela pela filosófica, dentre outras. “Esse processo 

torna a paisagem um campo de visibilidades [de auscultividades] e de significações” 

(BERQUE, 1998). Identificar essas visibilidades, ou auscultividades, faz-se uma tarefa 

complexa que, consoante Berque (1998), sem a qual não haveria paisagens.  

A identificação-produção de paisagens professorais, por meio da pesquisa-formação-

otobiográfica, constituiu-se, pois, um projeto pedagógico, ético, estético, político e, por tudo 

isso e apesar disso, paisagístico, aberto à invenção e às experimentações.  

Assim, faço, aqui, uma provocação para pensar as paisagens professorais como 

visualidades auscultivas de marcas éticas, estéticas, políticas, epistemológicas, filosóficas 

constituídas em uma relação pedagógica com/no território do exercício professoral. As 

paisagens professorais compreendidas dentro de um território de multiplicidades! Territórios 

compreendidos como paisagens. Paisagens como visualidades fluidas, efêmeras e 

desterritorializantes! 

Volto a Berque (2010), quando descreve a paisagem como uma marca, que expressa 

uma civilização a partir de sua materialidade, que pode e deve ser descrita e inventariada. 

Comungo com o autor, ao dizer que é marca, mas é também uma matriz, que participa dos 

esquemas de percepção, concepção e ação, ou seja, da cultura; ela [a paisagem] é vista por um 

olhar, apreendida por uma consciência, valorizada por uma experiência [...], por uma política 

[política de dizibilidades solidárias]. Paisagem enquanto fenômeno vivido, tanto dentro de 

uma diversidade de arranjos e cenários como pelas diferentes maneiras de olhar, [ouvir-

se/percerber-se]90, e atribuir [produzir] significados. Paisagens que emergem de uma mesma 

paisagem. (BERQUE, 1998). 

As paisagens professorais emergidas no processo de minha pesquisa com os 

professores daquela Rede Muunicipal de Ensino, são paisagens habitadas por seres híbridos, 

inventivos, agenciadores, com múltiplas camadas – paisagens palimpsésticas de uma 

hecceidade, intraduzidas91 em narrativas de vida-formação-profissão como narrativas 

formativas de professoralidades. 

 
90 Os colchetes [...] são inferências que, no decurso da leitura da obra do autor e no processo de deslocamento 

delas para o meu texto, realizei. Como já mencionado, todos os colchetes indicam inferências da autora, na 

condição de leitora que dialoga com quem ler(se). 
91  Termo cunhado por Haroldo de Campos e que Ascher (1989) apresenta, inspirado no poeta brasileiro, como 

um processo que “propõe conduzir, texto adentro, a um fim por definição inalcançável” (ASCHER, 1989, p.150, 

) e que Derrida (2002b) chamaria de um movimento traduzível-intraduzível, remetendo a uma tradução 

impossível, mas sempre urgente.  
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Talvez seja essa uma atitude (per)formativa de rachar as palavras! Rachar as coisas! E, 

com as fissuras, descobrir as paisagens que têm dentro delas, e/ou produzir outras paisagens 

com as que têm dentro delas! Lembei-me, aqui, da cineasta Agnès Varda92, quando disse que 

“se você abrir uma pessoa irá achar paisagens”, um exercício que demanda espreita às tênues 

linhas de conexões entre a pessoa, a memória, o lugar, sem inibir a infinita rede de eventos 

paralelos que se apresentam quando acessa-se a pessoa pelas fissuras. Eventos que estão entre 

as fissuras e quem as acessa. Eventos que estão e se produzem no entre, nas bordas e, que 

podem – a partir de qualquer movimento – alterar as paisagens internas. Como acontece em 

um caleidoscópio - lá dentro estão as peças, individuações/matrizes paisagísticas que agem, e, 

para cada movimento, novas paisagens, unidades-coletividades, são produzidas e capturadas 

para quem se põe a percebê-las. Paisagens que permanecem até o próximo movimento. 

O destaque para o termo agem atualiza o sentido do termo paisagem – “um conjunto 

apreendido com um olhar” (BERQUE, 1995, p.104-105) – e nos permite não esquecer de que 

esse conjunto é mutável, é efêmero, portanto, caleidoscópico, o qual, apesar dessa condição, 

nos permite, também, um conjunto de escutas de vida que cada paisagem ecoa. 

Nessa perspectiva, apresento, aqui, então, alguns registros dos otodiários dos Ateliês 

Integradores Otobiográficos (AIO), com algumas paisagens nas otobiografias escutadas 

durante a mencionaa pesquisa e que, agora, cabe a cada leitor identificá-las, nas fissuras que 

cada um puder produzir ao rachar as palavras lidas-escutadas: 

No início de minha vida como estudante, as minhas professoras, extremamente 

autoritárias e conservadoras, primavam pela ordem e organização da sala de aula, de 

modo que me sentia presa, engessada, e a escola representava uma paisagem 

sombria e amedrontadora, os exercícios repetitivos e mecânicos, traziam o temor do 

erro e da consequente palmatória. Lembranças tristes, mas carregadas de significado. 

Hoje, ao te contar essas vivências compreendo que foi ali, naquele momento, que 

empreendi a resistência, pois ao sai da escola eu buscava as histórias, nos romances, 

gibis, nas fotonovelas; era uma leitora voraz. Minha primeira experiência com as 

palavras não foi na escola, foi ao redor da fogueira, ouvindo as histórias de meu avô. 

Essa sim foi uma experiência marcante, que me tocou profundamente e me 

transformou, tornando-me uma amante da leitura, e isso me fez resistir às tentativas 

da escola de me enclausurar dentro dos padrões estabelecidos. (Professoralidade 

Montealtense, 25 anos de docência, AIO-2018)93 

 

 
92 Cineasta belga, radicada na França, que menciona essa frase para apresentar o filme As praias de Agnés (Les 

plages d’Agnés, 2008). No filme, ela atualiza seu passado através das praias e, com isso, vai produzindo e 

projetando paisagens de suas vivências desde a infância até a vida adulta e a produção de suas obras. 
93 Elegi essa forma de identificação de quem narra, considerando as questões da ética na pesquisa que preza pelo 

respeito à privacidade dos nomes dos participantes. Aliado a isso, considerando a poítica de nome próprio e de a 

assinatura (Derrida, 2009), como elementos importantes ao gesto otobiográfico, assino Professoralidade 

Montealtense, seguido dos anos de profissionalidade docente inscritos na narrativa, como atos declarativos, 

escritos-lidos nos encontros de AC (Aulas complementares para planejamento e formação) durante os Ateliês 

Integradores Otobiográficos do ano de 2018 (AIO-2018). Essa escolha justifica-se pelo acolhimento da ideia de 

que a professoralidade que narra, narra em seu nome e dos outros, porque ali se faz: eu-outros. Enquanto assino, 

assinamos todos nós devires-professor. 
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Iniciei minha escolaridade com a idade de 10 anos na primeira série. [...]Não tive a 

oportunidade de ser alfabetizada como as crianças de hoje que inicia a escolaridade a 

partir dos 3 anos de idade. [...] Iniciei a 5ª série no ano de 1984, no C.M.E.T.M, 

enfrentando muitas dificuldades, como morar em casa de parentes, sendo maltratada, 

passando necessidades. Com muita fé e força de vontade terminei a 8ª série no ano 

de 1988. Parei por uns anos, veio o casamento [...] veio o primeiro filho, muitas 

dificuldades, retornei no ano de 1996 [...] deixando filho pequeno em casacom o 

esposo para deslocar até a cidade porque sempre morei na zona rural deste 

município [...]. Era muito sofrido, principalmente nods dias chuvosos, muito frio, às 

vezes carro quebrava e tínhamos que andar muito até chegar em casa, às vezes duas 

outrês horas da manhã. (Professoralidade Montealtense, 22 anos de docência, AIO-

2018) 

 

[Sobre eficácia e eficiência] Cansaço e nervosismo. Por mais que se tenha falado, 

discutido ainda acontece muito o tama-lá-dá-cá [...] Falamos da importância do 

professor repensar as suas práticas diárias, a elaboração da suas avaliações, deixando 

bem claro os seus objetivos e buscando atingir os mesmos, e se realmente houve 

aprendizagem por parte dos alunos[...]. Desde então, percebi que está me 

preocupando um pouco a maneira como isso vem acontecendo.  (Professoralidade 

Montealtense, 1 ano de docência, AIO-2018) 

 

Inicio o meu diário com uma reflexão sobre o ‘ser professora’: Ser professora é 

olhar o espelho, voltar no tempo e entender o aprendiz [...] ser professora é repaginar 

o seu reflexo com alegrias e contratempos, perdidos no tempo. Ser professora é 

saber ensinar. (Professoralidade C. R, 15 anos de docência) 

Inicio o ano letivo de 2018 com uma pauta principal: Alteridade, uma vez que a 

ateridade implica que o indivíduo seja capaz de se colocar no lugar do outro, em 

uma relação baseada no diálogo e valorizaçaõ das diferenças existentes. 

(Professoralidade Montealtense, 22 anos de docência, AIO-2018) 

 

A primeira Formação que tive para tornar-me professora foi através da minha 

própria experiência, ensinando na zona rural como professora leiga. Ali aprendi que 

cada aluno tem sua própria característica e percebi como é necessário adquirir um 

instinto de saber o que se quer transmitir às distintas personalidades e realidades que 

encontramos nas salas de aulas. (Professoralidade Montealtense, 28 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

As crianças da escola atual estão no centro dos problemas. Elas sentem, choram, 

sofrem, passam fome, se debruçam, seus desejos de aprender se evadem e você 

professor!?É psicólogo, médico, pai, conselheiro? (Professoralidade Montealtense, 

28 anos de docência, AIO-2018) 

 

As paisagens professorais que são produzidas na escuta dessas narrativas, não as tomo 

como “analogia, nem imaginação, mas como posição de velocidades e afectos nesse plano de 

consistência: um plano, um programa ou antes um diagrama, um problema, uma questão 

máquina” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 44). Percebi nas bordas desses registros um 

exercício formativo e formador que está no “biográfico” (a vida inscrita no registro) e não 

somente na biografia (a vida narrada). Trata-se de sentirouvir94 com a pele, com o corpo e não 

somente ler, acessar e decodificar com um olhar, o corpus. 

...) 

 
94 Sentirouvir é um dos movimentos característicos da serpente, a qual, por conta do ouvido que lhe falta, ouve 

com a pele. 
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2.1 O rabo da serpente 

Outro dia, conversando com um colega professor com quem gosto de partilhar minhas 

escrituras e criar um certo e necessário ambiente outro de interlocução e fabulações anti-

edipianas, ele me fez lembrar de uma história contada por Deleuze e Guattari (1997) no 

quarto volume do Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia:  

Num texto curioso, Vladimir Slepian coloca o ‘problema’: tenho fome, fome o 

tempo todo, um homem não deve ter fome; tenho, então, que me tornar cachorro, 

mas como? Não se trata nem de imitar o cachorro, nem de uma analogia de relações. 

E preciso que eu consiga dar às partes de meu corpo relações de velocidade e 

lentidão que o façam tornar-se cachorro num agenciamento original que não procede 

por semelhança ou por analogia. Pois não posso tornar-me cachorro sem que o 

cachorro não se torne ele próprio outra coisa. Para resolver o problema, Slepian tem 

a idéia de utilizar sapatos, o artifício dos sapatos. Se minhas mãos estão calçadas, 

seus elementos entrarão numa nova relação donde decorrem o afecto ou o devir 

procurados. Mas como eu poderia amarrar o sapato em minha segunda mão, já 

estando a primeira tomada? Com minha boca que, por sua vez, encontra-se investida 

no agenciamento e que torna-se cara de cachorro à medida que a cara de cachorro 

serve agora para amarrar o sapato. A cada etapa do problema, é preciso não 

comparar órgãos, mas colocar elementos ou materiais numa relação que arranca o 

órgão à sua especificidade para fazê-lo devir "com" o outro. Mas eis que o devir, que 

já tomou os pés, as mãos, a boca, irá fracassar assim mesmo. Ele fracassa no rabo. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 44). 

 

 Naquele instante, também sentia a falta de um rabo! Naquele instante, uma destruição 

da possibilidade de meu devir-serpente! Logo ela que sobrevive de si ao morder o rabo. Mas 

aquela conversa que arrancou rabo de meu pensamento foi a violência necessária para me 

ajudar a (des)construí-lo. Meu devir-oroboro esteve sempre mordendo o rabo e a questão 

percebida foi que sem ele [o rabo] não consigo ser serpente (no sentido ontológico), mas 

consigo ser devir-serpente por estar sempre nessa busca de um rabo que falta e que o desejo 

faz produzir em um processo fabulativo que não é imaginativo, é produção necessária para 

continuar sendo o que sou. E dessa forma, no devir, o animal que logo sou! 

Pensando nessa condição, acredito que os fracassos, os fiascos do modo de ser 

professor, tem uma força que impulsiona a arte, a reinveção de si, a produção de sua 

professoralidade. Não por acaso que a palavra fiasco95, termo que nasceu na Itália, significa, 

literalmente, garrafa ou frasco (do latim medieval flascum) imperfeito. E, comunga-se uma 

ideia de que seu sentido figurado nasceu e se espalhou como gíria teatral para designar um 

“fracasso no palco”. Comunga-se, também, a ideia de uma referência ao fracasso na 

fabricação das famosas garrafas de cristal de Veneza, famosíssimas no mundo inteiro pelo 

perfeccionismo de seus artesãos. Quando identificadas com defeito, eram abandonadas e 

 
95  Mais curiosidades sobre a palavra Fiasco em:  https://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/a-palavra-fiasco-

e-o-fiasco-da-etimologia/; ainda em: https://www.dicionarioetimologico.com.br/fiasco/. E 

http://www.tintosetantos.com/index.php/conhecendo/ahistoriadovinho/641-uma-garrafa-muito-peculiar. 

https://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/a-palavra-fiasco-e-o-fiasco-da-etimologia/
https://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/a-palavra-fiasco-e-o-fiasco-da-etimologia/
https://www.dicionarioetimologico.com.br/fiasco/
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chamadas de fiasco. Os fiascos por seu formato e imperfeição peculiar, passaram a ser 

adornados com cobertura de palha para comercializar os famosos vinhos Chianti. O que quero 

partilhar é a ideia de que o fiasco somente significará a plenitude do fracasso se estiver preso 

à fixidez de um único propósito identitário. Quando o fiasco é lançado ao mundo, à arte, são 

multiplas a possibilidade de reivenções, inclusive de outros fracassos necessários ao devir, à 

diferença, a outros modos de ser. Permitam-me mais um parêntese! 

(Paisagem Fracasso... 

São muitas as paisagens de fracasso produzidas nos espaços de formação em exercício 

de professores. Não foi diferente nos Ateliês Integradores Otobigráficos96 (AIO) em que os 

professores, durante os encontros de AC (Aulas Complementares), além das atividades de 

praxe (molaridades historicamente construídas) de um planejamento educacional, contavam 

com a possibilidade de revisitar o seu planejamento, as suas práticas didático-pedagógicas e 

as práticas da gestão escolar, a partir da rede de dizibilidades que naquele espaço-tempo se 

constituia e, também, a partir das narrativas-de-si escritas nos otodiários, em que os registros 

não eram caracterizados como lavraturas dos Grupos Dialogais temáticos de estudo ou de 

planejamento-didático, mas escrituras sobre a implicação daqueles encontros nos seus modos 

de ser professor, nas lembranças constituintes de sua professoralidade. 

Muitos dos facassos inerentes ao exercício profissional são tomados em uma relação 

de causa e efeito, atribuídas principalmente à ausência de formação qualificada, às condições 

de estruturais da escola, às condições socioculturais dos estudantes. Mas a questão maior não 

é a paisagem do fracasso em si, mas o que o dizer sobre eles pode fazer com quem fala e 

ouve!  Como esse dizer pode produzir outras paisagens de si? O que acontece quando 

ousamos dizer sobre nossos fiascos e a constituição deles dentro de um sistema que opera em 

condições de trabalho e desinvestimentos que cada vez mais corroboram para o nosso 

“fracasso no palco”.  Apresento, a seguir, alguns exemplos das escrituras – e não lavraturas 

[reitero!] – registradas nos otodiários durante encontros nos Ateliês Integradores 

Otobiográficos (AIO): 

Esse convite/exercício de escrita em que narro, relato, sobre mim, minha vida, 

formação, profissão, é um caminhar para si, contudo não é um caminhar solitário, é 

um “enveredar com o outro, é um caminhar junto” Tudo isso me fez refletir que o 

meu percurso formativo e carreira profissional é o reflexo dessa busca incessante de 

respostas para questões que a vida nos impõe e que nos impulsiona a novos 

 
96 A pesquisa-formação-otobiográfica, já mencionada neste texto, contou em sua uma metodologia - em seu 

serpen(tear) – com geotemporalidades organizadas a partir de Ateliês Integradores Otobiográficos que 

envolveram atividades de planejamento, práticas didático-pedagógicas, narrativas-de-si, Grupos Dialogais 

temáticos de estudo, pesquisas e atividades com intermediação on line. 
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questionamentos, sempre compartilhados com outros de mim. Acredito que estes 

encontros, em que os docentes possam falar, ouvir, refletir a própria prática são 

imprescindíveis para o fortalecimento da própria prática educativa, bem como, o 

enfrentamento das variadas questões que envolvem o nosso fazer pedagógico. A 

formação é singular, cada docente constrói interiormente sua compreensão sobre sua 

profissionalidade docente [...] os espaços e tempos formativos devem ser sempre 

coletivos, a fim de possibilitar a escuta, o compartilhamento de vivências e a 

construção de experiências formadoras. Além desses momentos formativos 

pensados e construídos pela coletividade no próprio espaço institucional, é 

importante frisar a necessidade da construção e proposição de políticas de formação 

e qualificação docente no âmbito do município, em que os profissionais vinculados à 

educação básica possam buscar cursos em nível de especialização, mestrado e 

doutorado, com o apoio e incentivo da gestão municipal, a fim de qualificar a 

educação que é ofertada para a comunidade. (Professoralidade Montealtense., 25 

anos de docência, AIO-2018) 

 

 

Na realidade atual, precisamente no ano de 2018, é difícil enumerar o que me faz ser 

um professor que não quero ser, uma vez que exerço essa profissão há quase 20 

anos. Já lecionei em várias cidades, consequentemente, em muitas escolas, mas 

nenhuma colocou à prova, como esta, a educadora que sou. Várias foram as 

dificuldades apresentadas: salas lotadas, alunos pelos corredores sem intervenção da 

gestão, trocas de horários frequentes, falta de comunicação entre as partes, 

desvalorização do Plano de Carreira etc. Enfim, tendo as situações apresentadas 

acima, não fui o professor que gostaria de ser. (Professoralidade Montealtense. 20 

anos de docência, AIO-2018) 

 

São tantos entraves[...]. Com os salários reduzidos na somatória da aposentadoria, se 

engana quem pensa que o professor aposentado vai descansar e viver bem com as 

regras da nova lei[...]. A docência é gratificante, mas não deixa de ser cansativa. 

(Professoralidade Montealtense. 24 anos de docência, AIO-2018) 

 

Precisamos de uma escola politizada, humanizada [...] que seja capaz de reconhecer, 

valorizar e lidar com a diversidade dos educandos, onde haja a confontação, o 

diálogo, a troca de experiências [...] Vale lembra ao coletivo de professores que a 

troca de experiência, a diversidade e a heterogeneidade trazem riqueza para todos. 

Este curso serviu-me para refletir sobre o meu papel de educadora, tenho certeza da 

minha grande importância na construção da educação dentro da minha comunidade. 

