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 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PRÁTICA PROFISSIONAL 
 Atividades realizadas pelo mestrando e acompanhadas pelo orientador para implementação do processo/produto 

educativo relativo à sua dissertação, conforme exigência do Mestrado Profissional (Documento de Área - Ensino/2013). 

 

I- Informações gerais: 

Mestranda: Maria Izaíra da Silva Gil  

Orientador: Profª Dra Maria Lúcia Tinoco Pacheco  

Instituição de Ensino: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

Nível de Ensino/Curso: Mestrado 

Ano: 2022 - 1º Semestre 

Período de planejamento: 04/02/2021 a 19/09/2021 

Período de realização: 11/11/2021 a 28/03/2022 

Duração:  20h (via remota) 

II  - Objetivos 

Objetivo Geral: Apresentar e validar o produto educacional “Curso Formativo Diálogos da 

Mulher-Professora”. 

Objetivos específicos:  

Conhecer a opinião das professoras e interessados na temática sobre o produto 

educacional desenvolvido, a partir da participação do curso formativo;  

Reorientar a revisão do produto educacional para a apresentação quando da defesa da 

dissertação.   

   

III- Carga horária e atividades  

 

Atividade Principal: Aplicação do produto educacional - Curso Diálogos Formativos da 

Mulher-Professora.   

Período de realização: 11/11/2021 a 28/03/2022 

Atividade de planejamento:  

✔ Escrita do resumo do curso formativo, para aplicação em eventos com comitê 

científico na área de formação de professores, e em encontros formativos.  

✔ Submissão do curso ao Congresso Nacional de Educação- CONEDU 

(março/2021);  

✔ Submissão do curso ao Simpósio de Ensino Tecnológico do Amazonas – SETA 

(setembro/2021);  

✔ Aprovação do curso pela comissão dos eventos CONEDU e SETA; 
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✔ Produção de vídeo orientativo sobre o percurso do curso formativo, apresentando 

metodologia, objetivos, referencial teórico, planejamento formativo, artefato 

tecnológico, avaliação.  

✔ Envio de vídeo à comissão responsável pelos eventos.  

✔ Aprovação do vídeo.  

✔ Interação virtual no SETA com os participantes que se inscreveram para o curso, 

no dia 12 de novembro de 2021.  

✔ Interação virtual no CONEDU com os participantes que se inscreveram para o 

curso, no dia 02 de novembro de 2021.  

✔ Live com recorte do produto educacional destinada a alunos, professores e 

pesquisadores dedicados à pesquisa científica com foco na mulher-professora, 

no dia 28 de março de 2022.  

 

Carga Horária: 20h 

 

Detalhamento da Carga Horária:  

Devido ao contexto de pandemia ocasionado pela SARS-CoV-2, a validação do 

produto educacional foi repensada saindo da estrutura do curso formativo presencial para 

a aplicação de forma virtual. Assim, diferentemente da forma presencial, não pudemos 

quantificar a carga horária que cumprimos ao aplicá-lo.  

No dia 02/03/2021, enviamos o resumo do curso para a comissão do Congresso 

Nacional e no dia 03 de setembro foi respondido o formulário de interesse em aplicar o 

curso no SETA 2021.  Após o aceite, enviamos o arquivo com vídeo da apresentação do 

produto educacional por e-mail, e nos dias dos eventos fizemos a interação com as 

participantes. A interação no SETA aconteceu em formato de oficina no dia 12 de novembro 

de 2021, e a interação no CONEDU, aconteceu no dia 02 de dezembro de 2021 em formato 

de minicurso.  

No mês de janeiro de 2022 recebemos o convite para fazer a live “Faces do Ser 

Mulher”, trazendo um recorte do produto educacional para fechar o mês de março dedicado 

a estudos sobre a mulher do Centro Universitário Leonardo Da Vince - UNIASSELVI 

Manaus.  A live trouxe um recorte do produto educacional e aconteceu no dia 28 de março 

de 2022, tendo como maior público estudantes de licenciatura e professores da educação 

básica.  
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                É importante ressaltar que dado o contexto da pandemia, os eventos também 

modificaram suas formatações, sobretudo, no que se refere ao tempo destinado a 

apresentações seja na forma de minicurso, oficina e/ou live. Assim, o produto educacional 

foi aplicado nos eventos supracitados sob a forma de recortes do que foi desenvolvido. No 

SETA fizemos uma explanação geral do que se tratava o produto, como aplicá-lo e 

apresentamos a primeira temática. No CONEDU levamos a segunda e a terceira temáticas, 

sob formato de minicurso, e na palestra apresentamos a última temática, seguindo o roteiro 

final, aplicando o percurso e interagindo com os participantes através de perguntas via chat. 

Cada um dos processos nos levou a pontuar a aceitação do curso, a possibilidade de 

replicar os conceitos trabalhados na escola, e o momento de reflexão sobre a identidade 

docente, a partir da percepção dos participantes sobre o curso. 