(Professoralidade Montealtense 21 anos de docência, AIO-2018) 

 

O presente encontro serviu para fazer uma reflexão abordando de forma plausível a 

distância entre a prática docente e o planejamento escrito, deixando bem claro que 

somente o professor é quem conhece essa distância. Durante a explanação, fiquei 

pensando nas dificuldades que meus alunos têm em alcançar os objetivos propostos. 

Aproximar o meu plano de ensino com a realidade dos alunos tem sido um desafio 

constante [...]. Me fez refletir sobra a maneira de como os erros dos alunos são 

tratados por mim e meus colegas em sala e no replanejamento de nossas ações 

pedagógicas. Muitasvezes, esses aspectos tão importantes na prática docente, não 

são trabalhados como deveria. (Professoralidade Montealtense. 15 anos de docência, 

AIO-2018)   
 

Talvez, a paisagem do fracasso seja, também, a violência necessária para nos forçar a 

pensar sobre algo. E sair de uma condição para ir “ali onde as forças fazem do pensamento 

algo ativo e afirmativo. Não um método, mas uma paideia, uma formação” (DELEUZE, 

1976, p. 90).  
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Para fechar este parêntese, uma lembrança ao exercício do pensamento: ao 

constituirmos um espaço de dizibilidades sobre os fracassos, ou sobre o rabo que falta, não 

tensionamos a definição de um hábito, mas a criação de uma linha de fuga, de um fluxo que 

nos impulsione a sair do sedentarismo molar, o qual muitas vezes se acomoda no campo da 

reclamação, para arriscarmos um campo nômade de problematização-experimentação de nós. 

Uma experimentação de/em nosso corpo em uma “dinâmica de hecceidades [...]; de devir-

professor?” (MONTEIRO, 2019, p. 532). 

...) 

 

3. A pele que habito: as paisagens e suas habitações:  

[...]Furas a parede na sua base.  

[...]Desconfiai das habitações. Nem sempre são acolhedoras. 

                          (JABÈS, apud DERRIDA, 2014, p. 431-432) 

 

Durante o período de imersão investigativa no campo da pesquisa, recordo-me de que, 

em um dos nossos encontros de planejamento pedagógico, conversávamos sobre possíveis 

temáticas para discussão no próximo “AC formativo”97 e, naquela conversa, iniciamos uma 

discussão sobre currículo proposto e imposto, em que o dilema estava em nos sentirmos 

pressionados a eleger as prioridades que movimentam um currículo de um projeto de 

formação de professores - temáticas locais demandadas do acontecimento cotidiano do 

contexto escolar, especialmente aquelas precipitadas do acontecimento das aulas, ou as novas 

demandas trazidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNNC) e pelo demais programas 

vigentes na Rede?  Vivíamos a enfervescência instaurada num misto de indignação de uns, 

preocupação de outros e deslumbramento por parte de uma minoria. Mas o que chamou 

atenção no diálogo foram seus efeitos e sintomatologias de um certo terror que, 

posteriormente, escutei em um dos registros no otodiário daquele encontro, que trazia a 

seguinte narrativa: 

A gente tem reservado aqui na escola, ao menos uma vez no mês, um espaço para 

planejar a formação dos alunos e também a nossa própria formação. Mas ontem, em 

nosso AC, senti, de uma certa forma, o mesmo terror quando assisti ao filme ‘A pele 

 
97 Os ACs é a terminologia comumente usada pelos professores integrantes da pesquisa para designar a 

Atividade Complementar (AC), que se constitui em um espaço/tempo inerente ao trabalho pedagógico do(a) 

professor(a) destinado ao planejamento e organização de suas atividades a ser realizada de forma individual ou 

coletiva – direito garantido na LDB 9394/96 e em diversos outros dispositivos legais que regulamentam e 

orientam a atividade docente. Na Rede Municipal de Ensino onde a pesquisa foi realizada, pactuamos que os 

ACs seriam divididos em duas temporalidades distintas, mas dobradas entre si, de modo que um encontro 

faríamos o planejamento didático pedagógico quinzenal (AC-Planejamento) e em outro faríamos encontros de 

formação (AC-Formativo) sobre temáticas demandadas do acontecimento das práticas planejadas, de forma que 

um encontro retroalimentasse o planejamento do outro. Essa negociação foi firmada, por meio do Projeto 

Integrado de Formação em Exercício de Professores (PROIFEP), a partir de uma parceria entre a Secretaria 

Municipal de Educação com dois Grupos de Pesquisa implicados em estudos na área de formação de 

professores, a saber: Formação em Exercício de Professores (FEP/UFBA/CNPq) da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e Grupo de estudos Forma(em)ação (GEFEP/UNEB/CNPq) da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), dos quais sou integrante. 
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que habito’98, o mesmo terror e agonia de ver o Vincent quando o médico Robert o 

faz habitar em uma pele que não é sua, transformando-o em uma imagem de mulher 

que apenas ao médico: a imagem de sua esposa. Eu sei que em nossa prática de 

professor, a gente erra, a gente comete falhas graves que os colegas até falam ‘isso é 

um crime na vida dos alunos’. Mas errar faz parte de nossa prática e de nossa 

humanidade e não é isso que pode justificar um monte de gente querendo empurrar 

uma forma de ser professor “uma perfeita e indestrutível pele”, uma carcaça para 

nos moldar. Estou muito cansada de tanta coisa me regulando, me obrigando a dar 

uma aula de um jeito que não é o meu. De tanta gente querer me fazer habitar uma 

pele que não é a minha. Quando digo gente é gente mesmo, chega de falar que é um 

sistema porque por traz de um Sistema tem gente que faz das instituições seu 

laboratório de satifação pessoal, de desejos e até de vingança. E, já tem um tempo 

que parece que os professores da rede pública são alvos de uma inexplicável 

vingança de gente que de uma forma ou de outra são os Roberts do Sistema. 

(Professoralidade Montealtense. 25 anos de docência, AIO-2018)   

 

Eu ainda não havia assistido ao filme e, quando o fiz, eu, tamém, capturei a paisagem 

de pavor e de mal-estar descrita na narrativa da professora, quando, empaticamente, senti todo 

o terror de alguém que foi aprisionado em uma pele que não é a sua. Foi nesse acontecimento, 

nessa precipitação da imagem do terror, que percebi a impossibilidade do projeto de formação 

que estávamos construindo e, ao mesmo tempo, de forma reiterada, a urgência dele.  

Essa sensação de sentirouvir, essa coisa de pele, faz atualizar o pensamento que foi 

introduzido nesta escrita: Como escapar das habitações curriculares protegidas por grades 

fixadas em uma ontologia signatária da identidade? Para além de quais, como 

formamos/produzimos professoralidades numa perspectiva da multiplicidade, da paisagem, 

da não fixidez, da singularidade nômade? 

Talvez, aqui, caiba uma arriscada tentativa de possível resposta [um pouco de 

possível, senão eu sufoco!]: precisamos operar com a necessidade de não só abrir buracos nas 

paredes, mas desconstruir ou, até mesmo esquecer das habitações, especialmente quando elas 

nos prendem e nos forma a partir de modelizações universalizadas e totalizantes que sufocam 

a nossa condição de liberdade e de nomadismo. Nessa tentativa, outros pensamentos: Como 

se forma um professor? O que querem as instituições ao formar um professor? O que quer um 

professor em formação? Ainda nessa tentativa, outra paisagem: os professores e sua 

habi[li]tação acadêmica.  

Partindo dessas provocações, transcrevo, aqui, um fragmento do texto Hecceidade: 

formação como individuação sem sujeito, quando o professor Silas Monteiro faz o seguinte 

relato: 

 
98 A professora faz referência ao Filme do Diretor e roteirista espanhol Pedro Almodóvar, lançado em 2011 - A 

pele que habito – que é uma adaptação do romance Tarântula (Mygale), do escritor francês Thierry Jonquet. 
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[...] Esquecer, para o ambiente acadêmico, no ocidente, chega a ser criminoso. Os 

recursos racionais, os dispositivos de registro, as práticas intelectuais são 

mobilizadas para que não se esqueça. A educação, sob a inscrição tradicional, e 

mesmo as mais recentes, como o tecnicismo, tem na memória sua maior 

dependência. [...] Sou professor universitário. Encontro, a cada período letivo, 

jovens que vieram à instituição onde trabalho em busca de um certificado que lhes 

outorguem ser-algo. Ora, se levarmos ao limite a metáfora platônica, esses jovens 

são todos pedagogos, psicólogos, flósofos, geógrafos, programadores, engenheiros, 

médicos em latência, tudo dormitando na frágil memória deles, aguardando a 

reminiscência professoral, o que querem-ser. Entram no espaço chamado de 

universidade – pois lida com universais, logo, anti-hecceidades, por princípio – com 

sonhos e esperanças privadas e, por vezes, únicas. Em pouco tempo, são 

assoalhados, transformados em universitários, pois se aproximam do dito saber 

universal. E o que era próprio e singular se submete ao que é alheio e imposto. Seus 

corpos são tecidos pelas agulhas e linhas de seus professores: assim também o meu 

é, com as marcas do assenhoreamento das ciências, que nos disciplina, nos fatia, nos 

mói. (MONTEIRO, 2019, pp. 530-531) 

Eis um grande e radical desafio aos professores: esquecer sua formação totalizante, 

universalizada, sufocadora! O problema é que fomos formados para lembrar e reproduzir anti-

hecceidades. Abonar uma habi[li]tação não é fácil, na verdade, é impossível, pois somos 

corpos palimpsésticos e as marcas – não visíveis e não ocultas – insistem em nos fazer 

lembrar de que existe um “porto seguro”, uma habi[li]tação com reforçadas bases para nos 

“acolher”, nos “resguardar. Todavia, [...]Desconfiai das habitações. Nem sempre são 

acolhedoras.  (JABÈS, apud DERRIDA, 2014, pp. 431-432). 

Proponho, ainda, um outro movimento, uma outra variação de perspectiva que desvia 

a atenção de minhas habitações e desloca-se para o que habita em mim. Retomo a afirmação 

da cineasta Varda (2008) de que “se você abrir uma pessoa irá achar paisagens”. Talvez esse 

seja o grande movimento de si e que compete a cada professor fazer e, ao abrir-se tentar 

responder: o que me habi[li]ta professor? Seria um certificado? As lembranças inesquecíveis e 

sempre atualizadas pelas marcas das agulhas e linhas que teceram minha formação? A vida 

circunscrita de sucessos e fiascos no dia a dia do exercício docente? a labuta com o exercício 

das ensinanças? Tudo isso? Nada disso?  

Essa (im)possibilidade de descoberta talvez seja o rabo que, de forma necessária, falta 

para nutrir o plano impossível de sua própria formação e expulsar de dentro de si qualquer 

paisagem que possa fixar-se como identidade perante a incomensurável multiplicidade de 

possibilidades de modos de (re)existência, de devir. 
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Considerações outras ou um intervalo entre o próximo movimento 

O intervalo para mim é um bem, é a falha entre mim e o texto do outro que me 

permite falar. Só posso falar porque há buracos, fendas, até mesmo rachaduras... 

Ali onde há plenitude de sentido, nada mais se pode dizer ou escrever, pois o 

pensamento trava. (NASCIMENTO; SÁ, 2005, p.67) 

 

Aberta às intensidades daquilo que nos coage a pensar, encerro este texto com algumas 

lembranças [talvez uma paisagem de traição para quem acaba de falar da necessidade de 

esquecer!]. Mas aceitando a necessidade do vacilo e da possibilidade do fiasco, insisto em 

apresentar algumas lembranças para quem, assim como eu, implica-se em pensar processos de 

formação em exercício de professores, atentos à estética das professoralidades: 

✓ Lembranças do professor Silas Monteiro: corpos movimentam-se; corpos repousam. Por 

outro lado, corpos são afetos – efetivação de uma potência de matilha, que subleva 

e faz vacilar o eu – que tornam aquilo que somos: multiplicidade (MONTEIRO, 2019, 

p.529); 

✓ Lembranças do professor Marcos Villela Pereira: Ser professor [...] não é vocação, não é 

identidade, não é destino. É produto de si. E a busca pela formação acadêmica caminha no 

sentido de buscar modos de apropriação e ativação dessa marca em consonância com as 

singularidades que constituem o campo de existencialização do indivíduo. [...] Ser 

professor/Formador não está separado de ser o que se está sendo. Seja no sentido 

profissional ou pessoal, tudo diz respeito aos processos de experimentação da 

segmentaridade, da descontinuidade e da prática de si como algo singular (PEREIRA, 

2013, p.18-19). A professoralidade não é uma identidade que um sujeito constrói ou 

assume ou incorpora, mas de outro modo, é uma diferença que produz em si. (PEREIRA, 

2013, p. 35); 

✓ Lembranças dos professores Gilles Deleuze e Félix Guattari: Aqui não há mais 

absolutamente formas e desenvolvimentos de formas; nem sujeitos e formações de sujeitos. 

Não há nem estrutura nem gênese. Há apenas relações de movimento e repouso, de 

velocidade e lentidão entre elementos não formados [...]. Há somente hecceidades, afectos, 

individuações sem sujeito, que constituem agenciamentos coletivos. (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012b, p. 57-58). 

✓ Lembranças do Professor Michel Foucault: [No prefácio do Anti-Édipo, Foucault fala da 

arte de viver contrária a todas as formas de fascismo e resume sua leitura em três princípios 

que, para ele, serviria como guia da vida cotidiana:]  - Libere a ação política de toda forma 

de paranóia unitária e totalizante; - Faça crescer a ação, o pensamento e os desejos por 
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proliferação, justaposição e disjunção, mais do que por subdivisão e hierarquização 

piramidal; - Libere-se das velhas categorias do Negativo (a lei, o limite, a castração, a falta, 

a lacuna), que o pensamento ocidental, por um longo tempo, sacralizou como forma do 

poder e modo de acesso à realidade. Prefira o que é positivo e múltiplo; a diferença à 

uniformidade; o fluxo às unidades; os agenciamentos móveis aos sistemas. Considere que 

o que é produtivo, não é sedentário, mas nômade; 

✓ Lembranças das professoras Alice Lopes e Verônica Borges: a formação docente (e 

também a formação em qualquer nível de ensino) é um projeto impossível; ainda assim, 

essa formação docente é necessária; essa necessidade pode ser vinculada ao projeto que 

para muitos parece abandonado: o projeto de mudar o mundo; o desafio da mudança 

envolve a responsabilidade e o compromisso de formadores e pesquisadores nas 

universidades e professores nas escolas: nossa responsabilidade e compromisso (LOPES; 

BORGES, 2015, p. 491); 

✓ Lembranças do professor Jacques Derrida: O suplemento é um extra desnecessário, 

adicionado a algo completo em si mesmo. Mas o suplemento é adicionado a completar e 

compensar uma lacuna, em algo que deveria ser completo em si mesmo. Neste viés, [...] a 

ênfase recai sobre a produtividade de sentidos. (DERRIDA, 2014. p. 419-420). 

✓ Lembrança da Professoralidade Montealtense: Estou muito cansada de tanta coisa me 

regulando, me obrigando a dar uma aula de um jeito que não é o meu. De tanta gente 

querer me fazer habitar uma pele que não é a minha. (PROFESSORALIDADE 

MONTEALTENSE, 25 anos de docência, AIO-2018)   

Essas lembranças agem para não nos permitir esquecer de que a professoralidade é 

mutável, é caleidoscópica, a qual, apesar dessa condição, nos permite, num rápido instante de 

permanência, no intervalo entre um movimento e outro, capturar algumas paisagens que 

escapam.  

Dessa forma, precisamos estar em constante promoção desse movimento formativo – 

movimento nômade produtor de paisagens múltiplas – caso contrário, o intervalo, que 

somente acontece entre movimentos e no entre alguma possibilidade de formação que não 

mais existirá, com também não teremos como conhecer as paisagens que dependem dessa 

condição para se apresentarem. Ou seja, sem intervalo, teremos apenas uma prolongada 

estagnação, um sedentarismo que não produz multiplicidades, apenas fixa uma única imagem 

que não é mais paisagem ou hecceidade, mas sim a plenitude da identidade. 
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ENSAIO IV 

 

O OTODIÁRIO E A MAQUINARIA PEDAGÓGICA: (PER)FORMAÇÕES 

PALIMPSÉSTICAS99 

THE OTODIARY AND PEDAGOGICAL MACHINERY: PALIMPSÉSTICAL 

PERFORMATIONS 

EL OTODIARIO Y LA MAQUINARIA PEDAGÓGICA: ACTUACIONES 

PALIMPSESTICAS 

 

Neurisângela Maurício dos Santos Miranda100 

 
Resumo  

 

Este texto configura-se a partir de argumentos teóricos e empíricos, mobilizados durante minha 

pesquisa de doutoramento em Educação, realizada em meio a (re)invenção de contextos de 

planejamento pedagógico e formação em exercício de professores da Rede Municipal de Ensino de 

Palmas de Monte Alto-Bahia. Tais argumentos apresentam o otodiário como um dispositivo 

pedagógico singular perspectivado nos referidos contextos. Diferente do diário que possibilita a 

narrativa autobiográfica dos acontecimentos daquele que narra, com o objetivo de mantê-la 

trancafiada, o otodiário convoca o ouvido do outro para uma outra ética formativa, pretensamente 

aberta à otobiografia – ouvir a vida nos registros humanos. A otobiografia é um conceito desenvolvido 

pelo filósofo franco-argelino Jacques Derrida e que foi reiventado como método de pesquisa em 

Educação pelo Professor Dr. Silas Borges Monteiro (UFMT), sendo, agora, neste intento, 

suplementado com uma dimensão pedagógica, maquinada no ato (per)formativo da escritura de 

narrativas de professoralidades, em que escapou-se de uma escrita de lavraturas de atas de encontros 

de planejamento e formação para um denso exercício de escrituras de vivências que se coletivizaram e 

abriram importantes pautas éticas, políticas e estéticas  sobre o que e como se forma um professor para 

além da qualificação da performance profissional.  

 

Palavras-chave: Otodiários; Formação de Professores; Otobiografia; Dispositivo Pedagógico. 

 

 

Abstract 

 

This text is based on theoretical and empirical arguments, mobilized during my PhD research in 

Education, carried amid the invention of contexts of pedagogical planning and in-service education of 

teachers from the Municipal Teaching Network of Palmas de Monte Alto-Bahia.  Such arguments 

present the otodiário as a singular pedagogical device viewed in the referred contexts.  Unlike the 

diary that enables the autobiographical narrative of the events of the narrator, with the aim of keeping 

it locked up, the otodiary summons the other's ear for another formative ethics, allegedly open to 

otobiography - listening to life in human records.  Otobiography is a concept developed by the Franco-

Algerian philosopher Jacques Derrida and which was reinvented as a research method in Education by 

Professor Dr. Silas Borges Monteiro (UFMT), being now, in this attempt, supplemented with a 

 
99 Este texto integra a Tese de doutoramento (FACED/UFBA) da autora, orientada pela professora Dra. Maria 

Inez Carvalho, disponibilizado no conjunto de ensaios presentes no Relatório de Pesquisa intitulado de “Quando 

ousei narrar(me): intraduções otobiográficas de uma professoralidade” (FACED/UFBA, 2020). 
100 Doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA) 

técnica em Assuntos Educacionais  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBAIANO). 

Pesquisadora dos Grupos de Pesquisa:  Formação em Exercício de Professores (FEP UFBA/CNPq) e 

Forma(em)Ação (GEFEP UNEB/CNPq). E-mail: neurymiranda13@gmail.com  
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pedagogical dimension,  devised in the (per) formative act of writing narratives of professorialities, in 

which a writing of minutes of planning and education meetings was escaped for a dense exercise of 

scriptures of experiences that became collectivized and opened important ethical, political guidelines  

and aesthetics about what and how a teacher is formed beyond the qualification of professional 

performance. 

 

Keywords: Otodiaries; Teacher’s education; Otobiography; Pedagogical Device. 

Resumen 

 

Este texto se fundamenta en argumentos teóricos y empíricos, movilizados durante mi investigación de 

doctorado en Educación, realizada en medio de la reinvención de contextos de planificación 

pedagógica y formación en servicio de docentes de la Red Municipal de Docencia de Palmas de Monte 

Alto-Bahia.  Tales argumentos presentan al otodiário como un dispositivo pedagógico singular visto 

en los contextos referidos.  A diferencia del diario que habilita la narración autobiográfica de los 

hechos del narrador, con el objetivo de mantenerlo encerrado, el otodiary convoca al oído del otro para 

otra ética formativa, presuntadamente abierta a la otobiografía: escuchar la vida en los registros 

humanos.  La otobiografía es un concepto desarrollado por el filósofo franco-argelino Jacques Derrida 

y que fue reinventado como método de investigación en Educación por el profesor Dr. Silas Borges 

Monteiro (UFMT), siendo ahora, en este intento, complementado con una dimensión pedagógica, 

ideada en  el acto (per) formativo de escribir narrativas de profesorado, en el que se escapó una 

redacción de actas de reuniones de planificación y capacitación para un ejercicio denso de escrituras 

de experiencias que se colectivizaron y abrieron importantes pautas éticas, políticas y estéticas sobre 

qué y cómo un  El docente se forma más allá de la calificación de desempeño profesional. 

 

Palabras-llave: Otodiarios; Formación de profesores; Otobiografía; Dispositivo pedagógico. 

 
 

1. Abertura 

Fenda, buraco, espaço vazio de um corpo...Em qualquer dicionário são esses os termos 

que se aproximam do termo abertura, além, obviamente, de servir para introduzir a atmosfera 

da obra que se seguirá. É este o objetivo que fecunda este texto: um convite às aberturas, em 

especial, quando abrimos os diários de professoralidades à leitura, ou melhor, quando abrimos 

à escuta os diários (otodiários) das professoralidades com as quais trabalhei durante mais de 

15 anos de minha vida profissional. 

 Foi com essas professoralidades que compartilhei todo um processo de pesquisa101, 

cuja imersão empírica, oficialmente, se inicia no ano de 2018, quando deslocamos a 

otobiografia tanto do campo conceitual filosófico, formulado pelo filósofo franco-argelino 

Jacques Derrida (1984; 2009a), quanto do método de pesquisa em educação, formulado pelo 

 
101 Pesquisa-formação-otobiográfica desenvolvida junto aos professores da Rede Municipal de Ensino de Palmas 

de Monte Alto-BA, durante os meus estudos doutorais em educação (FACED/UFBA), com o objetivo de 

(des)construir um projeto de formação em exercício de professores, a partir da escuta otobiográfica 

(MONTEIRO, 2013) das professoralidades, perspectivando a otobiografia como dispositivo pedagógico. 
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Professor Dr. Silas Borges Monteiro (2004), para reinventá-la como dispositivo pedagógico 

em contextos de formação em exercício de professores. Assim, além da dimensão conceitual e 

metodológica, a pretensão foi de suplementá-la, agora, com uma outra dimensão: a 

pedagógica. 

Um jogo em que ela – a otobiografia - nem deixou de ser um conceito e nem deixou de 

ser um método de pesquisa, mas ganhou um suplemento, uma outra marca, uma differance. 

Uma differance que foi escutada por ouvidos nietzschianos e devinda por um desejo 

deleuziano. E no meio de tudo isso, a vida! Vida implicada, vida narrada, vida ocultada, vida 

enaltecida, vida sofrida, vida (des)encantada, vida raspada, vidas (per)formadas! Vidas ditas e 

escritas de/por professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Palmas de Monte Alto-

Bahia. 

Dito isso, apresento, aqui, o trabalho desenvolvido com os otodiários – um dispositivo 

singular, inventado para os registros dos processos formativos atualizados nos encontros de 

planejamento pedagógico e formação de professores, em que escapamos de uma escrita de 

lavraturas de atas para um denso exercício de escrituras de vivências que se coletivizaram e 

abriram importantes pautas éticas, políticas e estéticas sobre: o que e como se forma um 

professor? O que quer o vitae do curriculum (do latim "trajetória de vida") para além da 

qualificação da performance profissional?  

Esses questionamentos convocaram uma perspectiva filosófica de acesso que, talvez, o 

alcance de um olhar não seria suficiente, perante a fecundidade do território de vivências 

formativas com tantas marcas não visíveis e não ocultas, as quais vibravam nos corpos de 

quem se punham no movimento narrativo proposto nos Ateliês Integradores de planejamento-

formação otobiográficos, realizados durante os ACs102. 

Nesse movimento, investimos na atenção às professoralidades que (per)formavam-se 

em atos de escrituras retirados de/em si, aqui valendo-me da força polissêmica do retirar como 

 
102 Os ACs é a terminologia comumente usada pelos professores integrantes da pesquisa para designar a 

Atividade Complementar (AC), que se constitui em um espaço/tempo inerente ao trabalho pedagógico do(a) 

professor(a) destinado ao planejamento e organização de suas atividades a ser realizada de forma individual ou 

coletiva – direito garantido na LDB 9394/96 e em diversos outros dispositivos legais que regulamentam e 

orientam a atividade docente. Na Rede Municipal de Ensino onde a pesquisa foi realizada, pactuamos que os 

ACs seriam divididos em duas temporalidades distintas, mas dobradas entre si, de modo que um encontro 

dedicados ao planejamento didático pedagógico quinzenal (AC-Planejamento) e em outro aos encontros de 

formação (AC-Formativo) sobre temáticas demandadas do acontecimento das práticas planejadas, de forma que 

um encontro retroalimentasse o acontecimento do outro. Essa negociação foi firmada, por meio do Projeto 

Integrado de Formação em Exercício de Professores (PROIFEP), a partir de uma parceria entre a Secretaria 

Municipal de Educação com dois Grupos de Pesquisa implicados em estudos na área de formação de 

professores, a saber: Formação em Exercício de Professores (FEP/UFBA/CNPq) da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e Grupo de estudos Forma(em)ação (GEFEP/UNEB/CNPq) da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), dos quais sou integrante. 

 



199 
 

 

ação performativa de puxar para trás, extrair e, também, recolher-se. Um investimento que 

demandou timpanizar o corpo, o corpus, a pele para ouvir as vibrações de vida pelos rastros, 

pelas marcas palimpsésticas de escrituras e apagamentos nos registros (per)formativos das 

professoralidades ao longo da vida-formação-profissão. 

 

2. O que pode e o que quer um otodiário? 

Um caderno caracterizado por ter uma fechadura com uma fenda que evoca chaves 

para abertura. Sem tais chaves, entende-se que não há permissão e nem condição para acessar 

às escritas secretas, às interioridades de uma biografia de quem ali escreveu sobre si, apenas 

para si - autobiografia. Essa foi a descrição mais próxima de um diário que consegui 

apresentar. A pergunta que logo salta: mas, o que seria um otodiário? E em que se difere de 

um diário? Aqui já provocamos para ideia de que a marca diferencial entre ambos, está, 

justamente, na condição de ser outro. 

Para uma tentativa de ampliarmos essa compreensão, comecemos com o prefixo oto, 

pois é ele que convoca os movimentos maquínicos de escuta que desconstrói e subverte a 

ideia do diário. Oto é ouvido e ouvir convoca o ouvido do outro, mesmo que seja um outro de 

si. A escuta dos registros escritos rasura o auto da autobiografia, uma vez que a condição de 

secreto é abalada pela abertura à hospitalidade do outro que, por sua vez, empresta seus 

ouvidos para que o oto, o ouvir, aconteça. O que quer um otodiário? Quer a otobiografia (Oto 

– ouvido; Bio – vida; grafia – escrita). Quer encontrar ouvidos para ouvir a vida escrita no 

texto, ouvir as vivências que atravessam os modos de ser, percorrendo os labirintos das 

escolhas e renúncias do que se é e do vir a ser. 

Inventamos, pois, o otodiário com uma dupla intenção ao realizarmos a pesquisa-

formação-otobiográfica em contextos de formação em exercício de professores: criar um 

dispositivo de pesquisa que, também, funcionasse na perspectivação da otobiografia como 

dispositivo pedagógico em espaços-tempos de formação em exercício de professores, 

agenciado por uma escrita de si (per)formativa. O pensamento movente dessa ideia foi a 

abertura de um intervalo entre o estritamente profissional e as individuações que assumem o 

papel de professor, reivindicando atenção aos processos da formação, ou seja, à 

(per)formatividade das professoralidades, entendida, na perspectiva de Pereira (2013, p. 13), 

como “uma diferença que o sujeito experimenta na produção de si”. Por isso, os otodiários, 

tornaram-se um dispositivo sensível às múltiplas pautas insurgidas na transmutação da 

autobiografia em otobiografia a partir de processos formativos que se coletivizaram. 
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Silas Monteiro, precursor da Otobiografia como método de pesquisa em educação no 

Brasil, em sua tese de doutoramento afirma que a biografia, quando é tratada na Filosofia, vai 

além dos “acidentes empíricos” dos autores. Entretanto, também vai além dos exames 

estruturalistas dos textos: metodologia que marcou a produção filosófica na França no século 

passado e que orientou a produção também aqui no Brasil, com resquícios ainda presentes. 

Monteiro opta, assim, por questionar a dynamis do texto, designando-a como a força, a 

potência virtual e móbil que dão ao texto vivência. (MONTEIRO, 2004). 

Dessa forma, “não se trata de desprezar a formação profissional; ao contrário, trata-se 

de reivindicar a importância da Filosofia [e das multirreferencialidades], também, nesse 

âmbito formativo” (GALLO, 2017, p.6), a partir de projetos formativos que instiguem um 

pensarfazer filosófico, (micro)estético da/na formação de professores “para além da 

qualificação profissional” (GALLO, 2017, p. 2), para além da preocupação com a lógica da 

alta performance, criando chaves de acesso para o registro performativo, para a produção do 

ato enunciativo de si que dá vida ao papel103 do professor, dentre tantos outros nos quais se 

inscreve. Escuto, nesse propósito, Franz Kafka quando diz que “a lógica, na verdade, é 

inabalável, mas ela não resiste a uma pessoa que quer viver (KAFKA, 2005, p. 227). 

Em Margens da Filosofia, Derrida também fala do caráter performativo da linguagem 

e considera que esse performativo não tem o seu referente fora de si (significante, cujo 

referente é o significado), nem descreve qualquer coisa fora ou antes da linguagem. Para ele, 

o performativo produz ou transforma uma situação, opera, comunica uma força por impulsão 

de uma marca (DERRIDA, 1991, p. 363). A essa marca performativa, nesta discussão, 

chamamos de professoralidade, as quais, nos otodiários, palimpsestos em movimento, 

materializam-se em ato de escritura (per)formativa. 

Por tudo isso, no otodiário não há fechadura; é antes, uma fenda, uma abertura, um 

labirinto “sinuoso, ondulante, diria mesmo: tortuoso, porém audível, assim como o labirinto 

membranoso [que] permite a audição humana” (MONTEIRO 2004, p.70). Não há uma chave 

única com o formato ideal para que se encaixe na fenda e seja possível desvelar segredos. As 

chaves do otodiário são múltiplas e estão em constante variação e elas [as chaves] não 

desvelam segredos, promovem devires em um duplo gesto de escrita e leitura e, com isso, 

maquina um agenciamento desencadeador de uma prática que desdobra um jogo rizomático e 

indecidível de criação, de performances, de fabulação, de formação que, 

 
103 Não se trata aqui de aproximar o professor do ator que exerce um papel que lhe é regulado por um roteiro. 

Papel, nesta alusão, refere-se ao estilo, ao modo de ser que ele assume naquele espaço-tempo. Papel como 

espaço de narração de si em plena (perform)atividade; papel como espaço de inscrição de si – professor. 
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Em zonas de indiscernibilidade e indeterminação, seguem devires e fluxos, 

produzindo formas deformadas, figuras desfiguradas, paradoxos e não 

sensos. Arrancando o figural e isolando o material, desfazem jogos 

sobrecodificados e distribuem forças informais. Em cenários 

contemporâneos, fazem correr os critérios de vitalidade e interesse: tornam 

notáveis ideias já criadas; liberam forças vitais dos seus participantes, onde 

quer que estejam represadas; trabalham para que essas forças reencontrem a 

própria virtualidade, através da desestratificação das camadas sedimentadas 

de saber, poder e subjetividade. (CORAZZA; RODRIGUES; HEUSER; 

MONTEIRO, 2014, p. 1034). 

Neste movimento, o otodiário torna-se uma maquinaria pedagógica com 

(per)formações palimpsésticas que entre escrituras, apagamentos, marcas e rastros autorais 

move um corpo (que escreve, lê e escuta) e um corpus (escritura filosófica, híbrida, 

fabulatória) produtores de sentido para as escolhas, para as vivências, para as questões éticas e 

estéticas que não mais afirmam uma ontologia identitária comum a uma categoria de 

professores, ao contrário, passa a desinvestir-se da forma, do uniforme dominante para abrir-

se à possibilidade de “tocar outras peles e com elas compor outras paisagens, outras 

sonoridades, experimentar uma surpreendente consistência: variar-se de vários” (PRECIOSA, 

2010, p. 69).  

No otodiário não se procura compreender identidades, mas habitar-se de/nas 

hecceidades - “um modo de individuação muito diferente daquele de uma pessoa, um sujeito, 

uma coisa ou uma substância” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 47).  

Então, questionamos: o que pode um otodiário? Pode, dentre tantos possíveis, 

(des)abrigar narrativas de multiplicidades, rastros de hecceidades traduzidos por dois lados 

não binários, distintos, mas inseparáveis para a produção de uma otobiografia que, 

pretensamente, pode (re)inventar aquele que escreve e aquele que escuta, os quais nesse 

agenciamento, forma-se/torna-se um eu-outro na simultaneidade do a-com-tecimento 

(CARVALHO, 2008; CARVALHO; MOREIRA, 2018), esse tecer conjunto e de forma 

aumentada do ato (per)formativo.  

 

3. O jogo (per)formativo de escutar-escrever em um otodiário: a pele, a escuta, o 

palimpsesto 

Para começar essa discussão, um parêntese104 

(... 

 
104 Este parêntese é uma reiteração necessária. Este mesmo parêntese consta no Capítulo (PER)FORMAR, 

particularmente no texto [Inter]vales Metodólógicos, Serpenteares Errantes, que integra a minha Tese de 

Doutoramento em Educação já mencionada em notas anteriores. 
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O que fiz com os dados produzidos? Fiz um palimpsesto, valendo-me de sua natureza 

arquiviolítica105, dobrado em um jogo duplo de escritas-repetições e escutas-diferenças, jogo 

que embora aparente um certo paralelismo entre os participantes, são, na verdade, um arquivo 

de reciprocidades, que se escrevem nas linhas paralelas e durante a leitura dos escritos, 

desmancham-se para tornarem-se um só palimpsesto de multiplicidades e variações de si. 

Nesse palimpsesto escrevi, escutei, desmanchei e produzi (micro)políticas de escuta, 

(micro)políticas de escritas, (micro)políticas de currículo num jogo [a]tradutório dos dados 

[achados-produzidos] na trilha serpenteada por narrativas de professoralidades, as quais 

assinam em uma recíproca política de nome próprio. 

 

O Problema do nome 

 

A ética na pesquisa implica sempre em um cuidado com o respeito à privacidade 

daqueles que se permitem e se propõem a participar conosco da nossa itinerância 

investigativa. Nesta escritura a questão do nome e a (im)possibilidade de expô-lo ou não, ou 

de dar um nome fictício, ou de indicar apenas as iniciais dos nomes das pessoas e das 

instituições foi outro dilema. Isso porque, na dinâmica otobiográfica reside uma implicação 

com a “política de nome próprio” (DERRIDA, 2009), vinculada a um ato declarativo que 

funda uma instituição e a um nome supostamente próprio que o assina. 

Na rasura, nos rastros e na metáfora que o próprio conceito otobiográfico devém, 

minha pergunta: Como expor ou não expor as assinaturas de quem fundou-se, instituiu-se nos 

atos declarativos de sua professoralidade?  

Assim, Ouvindo e [a]traduzindo as ensinanças do Derrida nietzscheano, opero com 

uma política do nome próprio e com uma assinatura que se arquivam, se apagam e se 

conservam em minha escritura, ao lidar com um jogo que ocorre dentro e fora [ e no dentro-

fora]de tempos e espaços institucionais, (per)formados em cenas que se repetem e se 

diferenciam, criando pois outros nomes, outras assinaturas porque já não se é mais o mesmo 

nesse jogo de biografias e thanatografias é, pois, devir, sendo que nesse jogo jogado entre 

professoralidades, somos devir-professor. 

Então, nessa lida com os atos declarativos (as narrativas), como não me propus a 

interpretá-los, mas [a]traduzi-los otobiograficamente, numa perspectiva formativa de mim e 

 
105 Derrida (2001b, p. 22) fala de uma potência arquiviolítica como aquela que não deixa atrás de si nada que lhe 

seja próximo. Aqui suscitamos a ideia mesmo do arquivo derridiano, o qual rescria-se na dinâmica fabulatória de 

apagamentos e conservações. Brinco aqui com a maquinação anagramática de conversa-conserva, pois em 

Deleuze (1992) conversar é uma das condições para se conservar e variar um pensamento. 



203 
 

 

dos outros de mim, tudo o que falo não parte do que estava escrito, mas do que eu ouvi com 

os inscritos ao partir [rachar!] os escritos. Portanto, o que aqui falo, falo em meu nome, um 

nome que, também, se coletivizou, pluralizou e tornou-se outra coisa, indecidível: serpente. 

Neste caso, este tornar-se ofídico produziu um eu-outros que comunga(m) de um lugar 

de afetos em sua (per)formação, uma comum-unidade (SÁ, 2004), onde performa(m)-se 

professores: Palmas de Monte Alto. Ou seja, são, é, somos professoralidades montealtenses.  

Como para serpente não encontrei em nenhum dos dicionários que tinha disponível o 

nome que se dá para o coletivo de serpentes e na falta de um substantivo coletivo específico 

(próprio) a recomendação é “o uso de um substantivo coletivo genérico, ou seja, não 

específico, que se possa adequar”106 encontrei uma alternativa, a saber: para essa 

professoralidade que nesta escritura se produziu – que sou eu e somos todos(as) que ousaram-

se narrar – enquanto hecceidade, enquanto bando de criaturas desejantes e agenciadoras de 

desejos de si e dos outros de si, que juntas (per)formaram-se nesse lugar comum – Palmas de 

Monte Alto, a partir deste esclarecimento – também enunciativo – assino todo e qualquer ato 

declarativo provindo [devindo] dos dizeres de professores, constante nesta escritura, com o 

nome próprio de Professoralidade Montealtense, sendo que, em respeito aos importantes 

períodos de vivências professorais  e suas ecdises (mudanças de pele), acrescento os anos de 

profissionalidade docente inscritos naquela narrativa, naquele ato declarativo, escritos-lidos 

nos encontros de AC (Aulas complementares para planejamento e formação) durante os 

Ateliês Integradores Otobiográficos do ano de 2018 (AIO-2018)  

Exemplo107:  

Engraçado como meu (re)encontro com a cartografia geográfica da cidade onde vivi 

a minha infância fez precipitar certas lembranças que significativamente dizem 

sobre minhas cartografias de afetos e devires[...].   Aprendi com meu pai – um 

exímio ourives e jogador de baralho – que certas trapaças não são exclusivas do jogo 

das cartas, elas movimentam-se no jogo da linguagem, da vida. (Professoralidade 

Montealtense, 20 anos de docência, AIO, 2018) 

 

A política de nome próprio da dinâmica otobiográfica continuou, pois, a mesma, mas 

foi-lhe aberta uma fenda para suplementar-lhe com uma outra (micro)política que, embora 

seja mais da mesma, a torna diferida. 

 

 
106 Conforme Dicionário [on line] []Dicio, disponível em:<< https://duvidas.dicio.com.br/coletivo-de-cobras/>> 
107 Segundo Ribeiro e Borges (2015), entendido como um conceito que escapa da contradição entre o universal e 

o particular,  os exemplos têm como característica tanto circular por todos os casos de um mesmo gênero como 

se incluir nele próprio, sendo ele uma singularidade no meio de outras singularidades, mas que, substituindo 

todas elas, vale por todas [...], escapa ao paradoxo de pertencer simultaneamente ao particular e ao universal – e 

não estão ligados por nada que lhes seja em comum, nenhuma identidade. (RIBEIRO; BORGES, 2015, p.127) 
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...) 

Fechado o parêntese, (per)formações palimpsésticas 
 

“Um instrumento para traçar linhas de vida”  

(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.57) 

 
 

PALIMPSESTO 

ESCUTA E DIFERENÇA 

 

É questão de pele! Os processos 

formativos dos professores, em sua 

maioria se iniciam com escolhas 

impulsionadas por um desejo, por um 

incômodo, por abandonos, por uma 

vontade de crescer, por um corpo que 

vibra.  

Ouvindo as narrativas de 

professoralidades, meu corpo também 

vibrou e me permitiu escutar com a 

pele minhas vivências ressoanadas nas 

vivências dos colegas, outros de mim. 

Nestes instantes de acesso às escrituras, 

com suas visibilidades e apagamentos, 

percebo o quanto é importante essa 

retrospectiva de si, não apenas no 

sentido de rememorar os fatos vividos, 

mas no sentido de diferenciá-los em 

cada volta para o futuro (CARVALHO, 

2020), de prestar atenção ao a-com-

tecimento da formação e suas múltiplas 

referências. Quantos sentidos são 

produzidos e o quanto de nós se produz 

e se forma nessa dinâmica? Uma 

dinâmica que às vezes, nos esforçamos 

para, inclusive fabular alterações 

ESCRITA E REPETIÇÃO 

 

Nasci na Bahia no dia 07 de dezembro de 1972, 

na cidade de Palmas de Monte Alto. Fui criada 

no seio de uma família amorosa, de muitos 

irmãos, cujos valores eram o respeito ao próximo 

e a honestidade. No interior da Bahia de então, 

brincava e estudava com os familiares, as 

crianças de vizinhos de toda a redondeza de 

diferentes classes sociais e etnia, e, assim, desde 

cedo aprendi a não julgar ninguém por sua 

condição social, religiosa ou étnica, mas pelo 

caráter e comportamento. Neste clima passei 

minha infância, compartilhando das dificuldades 

financeiras, alegrias, tristezas, realizações e 

sonhos de todos no seio familiar. [...]Nesta 

caminhada da vida, marca-se o ano 1980 que se 

deu a partida para chegar onde estou hoje, 

mestranda em educação - 2020. Esta arrancada 

se deu com o ingresso na primeira escola da 

leitura e escrita, num ambiente simples, zona 

rural do município de Palmas de Monte Alto, o 

mesmo foi o que me proporcionou a educação do 

início até o ponto de aprender e poder voar para 

lugares mais desenvolvidos em busca de melhores 

condições de aprendizagem. Os meus professores 

desta época tinham formação de nível técnico – 

Magistério que, para a época atendia as 

exigências da educação, frequentei turmas 

multisseriadas. Tempos depois minha família 

mudou-se para a cidade, justamente em busca de 

melhores condições de estudo [...]A partir de 

então, passei a frequentar as escolas da sede, [...] 

alguns anos depois, passei para a etapa do 

colegial, comecei a estudar no Colégio Municipal 

Eliza Teixeira de Moura, o único do município, 

onde atendia todos os alunos do mesmo. [...] 

Segue-se para a segunda etapa, com mais três 

anos e a preparação para o curso de Magistério, 

saia preparado para começar a lecionar. Nesse 

contexto histórico-político, era garantido por lei - 

Constituição de 1988 o curso de Magistério como 
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impossíveis em cada cena, em cada 

rastro de vida buscando ressonâncias 

melhores, aqui, onde nos situamos de 

forma sempre prospectiva. 

Existe em cada escritura uma 

certa vontade de crescer e é incrível 

como a ideia de crescimento nas 

narrativas das professoralidades se 

vinculam à formação, ao conhecimento 

e, nessas narrativas formação e 

conhecimento não se reduz à mera 

técnica, mas às vivências que dão vida 

ao movimento de si professor. 

 É como se, parafraseando uma 

das colegas professora, “em cada 

oportunidade de formação e de 

conhecimento é como se a gente 

ganhasse uma nova roupagem para dar 

uma mudada não no visual, mas no 

jeito mesmo de ser professor” (Quem?).  

Essa história de nova roupagem 

me atualiza a sempre potente metáfora 

da serpente. Seguindo o ciclo vital, 

como todos os animais, as cobras 

precisam crescer, mas a pele delas, por 

todas as características peculiares, 

dificultam o aumento de tamanho em 

virtude da dureza de suas escamas que 

assim são para uma condição de 

proteção, principalmente por conta do 

atrito com o chão. Assim, uma serpente 

está sempre se livrando da camada 

superficial de sua pele, a epiderme, a 

medida que cresce e produz uma nova 

formação para o ingresso na carreira de 

professor. Assim, essa primeira formação 

culminou-se no ano de 1992. E aí! Preciso 

trabalhar, é urgente e necessário, uma vez que, 

para a época em que poucas famílias conseguiam 

manter os filhos na escola e concluir o tão 

sonhado curso de Magistério, era a 

realização/salvação de ter uma profissão e 

conseguir um emprego de professora, começar a 

trabalhar e ganhar dinheiro para ajudar a 

família. Só que, não tinha concurso público, 

refiro-me ao meu município. [...] Então, o que 

fazer? Procurar o prefeito para pedir o emprego, 

era aí onde se alimentava a política da troca de 

favores que se manteve e mantém até hoje no 

município e em tantos outros do país afora. 

(Professoralidade Montealtense, 25 anos de 

docência, AIO- 2018) 

 

------------------ 

 

Eu gosto de sair, de fazer meus cursos, de encher 

com orgulho uma pasta de certificados, e crescer 

em conhecimento, mesmo com a dificuldade de 

achar alguém pra me substituir nesses períodos. 

Acho um absurdo eu ter que pagar pra ter 

condições deter uma formação melhor. [...] Em 

cada oportunidade de formação e de 

conhecimento é como se a gente ganhasse uma 

nova roupagem para dar uma mudada não no 

visual, mas no jeito mesmo de ser professor. 

Eu gosto e acho necessário esse movimento. E 

se isso acontecer aqui mesmo dentro da 

escola, nos horários de AC, vai ser muito bom. 

(Professoralidade Montealtense, 14 anos de 

docência, AIO-2018) 

------------------ 

Eu venho para o planejamento e me sinto de uma 

forma, imagino um monte de coisa, ensaio minha 

aula na cabeça, incorporo um perfeito professor, 

mas quando chega na realidade do chão da 

escola, aliás, nas realidades, pois trabalho em 

duas escolas e cada uma recebe alunos de 

diferentes localidades da sede e do campo. 

Quando chega nessas realidades o planejamento 

vira fumaça. É nessa hora que a gente sabe se é 

ou não um professor. (Professoralidade 
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pele, com tamanho propício de que 

necessita. Segundo especialistas, este 

fenômeno leva o nome de muda ou 

ecdise e, nesse período ela precisa de 

pausa, de condições arejadas, úmidas e 

de bastante atrito com o chão para que 

a pele possa se soltar por inteira. 

Essa metáfora martela meu 

pensamento: escuto essa repetição de 

processo nas diferentes narrativas das 

professoralidades. Cada uma com seu 

período de muda, de ecdise, quando 

não cabe mais naquele formato, 

naquele modo de ser, naquele projeto, 

naquele currículo, naquela sua história 

que era tão poética e que hoje te sufoca, 

quer outra, produz outra com os 

próprios elementos, mas com outros 

sentidos. 

Nos otodiários, o acontecimento 

da cena, é contado de novo, é reescrito 

com um outro registro (per)formativo, 

no qual muitas vezes se produzem e se 

apagam marcas, ressignificam saberes e 

se formam, de novo e de novo, 

professores. Forma não em um estilo 

técnico, mas em um estilo filosófico 

que se otoquestiona e se multiplica, se 

multirreferencializa e se desloca. Em 

Conversações (1992) deleuzianas, 

encontramos que, 

[...] o estilo em filosofia tende 

para esses três polos: o conceito 

ou novas maneiras de pensar, o 

Montealtense, 6 anos de docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

No encontro pedagógico desta semana, foi 

anunciada a proposta do planejamento formação. 

Notei que esta proposta, diferente de todas as que 

já vivenciei, oportuniza uma formação pautada 

no acontecimento e na escuta. Vislumbro, então, 

uma possibilidade de formação mais horizontal e 

menos verticalizada em que saberes podem se 

interconectar: é a demanda do fazer que fomenta 

o que deve ser operacionalizado no processo 

formação. O mais interessante desse processo é o 

desafio da escuta: fomos convidados a 

sistematizar, por escrito, de forma pessoal, o 

processo de formação[...]. Interessante! Árduo, 

talvez! Não impossível! Mas exige de mim uma 

ação engajada. 

(Professoralidade Montealtense, 19 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

Desde que peguei um livro na mão pela primeira 

vez, ainda sem saber ler, sabia que ali estava a 

grande esperança de alguém como eu. nas 

minhas condições, crescer na vida! Eu levei 

aquele livro pra casa como se fosse a passagem 

comprada para outra vida! Via minha professora 

todos os dias vindo de jeep da sede para a escola 

e aquela aventura era o que eu queria, pronto, 

estava escolhido! Queria ser professora. Isso foi 

aos oito anos de idade quando entrei na sala de 

aula no ano de 1981. Na verdade, era um quarto 

de uma casa na zona rural, cedido pelo dono da 

fazenda. Local, onde também aos domingos, uma 

vez ao mês, era cedido para realização de missa 

com o padre, por isso tinha quatro grandes 

bancos e os colegas se sentavam juntos conforme 

a série. No AC de hoje eu relatei essa história 

porque estávamos planejando algo para o Dia do 

Trabalho e as escolhas de cada um. Eu queria 

que as crianças, em uma roda de conversa 

falasse das profissões dos pais e, deixar bem 

claro que nem sempre temos a oportunidade de 

escolher o que seremos profissionalmente, apenas 

aproveitamos e agarramos com unhas e dentes a 

única oportunidade de exercer uma profissão e 
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percepto ou novas maneiras 

de ver e ouvir, o afecto ou novas 

maneiras de sentir. É a trindade 

filosófica, a filosofia como 

ópera: os três são necessários 

para produzir o movimento 

(DELEUZE, 1992, p. 208).   

Conceitos, perceptos e afectos 

que em atrito com o tão mencionado 

“chão da escola”, faz raspar a pele, com 

outras rasuras, e, por isso, outras 

inscrições que fazem soltar a pele 

superficial para dar lugar para outras 

escritas, outras inscrições, deixando 

marcas em camadas sobrepostas que 

parecem invisíveis, mas a memória faz ali 

coexistir ambos os textos, mas com 

perspectivas outras em um movimento 

que produz a-com-tecimentos e ouvidos 

para outras bio-grafias.  

Com o otodiário produzimos 

currículos serpenteados, inspirados na 

serpente oroboro com seu infinito 

movimento circular e anagramático em 

que o início se dá em seu fim e o fim em 

seu início – simbolizado pela mordida na 

própria cauda – marcando um percurso 

infinito, indecidível, indefinido e 

renovado dos modos de existência. 

Ofídio que, perseguindo a própria cauda, 

alimenta-se de seu próprio devir e se 

autofecunda, torna-se o que é: serpente 

tentadora, portadora/produtora de forças 

perigosas como a sedução, o 

agenciamento do desejo, especialmente 

ter um salário. Depois disso, a gente passa a vida 

toda tentando acreditar que foi uma escolha, mas 

não foi! Então, quando reflito sobre a minha 

vida, minha formação, minhas condições, minha 

profissão de professora, prefiro deixar claro para 

os alunos e para quem quer que eu tenha 

responsabilidade pela formação uma coisa 

importante: DISCERNIMENTO EM RELAÇÃO 

AOS CAMINHOS QUE SE APRESENTAM 

PERANTE ESCOLHAS E RENÚNCIAS. Não se 

engane! É preciso muita coragem, muita ousadia 

e muita labuta pra você não ser o que te dão 

oportunidade de ser, mas o que você realmente 

pode ser, aí sim, vai ser escolha. 

(Professoralidade Montealtense, 17 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

 

Meu querido otodiário, prometo que hoje vou ser 

mais feliz que ontem. Não vou beijar o português 

da padaria, mas vou ser mais paciente e ética 

comigo mesma e me liberar de ouvir tanto blá, 

blá, blá, sobre minha formação, mesmo depois de 

2 graduações e 3 especializações.  

(Professoralidade Montealtense, 25 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

 

O nosso encontro de hoje me deixou um pouco 

pra baixo, diferente do outro. No outro 

conseguimos fazer um planejamento bom, 

elaboramos coletivamente atividades, trocamos 

materiais, e a discussão sobre a escola e a 

cultura de nossos estudantes rendeu muitas boas 

ideias. Os colegas são bem criativos. Mas no 

encontro de hoje senti a tensão porque alguns 

colegas, dentro da razão deles, questionaram 

sobre o pagamento dos certificados da 

especialização que já tinha mais de dois anos de 

concluída. Hoje não rendemos porque a 

discussão foi sobre reconhecimento de nossa 

carreira e de valorização de nossos esforços com 

recursos próprios. Ninguém quer mais formação 
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do desejo por conhecimento da vida, de si 

e dos outros.  

Retirar de si currículos de sua 

própria formação, nos rastros de suas 

vivências e, nesse processo, escutar o que 

querem essas vivências e o que querem as 

professoralidades ao dizê-las faz-se um 

gesto otobiográfico performado na voz 

narrativa de quem escreve-escuta o 

movimento das relações de forças 

significantes, não das palavras em si, mas 

das intensidades que elas suscitam e dos 

constantes desvios que não permitem 

cópias, somente transcriações que 

modificam os pretensos originais e 

desfazem supostas identidades, tirando-as 

do sedentarismos e criando um povo 

nômade bem ali, na operação pelas 

linguagens, pela troca de pele, na 

invenção de um outro corpus, com 

(in)traduções poéticas, políticas, 

filosóficas, pedagógicas de experiências 

pessoais e coletivas. Com esses 

(des)propósitos, 

[...] as subjetividades do 

currículo têm agora a 

oportunidade de anunciar-se, de 

prometer-se, de recomeçar-se: 

como a humanidade outra. Se a 

pesquisa de uma moral do 

currículo aferrolhou, neutralizou 

e anulou sua historicidade, trata-

se de pensar uma outra forma de 

história: a ser escrita no 

território da ética do currículo, 

em outro registro do político. 

(CORAZZA, 2004, p. 75) 

senão há uma atitude política de reconhecimento 

dentro e fora da escola. Dentro da sala de aula, 

mas também financeiramente. E aí, questiono aos 

coordenadores e a mim mesma: vale a pena a 

gente estar aqui planejando e estudando pra 

fazer melhor sem um retorno justo? ‘A gente não 

quer só comida, a gente quer bebida, diversão e 

arte’. (Professoralidade Montealtense, 23 anos 

de docência, Carta para si, AIO-2018) 

 

------------------ 

 

Desde a mais tenra idade, antes mesmo de 

começar a minha vida escolar, meu sonho era ser 

professora. Em minhas brincadeiras a escola 

sempre estava presente e o meu papel nessas 

aventuras sempre foi o de professora, alfabetizei 

do meu jeito inocente a minha irmã caçula e 

assim quando comecei a frequentar a escola tive 

algumas professoras que me inspiraram a tornar 

meu sonho em realidade. [...] Cconsidero o meu 

estágio do curso de magistério no ano de 1993 

como a minha primeira experiência profissional. 

A minha professora regente já tinha uma grande 

jornada de trabalho e já estava se sentindo 

cansada da jornada e com a chegada de uma 

estagiária era uma espécie de férias para alguns 

professores e essa foi a minha redenção, pois era 

uma turma de 4ª série com 28 alunos e a 

professora só se fazia presente nas sextas-feiras, 

dia reservado para assinatura nas fichas de 

presença. Em 1994 eu ganhei um presente divino, 

uma professora do município que conheceu o 

meu trabalho no período de estágio me convidou 

para substituí-la, pois tinha que passar por um 

procedimento cirúrgico nos olhos e iria ficar 

muito tempo afastada do trabalho, nossa... Você 

entende, em meio a tantos profissionais formados 

há mais tempo que eu e ela foi até o Secretário na 

época e relatou sobre o meu trabalho e disse que 

ficaria tranquila em deixar a sua turma em 

minhas mãos e ele prontamente a atendeu, isso se 

chama reconhecimento. [...]Fica evidente aqui 

que a minha verdadeira identidade e que apesar 

de sempre brincar de ser professora eu sei que 

não nasci com esse dom e nem predestinada a ser 

professora, apesar de tanto encantamento com a 

profissão eu me tornei professora com a vivência, 

convivência e prática que fui constituindo e 
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Uma coisa que aprendi escutando 

Nietzsche e escutando as 

professoralidades narradas foi que 

atitudes e programas dionisíacos 

precisam ser considerados pois 

promovem alegria e produzem um caos 

necessário para desorganizar e 

desordenar o que é demasiadamente 

rígido na organização, na ordem, na 

estruturação. Serve, também, para tornar 

menos rígido e mais vibrátil os corpos 

que, na linguagem professoral, vivem do 

jogo de cintura.  

Essa lição dionisíaca tenho 

escutado, também, no fazer dos grupos de 

pesquisa dos quais participo do FEP-

UFBA e do GEFEP-UNEB quando 

vivemos o lema “a gente trabalha, estuda, 

produz e se diverte”!  

No processo de escuta algo que se 

repete em muitas narrativas é a 

professoralidade numa perspectiva 

onírica – “meu sonho era ser 

professora”. Quando adentramos no 

labirinto da escuta dos desejos e tentamos 

herculeamente dar conta de uma tradução 

impossível [a-traduzir, como afirma 

Derrida (2002)], deixamos de descrever, 

de citar, de conceituar e lá vamos nós 

fazer poesia e temos o direito de fazê-la. 

Poesia, acredito, que é a linguagem mais 

acessível dessa intraduzibilidade do 

desejo onírico. Borges (2007, p. 265- 

instituindo ao longo desses anos. Sou convicta de 

que a educação é o caminho da mudança e assim, 

busco sempre formas e meios para viver uma 

educação melhor.   

(Professoralidade Montealtense, 25 anos de 

docência, Carta para si, AIO-2018) 

 

------------------ 

 

No encontro de hoje celebramos o Dia do 

Professor, depois fomos comemorar. Foi muito 

bom e decidi escrever aqui em meu otodiário um 

pouco sobre isso. Nossa vida de professor é muito 

planejada. Cada ação é sempre muito avaliada 

externa e internamente. Há sempre alguma coisa, 

uma lei, um órgão, uma autoridade que quer 

manter nossa ação em uma linha. Fiquei 

estarrecida com comentários chatos de colegas 

porque serviram vinho em nossa festa. Gente, o 

que tem isso? Mancha a nossa imagem religiosa 

um pouco de vinho? A gente estava 

comemorando em um espaço de evento e não 

dentro do espaço sagrado da escola. Até parece 

que quando vestimos a roupa de professor somos 

obrigados a perder a alegria e andar na retidão. 

Às vezes me chateia esse ranço religioso que 

ainda impera na profissão professor. Registro 

que amei a festa, o vinho, a alegria, o caos de 

gente que estava com a cintura travada porque 

havia anos que não dançava. E quem disse que 

valorização é só financeira. Faz anos que não me 

sentia tão valorizada. Hoje aprendi uma coisa, 

mais uma para o meu currículo: a promoção da 

alegria é ação essencial na valorização do 

professor. 

(Professoralidade Montealtense. 25 anos de 

docência, AIO-2018)  

 

------------------ 

 

Eu gosto de ser professor. Gosto mesmo. E quero, 

sendo professor, pensar em outras coisas, 

aprender sobre mim para ensinar sobre os outros 

e ensinar os outros a gostar de aprender também. 

Nunca tinha me colocado na reflexão do meu 
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266), inclusive nos diz “que os sonhos 

são a atividade estética mais antiga”. 

Distanciando-me do risco de cair 

na questão da origem, poderíamos dizer 

que a estética da professoralidade se 

constitui, também, numa perspectiva 

onírica, desejante! 

O otodiário quer uma 

professoralidade alegre e desejante, 

Deleuze e Guattari diriam “máquina 

desejante, verdadeiramente alegre, e por 

alegre eu quero dizer livre” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011, p. 528). Um alerta! O 

otodiário também apresenta perigos! O 

perigo que é escolher ser algo e, com 

todas as forças vir a sê-lo. O professor 

Marcos Villela Pereira (2013) deixa isso 

claro em sua obra Estética da 

Professoralidade, quando diz que 

aprendeu que um sujeito é um indivíduo 

que se escolhe e, ao se escolher, escolhe 

o risco de viver, o risco de vir a ser o que 

ainda não é, o risco de criar a si mesmo 

(PEREIRA, 2013, p. 17). O acesso aos 

otodiários permitiu perceber que as 

professoralidades são criações de uma 

escolha de quem viveu esse risco e, 

agora, o traz como marca. Marca de 

escolhas e, consequentemente, de 

renúncias. 

No otodiário, a otobiografia é 

desterritorializada e reinventada como 

planejamento assim. Vejo que antes era um 

sujeito que planejava aulas para os outros e 

pronto. Mas me colocar nessa atividade de 

pensar o que a aula faz comigo, em que ela me 

movimenta, me constitui e, de fato, me forma, me 

fez perceber muitas coisas que antes passavam 

em branco. Por outro lado, uma preocupação e 

que a gente precisa ficar atento: isso aqui é muito 

bom, mas é um outro lado de uma mesma moeda. 

Foi esse o objeto que encontrei para dizer como 

me sinto sendo professor: de um lado as questões 

da profissão, da carreira, da valorização e 

retorno financeiro e do outro lado a questões 

mais particulares, mais subjetivas. 

(Professoralidade Montealtense, 21 anos de 

docência, AIO-2018)  

------------------ 

 

Acredito que estes encontros, em que os docentes 

possam falar, ouvir, refletir a própria prática são 

imprescindíveis para o fortalecimento da própria 

prática educativa, bem como, o enfrentamento 

das variadas questões que envolvem o nosso fazer 

pedagógico. A formação é singular, cada docente 

constrói interiormente sua compreensão sobre 

sua profissionalidade 

docente, entretanto os espaços e tempos 

formativos devem ser coletivos, a fim de 

possibilitar a escuta, o compartilhamento de 

vivências e a construção de experiências 

formadoras (Professoralidade Montealtense, 25 

anos de docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

 

O começo da profissão foi o momento mais 

desafiador da minha vida. Iniciei a lecionar na 

rede pública em março de 2000 [em uma 

comunidade rural], numa turma multisseriada. A 

turma era formada por alunos de 6 aos 8 anos, 

onde na verdade, apenas divergiam na idade, 

pois de nível de conhecimento eram semelhantes. 

Com o primeiro impacto em sala de aula me senti 

desesperada, até pensei que talvez não fosse a 

minha profissão. Crianças que falavam o tempo 

todo e não conheciam nem mesmo as vogais do 

nosso alfabeto. Naquele momento, me senti como 
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maquinaria pedagógica. Uma invenção 

inspirada nas perspectivações deleuze-

guattarianas de “máquinas-desejantes” e 

“máquinas abstratas”, em que somos 

admitidos como máquinas-desejantes 

acopladas a uma máquina social, onde 

operamos um processo desejante-

produtivo molecular que se autoproduz 

em forma de ciclo de repetição, mas onde 

só se repetem as diferenças (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011).  

Movimentamos um urgente 

espaço de dizibilidades com escrita-

escuta de si no a-com-tecimento da 

formação, operando com a otobiografia, a 

qual podemos considerar como um 

movimento produtor de diferentes 

paisagens professorais 

(professoralidades/modos de ser 

professor). Professoralidades que, dentro 

de uma rede infinita e molecular de 

significações, formam-se ao dizer/escutar 

as (dis/com) posições de si, para si e para 

os outros, na condição de outros de si.  

É nesse sentido que o otodiário 

assume a condição palimpsésticas e 

apaga-se para reescrever-se em meio à 

escuta das multiplicidades em suas 

diversas geotemporalidades formativas...; 

é espaço no qual as rasuras são bem 

vindas, pois compõem importantes 

marcas de nossa escritura imperfeita e 

errante, tal qual somos. O otodiário 

uma verdadeira estagiária, pois apesar de ter 

formado em Magistério, ter cumprido o estágio 

exigido pelo curso, conhecia apenas a base, não 

tinha conhecimento de toda a realidade da 

Educação no nosso município[...]. Hoje quando 

faço um balanço dos meus 18 anos de carreira, 

vejo que os desafios não param. Mesmo 

participando de encontros pedagógicos com mais 

frequência, onde trocamos experiências e 

traçamos planos para serem desenvolvidos na 

escola, mesmo vivendo numa era onde usamos a 

tecnologia como uma ferramenta que em muito 

facilita o nosso trabalho, ainda assim, temos 

enfrentado sobrecargas. Exercemos vários papéis 

numa única função: mediador, pais, psicólogos, 

médico, pastor, diretor, coordenador...sem contar 

com a luta pela insatisfação com questões 

salariais e melhoria de condições de trabalho. 

 

(Professoralidade Montealtense, 18 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

 

P.S. Desculpe as rasuras, não deu tempo passar a 

limpo. 

(Professoralidade Montealtense, 5 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

 

Esta camisa veste o meu mundo; eu adorei a 

ideia, pois todos os alunos poderão participar. 

Será feita uma camisa bem grande, dentro dela 

haverá pequenos mapas de P. M.A [Palmas de 

Monte Alto] com os nomes das comunidades que 

formam a nossa escola, cada aluno colocará o 

seu nome dentro da sua comunidade. 

(Professoralidade Montealtense, 15 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

------------------ 
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atualiza o dever da otobiografia, 

suplementando-a:  

A otobiografia tem um dever: 

espalhar ouvidos pelo mundo, 

no intuito de não ouvir tudo que 

transmite som, mas captar as 

vibrações das vivências, para 

isso, é preciso contar, além do 

ouvido-tímpano, com um corpo-

tímpano, capaz de se fazer 

sentir em movimento com o que 

move e fazer sentido nas 

vibrações: ‘Enquanto amante do 

sentido, daquilo que vibra em 

todos os corpos e direções, o 

otobiógrafo será, por certo, um 

perspectivista’. (CAMPOS, 

2012, p. 44) 

Em encontros [importantes 

agenciamentos] com os professores – 

outros de mim – performamos uma 

escritura ouvida como maquinaria! Nem 

sempre a escuta dirigiu-se à palavra 

(biografia), mas às molecularidades 

interpeladas nas vivências (biográfico) 

que nos relatos escritos se inscrevem. 

Essa escuta abalou, modificou, arrastou 

para o devir, suplementou um projeto de 

formação de professores em exercício 

que a cada encontro mostrava-se 

impossível e, ao mesmo tempo, mais 

urgente. 

Impossível por ser basilado na 

tradução otobiográfica dos textos 

narrativos, mas sendo a tradução um 

projeto sempre babélico, sempre a-

traduzível, seguimos apenas seus rastros, 

 

Falar das vivências da sala de aula é um assunto 

relevante para o nosso otodiário[...]. É lógico 

que o que ouvimos e socializamos não foi 

novidade, mas sim fortalecedor, que reforçou 

aquilo que já vivencio na prática diária nas salas 

de aula e nos cursos de formação continuada. Já 

aconteceu comigo e acredito que já aconteceu 

com você, caro colega professor, planejar a aula 

com todo recurso necessário e empolgação e 

quando chega na aula não surte o efeito 

necessário, esperado, o aluno não compreende ou 

não quer porque muitos não sabem o que fazer 

para atrair alguns alunos, pois muitas vezes nos 

deparamos com aluno sem material didático, com 

outros problemas familiares [...] já que o 

momento é oportuno, quero aqui salientar que a 

realidade que temos vivenciado nos últimos 

tempos não tem sido das melhores, não de forma 

generalizada, mas há um número de alunos sem 

educação mesmo que usam palavras de baixo 

calão para com o professor, até mesmo ameaça. 

(Professoralidade Montealtense, 15 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

Aqui uma tentativa desesperada de não ser outro, 

somente professor. Mas Fernando Pessoa já 

mostrou essa impossibilidade. Um professor pra 

sobreviver tem que ser um bom fingidor: finge ser 

pai, amigo, conselheiro, enfermeiro, psicólogo, 

finge até ser Deus, pois pra certas pessoas, a 

gente precisa fingir que somos capazes de salvar, 

ou melhor, mudar o mundo. Eu acredito que a 

educação pode mesmo, mas nós, pobres 

fingidores de super heróis da escola, não. Aliás, 

na poesia que inventaram pra gente declamar no 

teatro brasileiro, sim! (Professoralidade 

Montealtense, 15 anos de docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

 

É muito interessante como a interpretação dos 

nossos colegas que escrevem sobre os encontros 

desmancha a nossa opinião e faz a gente mudar 

de rota. Queria dizer que mudei muito de rota 
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sentidos com a pele.  

Urgente porque é necessário uma 

busca, um desejo, não como falta (Freud), 

mas como produção de um devir 

(Deleuze), que desloca o eu de diário 

para o eu de escritura e produz uma outra 

forma de dizer eu nas bordas do texto 

escrito. Essas bordas, ao estilo do que 

ocorre com Kafka, no texto de Borges 

(ano), o primeiro "eu" se apaga e produz 

o segundo "eu" no ato da escritura 

performativa.  

Nas escolas, encontramos corpos 

que performam no corpus 

professoralidades e o fazem pela 

repetição, diferindo-se de si mesmos. 

Também na condição de 

professoralidade otobiógrafa, faço desse 

espaço o meu otodiário, no qual deixo o 

meu registro do que escutei e, nem 

sempre o que escutei foi exatamente o 

que os outros disseram, mas o que 

consegui captar das experiências 

compartilhadas, da vida inscrita da qual 

tenho acesso por vivência. É nessa 

condição que reitero as palavras da 

Professora Rosane Preciosa de que é 

“preciso estar atento ao funcionamento da 

máquina clichê para que então se possa 

fabular maneiras de resistir” 

(PRECIOSA, 2010, p.41). É muito 

interessante como quem se coloca no 

processo de escuta e tem vivência 

percebe uma escrita que, por mais que 

esse ano e espero colaborar para que outras 

pessoas também façam isso. Ficar na mesmice, 

no mesmo lugar, preso na nossa velha opinião 

formada sobre tudo é um atraso de vida e de 

formação nossa e dos outros. 

(Professoralidade Montealtense, 12 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

 

Apesar de tudo, resisto no que diz o poeta 

Quintana: Todos esses que aí estão 

atravancando meu caminho, eles passarão... Eu 

passarinho! 

(Professoralidade Montealtense, 23 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

 

Ao usar este espaço quero expor minhas 

angústias, dúvidas, esperanças e reflexões acerca 

de meu trabalho, o que penso e o que vejo. Na 

escola e no município que trabalho, entendo que 

estes espaços são células de um país e sociedade. 

Acho que a nossa geração e a sociedade estão 

vivendo um período crítico, não na criticidade, 

mas na aceitação de um produto pronto, no qual 

não participamos e nem é essencial na nossa 

vida, mas pelo fato de já ser pronto, aceitamos. 

No meu entendimento, precisamos usar mais os 

sentidos e é sobre eles que sugiro uma viagem 

pra pensar...pensar no trabalho, no local de 

trabalho, nas pessoas com quem trabalho, no 

município que trabalho, nas condições de 

trabalho, em mim, naqueles que dependem de 

mim, dos envolvidos, tocando em frente. 

(Professoralidade Montealtense, 15 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

------------------ 
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fale de si, não se realiza na descrição, 

mas na inscrição. Ao escutar os textos 

das professoarlidades, eu escuto, também, 

a inscrição do poder de poesia, bem 

próximo do que disse Derrida: 

(...) só a inscrição – embora 

esteja longe de o fazer sempre 

tem o poder de poesia, isto é, de 

invocar a palavra arrancando-a 

ao seu sono de signo. (...) Eis 

porque a escritura jamais será a 

simples ‘pintura da voz’ 

(Voltaire). Cria o sentido ao 

consigná-lo, ao confiá-lo a uma 

gravura, a um sulco, a um 

relevo, uma superfície que 

pretendemos que seja 

transmissível ao infinito. 

(DERRIDA, 2009b, p. 16). 

Uma lembrança: numa certa feita, 

uma professora de quem gosto muito 

disse que estava muito interessada em 

saber o que escutei nessa pesquisa em 

que falei mais do que fui porta voz. Isso 

me incomodou. Pois bem, na otobiografia 

buscamos não assumir o papel de porta-

voz, o próprio texto faz-se a porta e a voz 

a ser escutada de diferentes maneiras por 

diferentes ouvidos que se põem à escuta. 

Os textos são repetidos e 

repetidos e as escutas são sempre 

diferidas. Registro, pois, o que escutei, 

mas nunca na condição de porta-voz, mas 

como uma professoralidade que, também, 

experimentou e se formou fazendo valer 

o oto em sua biografia. Não quis 

biografar professoralidades e nem 

autobiografar a minha, eu quis a 

Nós professores do Castro Alves continuaremos 

como as abelhas: saboreamos do mel produzido 

na coletividade. 

 

(Professoralidade Montealtense, 15 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

------------------ 

[Folha em branco com um traço e uma 

assinatura] 

 (Professoralidade Montealtense, 20 anos de 

docência, AIO-2018) 

------------------ 

 

Paulo Freire, já citado neste otodiário, diz que ‘a 

pedagogia que me toca é a pedagogia que 

escuta’...Então, nada melhor do que nossa escola 

escutar a comunidade em que nela se insere, 

dando-lhe voz por meio de eventos pedagógicos 

que demonstre os saberes locais do aluno e assim 

divulgue esses conhecimentos para ampliar os 

dos demais discentes envolvidos neste projeto.  

(Professoralidade Montealtense, 20 anos de 

docência, AIO-2018) 

 

 

------------------ 

 

Há 32 anos iniciei minha vida na docência. 

Formada em Magistério pelo Colégio Municipal 

Eliza Teixeira de Moura, Palmas de Monte Alto – 

Ba (1987). [...] Sempre sonhei com uma 

graduação, o que era difícil no momento. No ano 

2000 e 2002 veio a Rede Uneb 2000 para nosso 

município e vi meu sonho mais próximo. Mas no 

dia da prova de seleção fecharam os portões 

antes do horário programado. Fiquei de fora, 

frustrada e humilhada, pois havia pessoas que 

faziam chacotas dizendo que tinham nível e eu 

não tinha nível. Todavia, não desisti. [...] 

Finalmente, em 2009/2010 surgiu o Programa do 

Governo Federal – Plataforma Freire para 
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otobiografia – escutar os registros de vida 

em um encontro múltiplo com os outros 

de mim e, assim, escutei.  

Escutei reflexões sobre a 

educação recebida e oferecida, um 

contínuo misto de estranhamento, 

insatisfação e encantamento com as ações 

da professoralidade, marcada por uma 

relação paradoxal com as questões da 

carreira e do trabalho na escola. Escutei, 

rastros de desconfortos, de angústias, de 

esperança, de persistência, de abandono, 

de acolhimento. Escutei, também, sobre 

variações e resistência de um inacabado 

processo de formação que está sempre se 

(re)fazendo. Escutei, ainda, com diferidas 

palavras “Poeminhos do Contra”, e resisti 

e reexisti. 

 

Agenciar o desejo de 

dizibilidade! Se desejos são produzidos, 

foi isso que pretendi: inventar um 

itinerário que funcionasse como 

agenciamento108 do querer, do desejar 

dizer (se), narrar(se), ainda que para si 

mesmo e, com isso, também, formar-se!   

Nos otodiários, inclusie no meu, 

percebi, com a pele que muitos 

(per)formaram! 

O otodiário não é o caderno, é o 

corpo e o corpus em múltiplos 

capacitar professores atuantes sem formação na 

área. Agarrei a oportunidade e finalmente em 

2014 concluí o curso de Pedagogia. Graduação 

que me faz melhor tanto na vida profissional 

quanto a vida particular, melhorei em todos os 

aspectos. Costumo dizer que “libertei da caverna 

de Platão”. Rsrsrsrs. Por fim, foram quatro anos 

de luta, labuta, perdas, vitórias, cansaço e muita 

determinação para tornar-me “nivelada”. 

(Professoralidade Montealtense, 32 anos de 

docência) 

 

------------------ 

Ao escrever no otodiário hoje, senti muita 

dificuldade. Parecendo que eu sabia o que queria 

dizer, mas as palavras insistiam em não acordar, 

não queriam, de jeito nenhum saltar para o 

papel. Parece que nenhuma palavra servia para 

dizer o que eu queria dizer. Então deixei as 

minhas palavras lá quietas adormecidas e trouxe 

as de outra pessoa que não diz exatamente o que 

eu estava com vontade de dizer, mas exatamente 

o que eu estava sentindo e não sabia como dizer:  

Tem dias que a gente se sente 

Como quem partiu ou morreu 

A gente estancou de repente 

Ou foi o mundo então que cresceu 

A gente quer ter voz ativa 

No nosso destino mandar 

Mas eis que chega a roda viva 

E carrega o destino pra lá (Chico Buarque) 

É assim que essa professora se sente ao pensar 

no que quis e no que conseguiu de formação. 

P.S. Termino meu registro dizendo que estava tão 

cansada e que no encontro de hoje eu vim pela 

obrigação mesmo e que, inclusive, cochilei em 

algumas partes. O meu horário na escola está 

muito complicado porque tenho que conciliar 20 

horas aqui, com mais 20h em outra escola no 

município onde moro e ainda a jornada de mãe e 

esposa que, também, faz parte de minha 

caminhada nesse mundo e que merece ser 

cuidada. Por isso, talvez falte alguma coisa, mas 

é por causa do sono, do cansaço físico e da falta 

de vontade mesmo de fazer qualquer coisa, hoje. 

Me desculpem, mas pediram uma escrita honesta. 

(Professoralidade Montealtense, 15 anos de 

 
108 Agenciamento em nossos estudos é acolhido na perspectiva de Deleuze e Guattari (1997) como invenção de 

uma espécie de método constituído a partir do encontro e de toda a tragicidade inerente às suas contingências e 

limites. 
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movimentos e permanências de si. docência 

 

O que quer este texto? O que dizem as vivências aqui inscritas? Querem que esta 

escritura encontre ouvidos que produzam outras inscrições de-vidas e que façam proliferar e 

multiplicar o sentido deste gesto (micro)político. 

 

 

4. Algumas das múltiplas chaves para abertura de um otodiário: a otobiografia, o outro, a 

maquinaria pedagógica, a (per)formação...  

 

A otobiografia: transcriações e suplementos 

 

Inspirado em Nietzsche e sua preocupação com o futuro dos estabelecimentos de 

ensino, Derrida (1984) aguça uma interessante discussão filosófica, ao desenvolver o conceito 

de otobiografia, a partir de uma metáfora otofisiológica sobre o ouvido e sua condição 

labiríntica. Condição essa, assim descrita pelo professor Silas Monteiro: 

O ouvido é formado de três partes: ouvido externo, médio e interno. Externo refere-

se ao que vemos: a orelha, em forma de pavilhão, que capta as ondas sonoras e as 

transportam pelo meato acústico externo até a membrana do tímpano, ou seja, está 

em ação a recepção e o transporte acústico. O tímpano (um dos elementos do ouvido 

médio) transfere as ondas, pela cavidade timpânica, ao ouvido interno, onde 

encontrará o labirinto membranoso que possui receptores nervosos, ligados ao 

cérebro, para a interpretação das ondas sonoras. Essa otofisiologia é metafórica: 

Derrida brinca com os termos. Quando fala do ouvido de Nietzsche, recreia-se em 

lembrar do labirinto que, nesse caso, possui duas conotações: um orgânulo do 

ouvido e um termo caro ao poeta de Ariadne, oriundo da mitologia grega – o 

labirinto. Superfície complexa, de caminhos e velocidades múltiplos, que exige 

saberes e riscos, sem a garantia de um caminho definitivo. [...] A metáfora 

despertada pela escuta concilia-se com a de labirinto. [...] O elemento de 

composição ot(o), no dicionário Aurélio, tem, entre outros, o sentido de “labirinto 

membranoso” - parte da fisiologia do ouvido interno. Escutar, portanto, é percorrer o 

labirinto das significações das forças presentes na produção humana, nos escritos, na 

autobiografia. (MONTEIRO, 2007, p. 479-481) 

 Tais palavras me levaram a questionar: será que o labirinto membranoso do ouvido 

interno foi assim nominado como referência ao Labirinto de Creta, terra de Ariadne, ou o 

labirinto foi nomeado baseado na forma da membrana do ouvido interno?  

 Assumindo a provocação, aprendi com o professor Silas Monteiro que o labirinto é, 

metafórica e/ou fisiologicamente, “uma superfície complexa, de caminhos e velocidades 

múltiplos que exigem saberes e riscos, sem a garantia de um caminho definitivo” 

(MONTEIRO, 2007, p.481). Em suma, Monteiro (2007, p. 481) assim elucida o processo de 

escuta na perspectiva da otobiografia: “Escutar, portanto, é percorrer o labirinto das 
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significações das forças presentes na produção humana”. Seja o labirinto filosófico, 

fisiológico, mitológico e [por que não dizer?] todos eles com suas múltiplas significações. 

 Na otobiografia, os registros de vida e o vivente são questionados sobre o que querem 

ao dizer, criando um círculo indecidível e infinito, sem origem e sem fim de escritura e 

leitura. Nessa perspectiva leva-se a sério o aforismo nietzschiano “Viver é inventar” 

(NIETZSCHE, 2004, §119, p. 92). Por isso, em nosso trabalho com as professoralidades e 

seus otodiários, buscamos as vivências como invenções de si, como marcas (per)formativas 

de um palimpsesto que com suas escrituras e apagamentos, transvalora a ideia de aprender 

com os erros e buscar o transcendente, para simplesmente ouvir a vida – obra realizada, 

portanto passível de ser performada, não em nome de um programa, mas de um plano de 

imanência, cujos atores são autores do conhecimento acerca de sua própria formação. 

 Neste veio, ouvir as vivências que pulsam na produção humana, nos escritos, na 

autobiografia foi o que inspirou o professor Silas Borges Monteiro (2004) a buscar os 

elementos para transcriar o conceito de otobiografia derridiano e produzir o método de 

investigação otobiográfica, inaugurado no Brasil, quando, em sua pesquisa de doutoramento, 

questiona o que quer o pedagogo? O que quer o docente? Em um inusitado processo de 

pesquisa sobre “Quando a Pedagogia forma professores”. 

 A partir de então, neste cruzamento de leituras já intercruzadas envolvendo Derrida, 

Nietzsche, Deleuze e Monteiro, encontro a otobiografia a qual, como alerta todos que com ela 

operam, não quer ser confundida com um corpus de acidentes empíricos; ela quer os 

agenciamentos, o estilo, a sedução, a produção do desejo inscritos no labirinto, no 

(des)caminho das forças presentes na produção humana em sua condição de escritura de vida 

– escrivivência. A otobiografia com a qual opero quer tudo isso e quer suplemento, quer 

maquinaria pedagógica, produção do conhecimento; quer o ofídico de quem morde o próprio 

rabo, quer mordida na maçã como uma rasura produzida por quem escolhe-se conhecer e, 

com isso, formar-se. 

 

O Outro: a linguagem e a diferença 

 

A história, de fato, “não diz o que somos, mas aquilo que estamos a diferir; não 

estabelece nossa identidade, mas a dissipa em proveito do outro que somos (DELEUZE, 

1992, p. 123). Quando na obra Conversações (1992), Deleuze escreve “Um retrato de 

Foucault” e fala da sua necessidade de escrever aquela obra e de traçar o perfil de alguém que 

amava, não para glorificá-lo e muito menos para defendê-lo; não para memória, mas para 
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extrair dele essa semelhança última que pode vir de sua morte, e que nos faz dizer ‘é ele’[...] e 

que é ele que se assemelha enfim de si mesmo ao tornar-se tão semelhante de nós todos. 

Deleuze, ali, afirma que se pode fazer o retrato de um pensamento como se faz o retrato de 

um homem e que ele quis fazer um retrato da filosofia de Foucault. (DELEUZE, 1992, p. 

131). Esse querer deleuziano se assemelha ao meu querer quanto a fazer um retrato da 

filosofia das professoralidades de Palmas de Monte Alto, mas sempre que encontrava 

paisagens dessas professoralidades para tentar fazer o retrato, não consegui dizer são elas, 

sempre dizia, sou eu.  

Jacques Rancière (2017, p.164), na obra Políticas da escrita diz que “a chave de um 

texto costuma ser um corpo”. Um corpo-linguagem que experimentamos (per)formativamente 

na intrusão do outro. Corpo que, conforme escutei de Derrida, permite dizer “eu” em uma 

língua, mas uma língua que é dada pelo outro: “A minha língua, a única que me ouço falar e 

me ouço a falar, é a língua do outro (DERRIDA, 2001a, p.39). Nessa perspectiva, o otodiário 

tem como uma das chaves a hospitalidade do outro, cujo oto (ouvir) faz a gente lembrar de 

uma língua que necessita de uma tradução. 

Derrida, ao tratar da questão da tradução, da língua e da hospitalidade traz à tona o 

termo francês hôte, palavra que indica de forma indecidível tanto o anfitrião quanto o hóspede 

e o tradutor. Com esse termo, que no inglês lembra host(hostil), Derrida chama atenção para o 

movimento de sermos hóspedes na nossa própria casa, onde nos sentimos hostilizados no 

mesmo instante em que somos acolhidos. 

Por isso, a principal chave para abrir o otodiário é entender que ele só existe se o 

outro, aceitar o exercício de nele se hospedar enquanto língua, enquanto corpo, enquanto 

texto, visto que o texto acolhe, hospeda todo e qualquer outro, mas se esbarra sempre na 

violência da impossibilidade da tradução, que sempre faz guerrear o hotê/host: 

Antes dessas graças dadas ou da graça pedida, confesso, em primeiro lugar, 

uma falha de linguagem que bem poderia ser uma violação das leis da 

hospitalidade. Na verdade, o primeiro dever de um hóspede, do ‘hôte/guest’ 

que sou, não é falar uma linguagem inteligível e transparente, ou seja, sem 

equívoco? Falar, portanto, uma só língua, a saber, a do destinatário, neste 

caso, do anfitrião (‘hôte/host’), uma língua singularmente destinada a quem 

deve e pode escutá-la, uma língua que se partilha, como a própria língua do 

outro, aquela do outro a quem nos dirigimos ou, ao menos, uma língua de 

que o ouvinte ou o leitor possa se apropriar? Em suma, uma língua 

traduzível? (DERRIDA, 2000, p.15). 

 Acessar e (in)traduzir um otodiário implica em formar-se para o acolhimento do outro 

respeitando-o como diferente, no caso de nossos estudos, como uma professoralidade em sua 
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differance. A hospitalidade do otodiário e de seus hotês é, pois, um exercício de tensão, uma vez que o 

acolhimento do outro implica, também, em responsabilidade por esse outro. 

 Esse outro, agora falando na perspectiva da diferença, mais especificamente trazendo Spinoza 

(2009) para a discussão, ou melhor dizendo – transcursão – é o tema e a condição para o a-com-

tecimento109 dos/nos encontros e os otodiários são uma forma de registros desses encontros de 

singularidades. Obviamente, recorrendo a Spinoza temos os bons e os maus encontros, sendo os bons 

aqueles que aumentam a potência de pensar e agir dos corpos – encontros alegres – e os maus 

encontros, que diminuem essa potência – encontros tristes. 

Outro alerta: não desejemos encontros com um outro que seja tomado como representação de 

si mesmo, o idêntico. O outro que sou eu em nossas semelhanças. O outro modelizado. Isso é um 

projeto de identidade defendido pela modernidade. Desejemos o outro que é diferença, que é 

multiplicidade, singularidade. Desejemos esse outro da diferença porque: 

o outro me constitui, o outro sou eu e eu sou o outro, o que dissolve a noção 

de um eu monolítico. A coletividade é possível porque, sendo 

singularidades, sendo todos diferentes, irredutíveis ao mesmo, podemos 

construir projetos coletivos. Podemos construir situações que aumentem 

nossa potência, a potência de cada um, situações em que a liberdade de um 

não é um limite da liberdade do outro, mas sua confirmação e sua elevação 

ao infinito (GALLO, 2008, p. 14) 

A diferença do/no outro, ainda que o outro de mim, produz possíveis para que 

possamos escutar, ver, sentir e viver a vida em sua proliferação, em seus mais variados 

registros que querem sempre dizer algo e querem sempre algo quando dizem. Eis o 

questionamento que nos instiga: o que querem dizer? E o que querem quando dizem? Eis a 

convocação otobiográfica: ouvir a vida nos registros humanos. 

 

A maquinaria pedagógica 

 

O projeto de Spinoza (2009) é caracterizado por um plano de imanência, em uma 

dinâmica dos afetos no encontro de corpos. Acreditamos que nos encontros com as 

professoralidades, particularmente no jogo de afetos, quando são rememorados e registrados 

no otodiário, a performatividade da/na escritura, inscreve a otobiografia em outro registro: o 

pedagógico. Foi na defesa dessa tese que ousamos – o coletivo que compôs a pesquisa-

 
109 Sempre que cunhado dessa forma – A-COM-TECER ou A-COM-TECIMENTO – faço retomar o termo-

conceito cunhado por Maria Inez Carvalho, a partir de discussões no Grupo de pesquisa FEP, em que no texto 

“O A-CON-TECER de uma formação”, define o termo a partir de sua etimologia, cujo significado resume-se em 

“tecer conjunto e de forma aumentada” (CARVALHO, 2008, p.163). O termo aparece em duas grafias – A-con-

tecer e A-com-tecer. Nasce com a grafia de acordo com a regra gramatical, N antes de T e, posteriormente, por 

questões semânticas, é alterado com a substituição do N por M. (CARVALHO; MOREIRA, 2018, p. 45) 
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formação-otobiográfica – escutar nesses registros as possibilidades de entrar e sair de 

currículo(s) em um plano de formação em exercício de professores e, nessa dinâmica, criar 

um dispositivo que funcionasse numa perspectiva maquínica de produção desejante de 

conhecimento de si-professor.  

Criamos os otodiários – uma prática que reinventou contextos otobiográficos – cujo 

corpus para alguns ouvidos, por não partilhar das vivências, é apenas um conjunto de signos, 

mas outros – por vivência e por condição de multiplicidade, de hecceidade, por 

performatividade – em cada signo, há desejos e “produzir desejo é a única vocação do signo, 

em todos os sentidos que isso maquina (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 59). 

Sobre a ideia de entrar e sair de currículos, produzir um plano, criar uma metodologia 

ou um dispositivo pedagógico e reinventar uma teoria na prática, performar, compartilho 

escutas de algumas visitações para uma conversa – ou com-versa. Isso para não esquecer do 

outro que coletiviza as nossas produções: 

 

Visita ao Professor Sílvio Gallo: 

Não se pode produzir a educação como modelo, não se podem reproduzir 

modelos educacionais. É possível criar métodos de ensino? Sim, mas como 

não há métodos para aprender, é preciso abdicar da ficção pedagógica do 

ensinoaprendizagem. Educar significa lançar convites aos outros; mas o que 

cada um fará – e se fará – com estes convites, foge ao controle daquele que 

educa. Para educar, portanto, é necessário ter o desprendimento daquele que 

não deseja discípulos, que mostra caminhos, mas que não espera e muito 

menos controla os caminhos que os outros seguem. E mais: que tenha ainda 

a humildade de mudar seus próprios caminhos por aquilo que também recebe 

dos outros. (GALLO, 2008. p. 15) 

 

Visita ao professor Carlos Eduardo Ferraço e à professora Janete Magalhães 

Carvalho: 

Não podemos ter projetos nem para nem pelos outros, mas com os outros. 

Essa é uma dimensão fundamental de ser assegurada, sobretudo na 

Educação. Por mais bem-intencionados que os burocratas dos sistemas e 

mesmo os educadores que estão nas escolas possam ser, não há como propor 

projetos à revelia dos sujeitos que estarão, direta ou indiretamente 

envolvidos nesses projetos. Assim como não podemos viver pelo outro, 

também não podemos projetar por ele. Decorre dessa dimensão dos projetos 

a necessidade de ouvir o outro em suas necessidades, interesses, desejos e 

expectativas de vida.  A arrogância pedagógica de pensar o que é melhor 

para o outro sem considerá-lo como legítimo outro, capaz de pensar por sie 

de projetar sua vida, tem marcado grande parte dos projetos a que temos tido 

acesso em nossas pesquisas cotidianas. (FERRAÇO; CARVALHO, 2013, p. 

152) (grifos dos autores). 
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Visita à Professora Marlucy Alves Paraíso:  

Como se entra em um currículo de professoras que se preparam para 

enfrentar a tormenta que ameaça cair no território do currículo, quando 

grupos reacionários que exercem poder acionam aparelhos de Estado para 

impedir que a diferença se prolifere [...]? Como é que se entra nesse 

território se se sabe que um currículo tem entradas múltiplas, cujas regras e 

possibilidades de utilização não são conhecidas e nem usadas por todos e 

todas? Como falar desse currículo sabendo que as entradas a esse território 

são conhecidas de modos distintos, conforme sistemas de raciocínios ou 

sistemas de pensamentos que são usados para entrar nesse território? Sim, 

pode-se entrar em currículo por diversas entradas. Pode-se entrar no 

território de um currículo, por exemplo, pela entrada possibilitada pelos 

raciocínios pedagógicos e ver, fazer ou falar de sua organização, dos 

critérios de seleção dos conteúdos usados, de seu planejamento ou de seus 

materiais, do que ele ensina, do que e de como nele se avalia. Pode-se entrar 

em um currículo pela entrada construída por raciocínios políticos, para ver e 

entender seus arranjos, seus interesses, suas relações de poder, seus 

conflitos, suas alianças, suas inclusões/exclusões. Pode-se entrar nesse 

território pela entrada aberta pelo sistema de pensamento cultural, para falar 

de suas preferências, de seus silenciamentos, de suas diferenciações, de suas 

lutas. Pode-se, entre outros, usar pensamentos feministas e de gênero para 

dizer de suas normalizações, de sua performatividade, de suas 

citacionalidades e também de suas aberturas. Mas como se entra no território 

de um currículo que se abre para experimentar, quando é essa 

experimentação que se quer viabilizar? [...] Por suas ramificações, claro! 

Sim, escolho entrar nesse currículo por suas produções que se ramificam, 

que seguem, contagiam, que expandem a vida. [...] Currículo-rizoma. 

(PARAÍSO, 2018, p. 27-28) grifos da autora. 

 

Visita aos Professores Gilles Deleuze e Félix Guattari [ainda com-versando sobre as 

entradas e saídas do currículo pensando-o como rizoma]:  

Servimo-nos de um dualismo de modelos para atingir um processo que se 

recusa todo modelo. É necessário cada vez corretores cerebrais que desfaçam 

os dualismos que não quisemos fazer e pelos quais passamos. [...] 

Resumamos os principais caracteres de um rizoma: [...] Ele não tem começo 

nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. O rizoma é 

uma antigenealogia. É uma memória curta ou uma antimemória. O rizoma 

procede por variação, expansão, conquista, captura, picada.  (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 16-17) (Grifo meu) 

 

Visita à professora Maria Inez Carvalho: 

Costuma-se dizer que estudar, conhecer as teorias ajuda a transformar a 

prática. Gostaria de inverter essa expressão, com o adendo que o contrário 

também pode acontecer, e conclamar que é a prática que transforma as 

teorias. Certa feita escrevi um parágrafo para montar um slide que sempre 

repito: É o diálogo com a natureza, em qualquer lugar e em qualquer tempo, 

que inventa mundos. Um diálogo possibilitado pela curiosidade que habita 

seminalmente o homem. Se o que historicamente tornou o homem homem é 
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a consciência – “a compreensão de que eu compreendo” (Santo Agostinho 

de Hipona) – foi nesta aquisição (da consciência) que o “espanto” com o 

céu, a terra, o mar tem início. Contemplar a natureza, que é também 

contemplar-se, leva a diálogos com ela (natureza) nos quais são produzidos 

modelos do que está acontecendo e de como acontece. Assim entendendo, o 

homem é, por natureza, e desde sempre, um ser teorizante. É que a única 

maneira de teorizar, aqui no sentido de inventar teorias, é no contexto da 

prática. (CARVALHO, 2018, p. 5-6) 

Visita à professora Eleonora Fabião: 

Cada performance é uma resposta momentânea para questões recorrentes:  o 

quê é corpo? (pergunta ontológica); o quê move corpo? (pergunta cinética, 

afetiva e energética); o quê o corpo pode mover? (pergunta performativa); 

quê corpo pode mover? (pergunta bio-poética e bio-política). (FABIÃO, 

2009, p. 238) 

Em cada visita nos textos e contextos, a otobiografia – uma maquinaria pedagógica em 

funcionamento. 

 

A (per)formação...ou melhor, a (per)formatividade 

 

A condição polissêmica que incide na palavra performance é imensa e daí decorre a 

necessidade de situarmos o leitor em que sentido estamos trazendo-a para nossa conversa, 

sem deixar de reconhecer a problemática da traduzibilidade implicada tanto na palavra quanto 

nas ideias que dela decorrem.  

Inicio essa conversa recuperando a etimologia do termo, menos pelo exercício formal 

ou de busca por uma origem ou até pureza de um significado e mais pela construção de uma 

gramatologia particular para nosso propósito neste ensaio. Por isso acentuo uma marcação no 

prefixo per, o qual tem origem latina que, segundo o dicionário Aurélio, pode assumir o 

significado de movimento através, proximidade, intensidade ou totalidade, como em 

percorrer, perdurar, perpassar e ainda uma função de ênfase, como em perambulante (per + 

ambulante). Já o sufixo formare, também de mesma origem, pode significar formar, dar 

forma a, criar. Por conta da vinculação com o termo criar, a palavra performance passou a ser 

cultivada de diferentes maneiras por diversos campos do conhecimento e mais 

intensificadamente pelo campo das artes, referindo-se ao “espetáculo em que o artista atua 

com inteira liberdade e por conta própria, interpretando papel ou criações de sua própria 

autoria” e “atividade artística inspirada em formas de arte diversas” (Dicionário Houaiss, 

2001). Segundo Rodrigues (2012, p. 142),  
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Performance também dá origem a dois outros termos que eventualmente 

podem se confundir, mas em muito diferem: performático e performativo. 

Para performático, o dicionário registra sua origem no Brasil dos anos 1970, 

quando a palavra passou a ser usada para designar “forma de arte 

colaborativa surgida na década de 1970 com uma fusão de diversas 

linguagens de arte, como pintura, cinema, vídeo, música, drama e dança”. Já 

performativo é um termo que vai além das ligações que performance tem 

com as atividades artísticas.  

 Trago para essa discussão o movimento performativo elucidado por Butler (2003) ao 

tratar de identidade, gênero e sexualidade, um movimento que podemos, perfeitamente, 

redescrever, transcriar para o campo da formação de professores, quando vamos falar sobre os 

processos de constituição da professoralidade. Butler elucida sobre a dimensão contingente da 

performance, que segundo ela, sugere a necessidade de repetição que, ao mesmo tempo em 

que é a reencenação de um conjunto de significados já estabelecidos socialmente, é também, a 

cada vez, uma nova experiência de performance ou o que a autora chama de “repetição 

estilizada de atos” (BUTLER, 2003, p.200). 

 Essa ideia de atos estilizados encontra ressonâncias nas teorias de Austin (1975), 

quando, inicialmente, distingue dois tipos de enunciados: os constativos e os performativos, 

sendo os constativos aqueles que relatam, afirmam o estado das coisas e se submetem a 

critérios de verificabilidade (falso ou verdadeiro), enquanto que os performativos não 

descrevem, nem relatam e, por este motivo, não são submetidos à nenhum critério de 

verificabilidade, uma vez que não são nem verdadeiros e nem falsos, são enunciados que, 

quando proferidos na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, na forma 

afirmativa e na voz ativa, realizam uma ação. Essa ideia inicial da distinção foi questionada 

pelo próprio Austin após análises de alguns atos que poderiam ser constativos, mas também 

performativos, passando a afirmar que todo ato de linguagem tem caráter performativo, 

mesmo quando fazemos apenas declarações.  

Para Austin (1975), tal distinção – constativos-performativos – não seria fácil por 

considerar desde a base em quantos sentidos se podem entender que dizer algo é fazer algo, 

ou que ao dizer algo estamos fazendo algo, ou mesmo os casos em que por dizer algo fazemos 

algo. Nessa linha de pensamento, o autor propõe a distinção entre os atos de fala em 

locucionário, ilocucionário e perlocucionário. O ato locucionário (sentido) refere-se ao ato 

de proferir determinada sentença com determinado sentido e referência. O ilocucionário 

(força) seria a força desse ato, que pode ser de informar, ordenar, prevenir, avisar, 

comprometer-se. E o perlocucionário (efeito) diz respeito aos efeitos produzidos pelos atos, 

tais como convencer, persuadir, impedir, surpreender ou confundir. 
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Obviamente que neste item do ensaio não pretende dar conta do tema 

“Performatividade” dada a sua amplitude e complexidade, mas apenas apresentá-lo, 

sinalizando alguns dos motivos para tomá-la como uma das chaves de acesso ao otodiário, 

sendo este um ato performativo de escritura.  

Jacques Derrida (1991) se interessa, também pela questão do ato performativo a partir 

de Austin e desenvolve uma discussão no texto “Assinatura Acontecimento Contexto” (1972), 

onde questiona a característica metafísica que envolve a comunicação e, também, fala sobre o 

funcionamento da escrita e os vários sentidos construídos pelos receptores dela. Interessa-nos 

a ideia de que o ato performativo sai da posição binária de verdadeiro-falso e passa a 

considerar valor, diferença e força. 

Embora muitos autores(as) tenham se dedicado a estudar, descrever e definir 

performance, Pineau (2010, p. 96) é uma das que apresenta esse ato “como um paradigma, 

como uma metáfora exploratória, como método de pesquisa e como ativismo de justiça 

social” e traz essa perspectiva para o campo da educação demandando uma virada da 

“pedagogia informativa” para uma “pedagogia performativa”. Nessa conjuntura, já temos um 

certo deslocamento da performance para o performativo, em que o foco, paulatinamente, vai 

deixando de ser o produto, passando, pois, a atentar-se para o processo a per-form-atividade.  

Assim, o performativo que atravessa, não os atos de fala, mas os atos de escritura nos 

otodiários é o que cria diferentes composições de si no exercício, na atividade docente. Ao 

recontar, ao repetir-se na atividade da escritura, criando, neste outro exercício de si, 

diferenças, compõe outras formações de si, desmanchando, rasurando os significantes do ato 

performativo que, tradicionalmente, habitam os espaços educacionais. 

Vale destacar que muitos desses significantes adentraram as escolas brasileiras, 

principalmente, entre os anos de 1980 a 1990, delimitando o sentido da performance às 

metáforas do professor-ator e do professor artista, uma ideia que, conforme Pineau (2010) 

empobrece tanto a experiência educacional quanto a experiência performativa, no sentido 

mais peculiar da distinção entre ambas. Nesse sentido, Pineau (2010, p. 93), assim descreve 

como a ideia de performance adentra o espaço educacional:  

A performance primeiramente ganhou espaço na educação, assim como nos 

estudos da comunicação como uma metáfora de identidade para professores 

e como um método de ensino participativo. Professores eram encorajados a 

se conceberem como atores envolvidos em dramas educacionais (Timpson; 

Tobin, 1982; Rubin, 1985), como artistas, operando com uma intuição 

criativa (Dawe, 1984; Hill, 1985; Barrell, 1991), como regentes, 

orquestrando experiências de aprendizagem (Park-Fuller, 1991) e como 

contadores de histórias (Cooper, 1983; Egan, 1986), transmitindo narrativas 
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folclóricas e pessoais para envolver os estudantes. [...] Alguns educadores de 

pensamento reformista, tais como Peter McLaren (1986; 1988), começavam 

a conceitualizar a educação como uma performance ritual por intermédio do 

exame das regras, papéis e ritos que constituem formas de participação. [...] 

Em geral, a literatura igualou performance a desempenho, utilizando-a 

principalmente como dicas de ensino para energizar a personalidade dos 

professores em sala de aula. Esses artigos podem ser frouxamente 

categorizados em torno das metáforas do professor-ator e do professor-

artista; ambas baseadas num modelo restrito centrado no ator que 

empobrece tanto a experiência educacional quanto a experiência 

performativa. 

Enfim, o (per)formativo que permite acesso ao otodiário envolve um gesto dobrado de 

escuta-escrita que cria formas múltiplas de existência, em que, embora haja algum tipo de 

captura contemplativa no ato da escritura, ali mesmo, ela é rasurada, apagada ficando apenas 

marcas, marcas palimpsésticas que nem sempre podem ser vistas, mas podem ser sentidas. O 

(per)formativo no otodiário é agenciamento, atitude, estilo, gesto e, principalmente, dentre 

tantos outros possíveis, é devir, intensidade vivente. Assim, o caderno é apenas um pré-texto 

para a escritura do corpus, o que acontece e atravessa o exercício entre o corpo e o corpus é a 

força maquínica que nos interessa.  

 

5. Para concluir (a)cerca do que eu quis dizer 

Se pois me interrogam; se se inquietam (como acontece, e às vezes muito 

vivamente) acerca do que eu “quis dizer”, respondo que eu não quis dizer, 

mas quis fazer e que foi a intenção de fazer que quis o que eu disse...(Paul 

Valéry, 1974, p. 6) 

 

O que quer o autor ao escrever seu texto? Essa questão move não só otobiografia, 

enquanto conceito, mas também, implica-se em todas as suas transcriações e suplementações. 

Neste trabalho com a otobiografia, arriscando uma proposta de vivenciá-la em uma dimensão 

pedagógica em contexto de formação em exercício de professores, dimensão essa 

materializada na atividade com os otodiários, eu quis, assumo, uma cerca, ainda que daquelas 

vazadas com linhas flexíveis que se esticam e permitem o escape, para demarcar uma das 

tantas outras possibilidades formativas potentes no exercício otobiográfico.  

O campo da formação de professores, como qualquer outro, é um campo de disputas, 

(de)marcado por poderosos e também precários projetos curriculares generalizantes. Então, eu 

desejei, no encontro, buscar o micro que consegue escapar pelas cercas, inclusive a que eu 

mesma construí, enquanto projeto emergente e precário.  
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Ao escrever o meu texto, quis o bom encontro com os textos compostos por/de/com 

professoralidades; quis a repetição, a auscultividades, a ecdise para conseguir crescer e 

intensificar a potência de nossos corpos-corpus [diferença-differance] e das forças das 

vivências que impulsionaram o ato (per)formativo da escritura de quem deixa rastros 

corpóreos, rastros de vida no tal “chão da escola”. Quis, de novo, me formar e nem quis e nem 

pude fazer isso sozinha, por isso quis a otoformação no dentro-fora de um projeto “cercado” 

por políticas de dizibilidades que proliferam-se, escapam-se, arriscam-se, multiplicam-se, 

afetam-se e diferenciam-se. (A)cerca do que eu quis dizer, não se perspectiva com matérias de 

divisibilidades que aprisionam, reduzem, regulam, uniformizam. 

Para concluir, acerca do que eu quis dizer, importa pensar currículos na 

(per)formatividade de movimentos serpenteantes, maquínicos.  A cerca que eu quis dizer – o 

corpo e o corpus - quer e tem abertura, porosidades.  
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ENTRE COMPOSIÇÕES E (DIS)POSIÇÕES: DOCUMENTOS ARQUIVADOS 

A repetição do material arquivado. Trata-se de repetir o “irrecomeçável” 

(DELEUZE, 1988, p.22) 

 

Arquivos apagados, arquivos conservados! 

 

Vivendo aqui os fluxos do Mal de Arquivo derridiano, cujas postulações indicam que o 

destino de todo arquivo é a sua destruição e, por ter vida própria, sua destruição é simultânea 

ao seu ato de produção, sendo este um mal que pulsa em seu próprio interior, Derrida assim 

nos diz:  

A perturbação do arquivo deriva de um mal de arquivo. Estamos com mal de 

arquivo[...]. Estar com mal de arquivo, pode significar outra coisa que não sofrer de 

um mal, de uma perturbação ou disso que o nome “mal” poderia nomear. É arder de 

paixão. É não ter sossego, é incessantemente, interminavelmente procurar o arquivo 

onde ele se esconde. É correr atrás dele ali onde, mesmo se há bastante, alguma 

coisa nele se anarquiva. É dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo e 

nostálgico, um desejo irreprimível de retorno à origem, uma dor da pátria, uma 

saudade de casa, uma nostalgia do retorno ao lugar mais arcaico do começo 

absoluto. Nenhum desejo, nenhuma paixão, nenhuma pulsão, nenhuma compulsão, 

nem compulsão de repetição, nenhum “mal-de”, nenhuma febre, surgirá para aquele, 

que de um modo ou outro, não está já com mal de arquivo (DERRIDA, 2001b, 

pp.118-119). 

 

Apaguei, pois, os arquivos, como um gesto político e fabulatório perante as produções 

de vida-formação ali inscritas, rasurando a “positividade patente constituinte do arquivo”, 

aqui, já fazendo coro com as palavras de Birman (2008, p.110), o qual, inspirado em leituras 

de Derrida (1995) diz que a pulsão do mal de arquivo “não apagaria somente o 

arquivo constituído na sua positividade patente, mas seria, ainda e fundamentalmente, a 

condição de possibilidade para que o processo de arquivamento pudesse continuar 

posteriormente e ser então reiterado ao infinito”. Birman continua essa afirmação 

esclarecendo que “a constituição do arquivo implicaria necessariamente o apagamento e o 

esquecimento de seus traços [mas não de seus traces], condição necessária para sua 

própria renovação” (BIRMAN, 2008, p.110, grifos do autor) 

Consoante com a perspectiva de Jacques Derrida, este mal de arquivo se inscreve em 

um campo paradoxal em que o arquivo “incorpora também o que parecia contradizer, sob a 

forma de uma pulsão de destruição, a pulsão mesma de conservação que poderíamos chamar 

também de pulsão de arquivo” (DERRIDA, 2001b, p.32, grifos do autor). Olegário e Corazza 

(2019), assim descrevem essa pulsão: 

É como se o arquivo portasse em si mesmo: o zelo e o aniquilamento; a prática de 

conservação e a necessidade de apagamento; a memória e o esquecimento. É um mal 

borrador que aflige a memória, multiplicando as repetições do arquivo. Nada seria 
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mais ingênuo do que creditar ao arquivo a função de somar e acumular os registros 

documentais, sem uma técnica externa de repetição e de seleção. Enfim, o arquivo 

tem vida própria e, por essa razão, porta o seu mal; portanto, não há nada a fazer, 

senão tomar os seus rastros, o que não significa romper com a sua materialidade 

gráfica, nem sequer confiná-la. (OLEGÁRIO; CORAZZA, 2019, p. 938) 

 

Foi no veio dessa pulsão de arquivo – apagamento e conservação/ zelo e 

aniquilamento, que os arquivos que daqui foram apagados - saíram da condição de “prestação 

de contas” com as coisas que se passaram e se apresentam ao “por vir” (DERRIDA, 2001b) 

com seus rastros. Nesse sentido, os arquivos se abrem para as possibilidades de se repetirem e 

serem atacados pelas mesmas forças de uma certa “tradução luciferina” (CORAZZA, 2018, 

p.10) , movidas por serpenteares e gestos de desconstrução que solicitam sempre a repetição 

da leitura dos arquivos pelos seus rastros [palimpsésticos]. Nesse processo – de apagamento e 

conservação – encharcado de vida, novos arranjos já vão sendo produzidos, arquivados, 

apagados, com rastros novamente perseguidos, rearranjados um ciclo indecidível, 

interminável e vital. fazendo coro com Derrida (2017), ficam rastros que são rastros de outros 

rastros. E, nesses rastros, também estão outros arquivos os quais “forjam as composições de 

sentidos que somos eventualmente capazes de operar com os ecos veridictivos do passado” 

(AQUINO, 2016, p.195).  

Em nossos estudos, dentre outras tentativas de procedimentos tradutórios, destacamos 

os arquivos do Projeto Integrado de Formação em Exercício de professores (PROIFEP) e os 

Ateliês Integrados Otobiográficos (AIO) de Planejamento Didático e Formação, os quais no 

jogo paradoxal da pulsão de apagamento e conservação, deixaram, também , rastros que não 

se  furtaram  ao “sabor de passar por um gesto artesão” (FARGE, 2009, p. 23) auscultivo no 

dentro-fora de um labirinto de inscrições otobiografadas:  

 

 

 

 

 

 

 

Labirinto1110: Arquivo PROIFEP    

 
110 Use o QR CODE para RASTREAR os arquivos (I e II) apagados (código para acesso ao documento arquivado 

no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, do IF Baiano, instituição certificadora dos 

participantes do Projeto). E para acessar o labirinto de significações escute as vivências inscritas nos RASTROS 

deixados em cada arquivo. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2871/287146384004/html/index.html#redalyc_287146384004_ref12
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Labirinto 2: Arquivo AIO – Projeto Didático-Pedagógico 

 

Admitimos, assim, o apagamento e a conservação do arquivo, sabendo que o seu 

apagamento deixou rastros (trace), o que não significa romper com a sua imagem gráfica 

(DERRIDA, 2017), pois os rastros não são traços, são marcas deixadas por uma passagem de 

vida com todas as tensões dos gestos e propósitos de “uma algaravia de vozes que reclamam 

seu direito de ir e vir, contra toda a forma de contingenciamento narrativo” (AQUINO, 2016, 

p.195).  

Nesse movimento de apagamento e conservação deixo inscrito o meu desejo de devir e 

traduções luciferinas outras! 
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CONSIDERAÇÕES OUTRAS:  
 
 

As últimas escritas insistem em não sair! Talvez, justamente porque não querem e nem 

podem se encerrar. Na verdade, a resistência das últimas escritas reside na própria ideia de 

infinitude circular que povoa este texto, ideia essa que com minhas velocidades e lentidões 

vou tentando dar conta de driblar para dar um fechamento – sempre provisório – a esta tarefa 

porque outros exercícios já insurgiram dela mesma.  

Nesse instante já nem sei o que é início e o que é conclusão, porque sinto a atmosfera 

de uma passagem e passagem é vida-morte, é o entre, o intervalo onde são possíveis capturas 

precárias de nossa [outra] paisagem que se (de)forma.  Talvez essa seja a sensação da troca de 

pele, da ecdise, em que já se perdeu a noção de uma pele original que com seu “mal de 

arquivo” se esqueceu e, por isso, faz repetir esse mesmo arquivo, pelos rastros, não com a 

intenção revivê-lo, recriá-lo ou transcrevê-lo, mas de continuá-lo reinventando-o na condição 

de um mesmo sempre diferente.  

Sandra M. Corazza (2019, p.6), também implicada em processos a-tradutórios, diz que 

“a cada vez que um professor dá continuidade ao original, através dos efeitos do seu traduzir e 

a-traduzir, também dá prosseguimento à docência como tarefa; e ficam ele próprio e o seu 

ofício enovelados em uma atmosfera do frescor de a-vida-a-morte”.  

Essa foi a tarefa na qual me embrenhei, contando com um conceito e uma 

desconfiança de sua potência como prática pedagógica, prática otoformativa. Esse conceito 

era a Otobiografia e a ideia foi atualizar sua potência em contextos de formação em exercício 

de professores, produzindo-lhe, para tal, uma fenda em que lhe fosse possível suplementar 

com uma dimensão pedagógica.  

Materializamos, pois, a otobiografia como dispositivo pedagógico por meio do 

Otodiário, onde eram registradas as narrativas cotidianas do exercício docente, mas com uma 

atenção especial às vibrações e irrupções retrospectivas da vida-formação-profissão como 

elementos compósitos da professoralidade. Narrativas que ao serem escutadas por outros 

ouvidos, ainda que outros do nosso, saiam da condição autobiográfica e transmutavam-se em 

otobiográfica, pois nos interessava o processo labiríntico da escuta da vida nos registros, em 

busca de rastros da formação de cada professoralidade, não para repeti-las de forma 

modelizada, mas para atualizá-las em uma perspectiva de continuidade diferida da produção 

de si, da formação de si professor e professora. Nesse processo primeiras tensões ou 

(pre)tensões: Como operar com a otobiografia na produção/formação de professores na 
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escuta dessas narrativas? Como escutar vivências em escrituras babélicas sem submetê-las a 

uma tradução inóspita? Outra tensão: o problema da tradução! 

Por outro lado, um alento, pois o que faz um professor o tempo inteiro a não ser 

traduzir? Quantas linguagens não mobiliza para traduzir os textos dos livros, dos estudantes, 

dos normativos, do mundo, para torná-los menos inóspitos à compreensão daqueles com os 

quais convive? Cabe lembrar que esse exercício tradutório não se esgota e sempre que se 

repete é diferido (construção e desconstrução), considerando a diferença da língua do outro 

que é sempre estrangeira para nós, tornando, pois, o exercício da tradução em um exercício de 

a-tradução (DERRIDA, 2002), em que, justamente por sua impossibilidade se faz sempre 

urgente e necessária para garantia da continuidade da tarefa, a tarefa da existencialidade 

sempre em (des)construção do tradutor. Em outras palavras, no exercício da tradução a 

produção contínua de si. Posso aqui, dessa forma, dizer que valendo-nos da otobiografia e dos 

otodiários, forjamos encontros [a]tradutórios de professoralidades em (des)construção. 

Numa tentativa de resumir o que pode a otobiografia em (com)textos de formação de 

professores, ela pode, dentre outras coisas, forjar uma política de dizibilidades que possibilita 

a criação de arquivos narrativos de vida-formação-profissão, os quais com-vocam encontros 

[a]tradutórios de professoralidades, as quais tornam-se o que são no exercício intraduzível de 

si, tomando esse exercício como um ato (per)formativo de (trans)criação curricular e 

atualização didática. 

Cumpre ressaltar que currículo e didática são elementos caros e compósitos do 

exercício docente, por isso constituem um campo de significações em disputa. E, a depender 

da forma como são apropriados e (per)formados, estes elementos podem funcionar como 

agenciadores de um ou vários modos de ser professor: seja prescritor, sedentário, nômade, 

inventor, alegre, triste, humilde, sagaz, ou um deles, ou todos eles e tantos outros modos que 

no fechamento entre um exercício e outro, no intervalo, na pausa caleidoscópica, vamos 

capturando e identificando esses modos como paisagens de professoralidades produzidas ali 

nas tentativas de escuta-tradução das escrituras de corpos e corpus porosos que precisam, com 

certa constância, serem escovados a contrapelo para os fluxos de outros ares. 

Ainda na tentativa – já quase desesperada – de resumir o que pode a otobiografia em 

(com)textos de formação de professores, ela pode, por depender de um exercício de tradução, 

não encontrar os termos apropriados para apropriação curricular, didática, científica, 

pedagógica e, por isso, a otobiografia pode convocar a poesia que falta, a filosofia que falta, 

embora essa falta não implique em inexistência, mas ausência em ato (perform)ativo, embora 
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(r)exista em potência que silenciosamente vibram e faz estremecer uma professoralidade por 

vir.  

A poesia possui em seus rastros traz a poíesis, o que suscita a ideia de criar ou fazer. 

Um criar que na escrita dá à vida (bio) e faz viver uma linguagem poética e, como todo 

escrito, convoca o outro para a escuta. Mas na poesia a escuta é diferente; é coisa de pele que 

pode ser escutada pelas vibrações promovidas pelo movimento de vida das palavras. Escutar 

poesia tem ressonâncias com o modo de escuta musical, assim condensado por Clarice 

Lispector em Água Viva: “Vejo que nunca te disse como escuto música – apoio de leve a mão 

na eletrola e a mão vibra espraiando ondas pelo corpo todo: assim ouço a eletricidade da 

vibração, substrato último no domínio da realidade, e o mundo treme nas minhas mãos”. 

(LISPECTOR, 1998, p. 11) 

Foi, também, nesse movimento de escuta que, conforme confessado no início desta 

escritura, na impossibilidade de uma determinada tradução, apostei mesmo na intradução, na 

despoesia de um espelho de viés, de escolha de palavras – aqui reiterando – que não fizessem 

saltar somente a descrição de uma aparente professoralidade, mas sim, seguindo os rastros de 

Augusto de Campos – produzir uma poesia na profanidade de quem 

trai a letra do original [...]; mas quando o faz, e ainda quando o faz não por opção 

voluntária mas por equívoco flagrante, consegue quase sempre - por uma espécie de 

milagrosa intuição ou talvez de solidariedade maior com a dicção, com a Gestalt 

final da obra à qual adequou tecnicamente seu instrumento - ser fiel ao ‘espírito’, ao 

‘clima’ particular da peça traduzida; acrescenta-lhe, como numa contínua 

sedimentação de estratos criativos, efeitos novos ou variantes, que o original 

autoriza em sua linha de invenção (CAMPOS, 2010, p.32). 

 

Nessa profanidade, arrisquei a tentativa [entusiasmada tentativa, diria Inez!] de uma 

poética teorizante de mim, com os outros de mim. Poética de um bando, de uma hecceidade, 

de uma multiplicidade chamada professoralidades cuja criação ou poiética a-com-tece em seu 

devir-professor. 

Abro aqui um último parêntese. 

(... 

Mantendo a ideia de profanidade e de rasura, trazendo a poesia como campo de 

criação, em caso de criação/produção de si, poderíamos dizer que o processo acima descrito 

seria uma autopoiesis, entretanto, o outro que participa de forma constitutiva do processo é 

apagado na condição imposta pelo prefixo auto (o mesmo da autobiografia). Numa 

perspectiva biológica, Francisco Varela e Humberto Maturana (1997) conceituam autopoiesis 

como capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios, em que um ser vivo é, ele 

próprio, um sistema autopoiético, caracterizado como uma rede fechada de produções 
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moleculares, sendo que, nesse processo, a partir de interações dentro dessa rede 

as moléculas produzem a mesma rede de moléculas que as produziu. Ou seja, nessas 

interações fechadas há uma rede repetição de produção sem diferenças e , nesse sentido, não 

consigo construir uma aproximação do termo com a ideia de produção de si.  

Felix Guattari (2012), em sua Caosmose, inclusive reivindica a expansão do conceito 

para outros campos de significação: 

[...] Foi na condição de biólogos que Humberto Maturana e Francisco Varela 

formularam o conceito de máquina autopoiética para definir os sistemas vivos. 

Parece-me que sua noção de autopoiese, como capacidade de autorreprodução de 

uma estrutura ou de um ecossistema, poderia ser proveitosamente estendida às 

máquinas sociais, às máquinas econômicas e até mesmo às máquinas incorporais da 

língua, da teoria, da criação estética (GUATTARI, 2012, p. 108) 

 

Sempre correndo o risco do uso exacerbado do prefixo oto, mas zelando para que não 

ocorra, explico que não o faço de forma indiscriminada, mas para indicar a différance que ele 

produz quando o outro, que a gramatologia torna potente no oto, transvalora a condição de 

auto no instante em que se apresenta e se atualiza na produção de si e do outro de si, dentro de 

uma rede molecular aberta que não repete o mesmo, repete diferenças. Neste caso há uma 

transmutação (NIETZSCHE, 2008) ou, uma transcriação (CORAZZA, 2015) da autopoieses 

em otopoiesis, otobiograficamente forjada.  

 

...) 

 

Assim, nesse meu movimento pedagógico que não se furtou de encharcar de fontes 

filosóficas da linguagem e da diferença para produzir-me professoralidade otopoietica e 

teorizante,  compus  mEU-texto em paralelo com OUTRO, mas que na  reciprocidade do 

movimento as linhas paralelas se desmancharam e compuseram um EU-OUTRO texto com 

variadas camadas de escrituras sobrepostas, as quais, pelo atrito com os espaços e as 

alterações provocadas pelo tempo, agora, só é possível acessá-lo pelos rastros, pelas marcas 

palimpsésticas não visíveis e não ocultas, cujas [in]traduções já vibram estremecendo outras 

professoralidades deVINDO. 

Eis(me) aqui, com toda a robustez e fragilidades: a despoesia, a (des)construção, a 

assinatura, a contrassinatura, o otodiário, a otobiográfica ECDISE! 
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Considerações Desejantes 

 

Nesta escritura faço produzir a possibilidade de instituição de uma outra paisagem 

professoral – a de Doutora em Educação – que vindo a ser certificada pela Universidade 

Federal da Bahia, não será a assinatura do Reitor que fundará tal instituição – esta poderá 

fundar uma página datada e assinada que comporá importante documento de biografia. Mas a 

paisagem da Doutora em Educação somente torna possível de ser produzida e capturada no 

movimento caleidoscópico do biográfico (vida grafada) presente nos rastros, nas bordas 

dobradas desta escritura que a-com-teceu!  

Paisagem que poderá ser sempre atualizada quando alguém aceitar a conversa para a 

qual convidei e, aqui, neste princípio de fim (re)itero o convite para essa convers(ação). 

Convers(ação) possível, por meio de uma tecnologia que é simples, mas com movimentos 

labirínticos, e potencialmente sagaz: ouvir. Ouvir não somente a obra escrita (a biografia), 

mas a vida inscrita (o biográfico). Se assim o conseguir, somente e sempre assim, será 

possível atualizar a máquina capaz de produzir a paisagem que aqui se pespectiva e, também, 

produzir quantas outras paisagens de si, a exemplo das paisagens professorais compósitas de 

tantas outras professoralidades que, assim como eu, puderam ousar narrarem(se) a si e aos 

outros de si e, também, atualizarem seus desejos de tornarem-se o que são e outros possíveis 

vir a ser.  

Eis porque a mim mesma narrei, datei e assinei a minha própria professoralidade!  

A você, outro de mim na escuta, presente para suas orelhas: 

 

 

 

 

 

 

 

E, com ele [brinco!], o meu afeto! 

13 de Janeiro de 2021 

 

                                            

PROFESSORALIDADE MONTEALTENSE, 20 ANOS DE DOCÊNCIA 

AIO-2018, OTODIÁRIO-TESE, 2021 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESTA INVESTIGAÇÃO SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA 

ÉTICA EM PESQUISA 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Participante: ______________________________________________________ 

Documento de Identidade nº:__________________________________________________ 

Data de Nascimento:  / /      Sexo: F ( ) M ( ) 

Endereço: ____________________________________________ Complemento:________   

Bairro: _____________________ Cidade:                    CEP:_______________    

Telefone: (   ) /(   )     E-mail__________________________ 

Área de Ensino/Atuação:_____________________________________________________ 

  

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

 

1. TÍTULO DA PESQUISA: Otobiografia: outras perspectivas para o currículo e para a 

formação em exercício de professores 

2. PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Neurisângela Maurício dos Santos Miranda 

       Cargo/Função: Técnica em Assuntos Educacionais do IF Baiano. 

3.   ORIENTAÇÃO: Profa. Dra. Maria Inez da Silva Souza Carvalho (FACED/UFBA) 

 

 

III - EXPLICAÇÕES DA PESQUISADORA SOBRE A PESQUISA ÀS PESSOAS 

PARTICIPANTES:  

  

 O (a) senhor (a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa de Doutoramento 

em Educação de Neurisângela Mauricio dos Santos Miranda intitulada “Otobiografia: outras 

perspectivas para o currículo e para a formação em exercício de professores”, sob orientação 

da pesquisadora, Profa. Dra. Maria Inez da Silva Souza Carvalho, docente titular da 

Universidade Federal da Bahia. A pesquisa que tem como objetivos: 

3. Problematizar o potencial teórico da otobiografia enquanto conceito e prática de 

pesquisa, suplementando-o com uma dimensão pedagógica. 

 

 

            UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

          FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PPGE- PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
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4. Perspectivar o que pode a otobiografia, numa dimensão pedagógica, vivenciada em 

(con)textos de formação em exercício de professores.  

 

A investigação envolve um processo de escuta otobiográfica de narrativas escritas  de 

vida-formação-profissão de professores, considerando seu exercício profissional em diferentes 

contextos ( sala de aula, espaço-tempo de estudos e planejamentos “ACs”, gestão pedagógica) 

e, nestes trânsitos, busca caracterizar a dimensão pedagógica otobiográfica insurgida nos 

processos de identificação e produção de diferentes professoralidades, considerando os 

discursos e práticas curriculares emergidos dos/nos encontros de formação em exercício de 

professores, de modo a subsidiar a proposição de elementos para a produção de um outro ethos 

organizacional para a escritura e gestão dos documentos curriculares de formação em exercício 

de professores, a serem traduzidos em caminhos formativos alternativos – outros – a partir da 

escuta de textos assinados, datados; com estilos, marcas, rastros – autorais. 

Caso aceite participar, deverá realizar a atividade anexa a este documento, a qual 

apresenta uma proposta de escrita de narrativa de si professor e de seu percurso de vida-

formação-profissão. 

Caso sejas, além de professor, gestor escolar ou coordenador pedagógico, também 

poderá participar e narrar essa experiência que, também, compõe sua professoralidade. Tais 

processos serão conduzidos pela doutoranda Neurisângela Maurício dos Santos Miranda, do 

Programa de Pós- Graduação stricto Sensu em Educação da Universidade Federal da Bahia 

(PPGE-UFBA). 

Durante a participação o(a) senhor(a) poderá se sentir constrangido (a) ou incomodado 

(a) ao se lembrar ou relatar momentos não exitosos de suas experiências. Sua participação é 

voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos que sua 

identidade será tratada com sigilo e, portanto, o (a) Sr(a) não será identificado (EXCETO SE 

FOR DE SEU MANIFESTADO INTERESSE). Caso queira, o (a) senhor(a) poderá, a qualquer 

momento, desistir de participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará prejuízo em sua 

relação com a pesquisadora ou com a Instituição. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a) 

apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora, que estará disponível para atendê-lo(a) por 

meio de telefone (77)999072424 (mensagem/SMS, ligação ou whatssap), bem como pelo 

endereço eletrônico (e-mail): neurymiranda13@gmail.com. Esclareço ainda que de acordo com 

as leis brasileiras o (a) Sr (a) tem direito a indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa. 

O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato da pesquisadora-

responsável, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento. 

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 

PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

DÚVIDAS 

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Neurisângela Maurício dos Santos Miranda 

Endereço: Rua Maria Quitéria, nº 89, Bairro: Santa Cruz. Palmas de Monte Alto/Ba. CEP. 

46460-000 Telefone: (77) 99072424 , E-mail: neurymiranda13@gmail.com 
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V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido(a) pela pesquisadora sobre os objetivos 

benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa “Otobiografia: outras 

perspectivas para o currículo e para a formação em exercício de professores”, e ter entendido 

o que me foi explicado, concordo em participar de livre e espontânea vontade, como voluntário 

e consinto que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos 

científicos desde que a minha identificação não seja realizada. Nestas condições, assinarei este 

documento em duas vias, sendo uma destinada à pesquisadora e a outra a mim destinada. 

 

Palmas de Monte Alto - BA, de  de  . 

 

 

 

          Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Assinatura da pesquisadora                        Assinatura da professora orientadora 

  (Doutoranda)                                        Profa. Dra. Maria Inez de Carvalho 
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ANEXO 1 DO TCLE 

 

 

 

Um convite para (re)pensar os processos de formação de professores em exercício nas escolas 

públicas do município de Palmas de Monte Alto, considerando os diferentes modos como as 

professoralidades são, ao longo da vida e nestes contextos, produzidas. 
 

Prezados(as) professores(as),  

 

A atividade que se segue, faz parte de um movimento para pensar os processos de produção e 

gestão de espaços-tempos de formação em exercício de professores. O que envolve um repensar do 

que estamos compreendendo por políticas de valorização e formação continuada. Neste sentido, por 

acreditarmos que o pensar político e, consequentemente, pensar em políticas de qualquer ordem, exige 

um movimento auscultivo do outro, apresentamos, a seguir, uma proposta de construção textual 

narrativa, que, associada aos anos de (con)vivência com processos de docência e gestão pedagógica na 

Rede Municipal de Ensino de Palmas de monte Alto, subsidiará tanto minha escrita final da Tese do 

Doutoramento em Educação pela Universidade Federal da Bahia, quanto e, principalmente, inscrever 

nossos modos de ser professor como atos de currículo que movimentam nosso exercício profissional, 

como exercício formador e (oto)formativo. Sim, oto(ouvir)! Porque o nosso exercício envolve um 

complexo processo de escuta formativa que se dá na relação com outro e com nós mesmos!    

Neste sentido, você está sendo convidado a escrever uma narrativa sobre a sua vida-

formação-profissão, em formato de uma carta com destino a você mesmo(a). Não se trata de uma 

listagem – estilo currículo lattes ou Memorial Descritivo de Formação, mas de uma narrativa de si e 

de seu percurso de vida-formação-profissão (o texto pode ser manuscrito ou digitado, com quantitativo 

livre de laudas). 

Para esta atividade, oferecemos uma imagem com algumas pistas temáticas, as quais 

gostaríamos que pensasse sobre cada uma delas e, posterior a isso, efetivasse os movimentos que são 

propostos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

 

                UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

                        FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PPGE- PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Figura: Processos formativos: uma matriz  

Fonte: produção própria para a pesquisa 
Figura: Processos formativos: a lama 

(montagem para a pesquisa)  

Fonte: https://www.google.com/search 

https://www.google.com/search
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MOVIMENTOS PARA SUBSIDIAR A ESCRITA DA NARRATIVA: 

 

1. Escreva uma carta para si mesmo(a), narrando sua vida-formação-profissão e, nesse 

processo de escrita, indique o que você entende por VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL e 

narre como o SEU MODO DE SER NO MUNDO se afasta e/ou se aproxima do seu MODO 

DE SER PROFESSOR (apresente justificativas e exemplos, se possível).  

2. Observe (se estiver de fácil acesso) ou tente se lembrar de seus certificados de formação 

acadêmica e demais certificações, refletindo sobre o primeiro diploma/certificado (formação 

inicial) e o de maior grau (outras qualificações). Reflita sobre isso e suplemente a escrita de 

sua carta, narrando para si: O que tenho feito com a minha formação? O que a minha 

formação tem feito comigo? Como a minha formação tem se apresentado em minha vida 

profissional? Como a minha vida profissional tem se apresentado em minha formação? O meu 

exercício profissional é formativo? (descreva seu percurso formativo nesse processo). 

3. Descreva que paisagens professorais (modos de ser professor) você já identificou no decurso 

de sua professoralidade. 

4. Para finalizar a carta, proponha espaços e tempos de formação que contemplariam seus 

anseios pessoais e profissionais, considerando dois contextos: fora da escola em que atua (em 

espaços diversos) e dentro da escola (considerando seus espaços e tempos de 

atuação/exercício profissional) 

5. Ao concluir, anexe seu texto ao otodiário de sua escola ou o envie para mim, no formato que 

julgar conveniente (foto, escaneado, pdf), por meio de um destes canais: 

✓ Whatssap: (77) 999072424 

✓ E-mail: neurymiranda13@gmail.com  

 

 

Boa escrita! 

 

 

 

Agradeço imensamente a colaboração de cada um que aceitar participar dessa etapa de 

minha pesquisa, um importante momento de minha vida-formação-profissão, cujo percurso 

não teria sido tão valioso e instigante sem a presença e a partilha de aprendizagens, junto 

aos professores de Palmas de Monte Alto, dos quais, muito me orgulho de ter em minha 

história narrada na tese em construção! 

Conto com mais essa sua participação nessa história! 

Atenciosamente, 

 

 

Neurisângela Miranda 

 

 

 

 

 

mailto:neurymiranda13@gmail.com