 

IV- Descrição do contexto de prática profissional 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente Relatório de Acompanhamento de Prática Profissional foi realizado para 

o processo de validação do produto educacional a partir da sua concepção até a aplicação 

dele no Simpósio em Ensino Tecnológico do Amazonas – SETA, no Congresso Nacional 

de Educação – CONEDU e na Live “Faces do Ser Mulher”. Os eventos em questão têm 

caráter técnico-científico, sendo dedicados a estudantes e profissionais da área da 

educação-professores e pedagogos que atuam principalmente na Educação Básica. 

Ressaltamos que o produto educacional é fruto da dissertação de mestrado intitulada 

“FACES IDENTITÁRIAS DA MULHER-PROFESSORA: CONTRIBUIÇÕES PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE A PARTIR DA NARRATIVA PROFESSORAL FEMININA” e que 

passou por vários processos até chegar à versão apresentada nestes eventos.  

A idealização do produto inicia com a pesquisa, caminha pela adequação ao contexto 

pandêmico, escolha e lapidação do artefato tecnológico e, por fim, chega ao produto 

apresentado. Nosso percurso contou com a expertise da orientação, que trouxe várias 

colaborações de referencial teórico, fechando a escolha dos Estudos Culturais, entrevista 

narrativa, e a utilização da análise-compreensiva-interpretativa das narrativas, como fonte 

para compreender o fenômeno investigado.  
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Contamos com o suporte teórico de autores que vêm investigando a formação de 

professores, estudos da identidade docente, a mulher na educação, e narrativa; dentre eles, 

destacamos Freire, Hooks, Pimenta, Nóvoa, e Souza.  

Chegamos à materialização do produto, percebendo a necessidade de propor um 

curso formativo a partir das narrativas das professoras investigadas. A temática de cada 

encontro surgiu no processo de investigação, mas se firmou na análise compreensiva-

interpretativa das narrativas, por meio da qual definimos os temas a seguir: 

● Reflexões sobre a escolha profissional; 

● Profissão docente: desafios de ser mulher e professora no exercício docente; 

● Autoridade professoral: diálogos sobre a construção da identidade docente; 

● Faces do Ser Mulher.  

O Produto Educacional é composto por dois cadernos, e cada um tem em comum 

uma contextualização do tema desenvolvido, seguido de um roteiro, com orientações 

específicas tanto para o formador, quanto para a professora. Dentro de cada roteiro há uma 

dinâmica de acolhimento, dois artefatos, o podcast e a animação para utilização a livre 

escolha, ainda conta com um texto para subsidiar o tema, orientações que levam à mulher-

professora o seu processo de reflexão sobre sua identidade docente.  

Brainstorming ou tempestade de ideias é a técnica que circula por cada roteiro. 

Vislumbramos com essa escolha que, no processo de reflexão a partir dos temas 

apresentados, as professoras pudessem vir a gerar memórias que contribuíssem para o 

enfrentamento de situações complexas, as quais se impõem em sua prática diária. Nessa 

perspectiva, as memórias surgidas durante o roteiro podem ser caminhos para as situações 

vivenciadas pelas professoras. 

Nossa intenção ao trazer a tempestade de ideias foi, além de dialogar com as 

professoras dentro do tema, trazendo à tona sua reflexão sobre os desafios superados ou 

não dentro da sala de aula, compartilhar uma teia de experiências, para, a partir destas 

trocas, dar suporte à superação de dificuldades, contribuindo, assim, para a construção de 

condutas e repertórios de resolução destas, seja de forma coletiva ou individual.  

Os Pilares da Educação, de Dolors (1999), também contribuíram em nosso modo de 

conceber o Produto Educacional, porque eles direcionavam a forma de aprendizagem que 

é necessária na prática docente, mas também dentro da formação. Destacamos o aprender 

a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser.  
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Ressaltamos o pilar “aprender a ser”, porque, de fato, no exercício da prática docente 

nos perdemos diante dos desafios e dinâmicas da sala de aula, deixando de lado os 

processos formativos que são tão necessários para agregar valor à prática, e que somam 

ao espelho de autoridade professoral que chega ao aluno. Por isso, a necessidade de nos 

dedicarmos a entender não só o fazer técnico-pedagógico, mas também os valores 

humanizadores, construídos na sala de aula.  

O quarto tema – Faces do Ser Mulher – traz um diferencial, porque nele estão 

disponíveis indicações que podem ajudar a professora em seu processo de reflexão. Nossa 

preocupação neste tema foi gerar indicações a mais do que os dedicados à identidade 

docente, uma vez que as faces do ser mulher estão além da profissão, mas também 

interligadas a ela.  

A estratégia empregada visava trazer à tona o reflexo da mulher-professora, mas, 

principalmente, as muitas faces da mulher, escondidas em suas subjetividades. Ela é 

profissional, mas também é autora e personagem principal na construção de sua própria 

história. Por isso, o autoconhecimento, pois entendemos que é a partir dele que a mulher-

professora pode vislumbrar melhor suas potencialidades e promover mudanças em sua 

vida.   

 

2 DIALOGANDO COM O MESTRADO EM ENSINO TECNOLÓGICO 

 

Iniciamos o mestrado em 2020, em um momento extremamente difícil para todos que 

foi o agravamento da pandemia. No contexto educacional, compreendida a gravidade da 

situação, houve uma reorientação do modo como o ensino fora conduzido até então. No 

país, o MEC, por meio da Portaria nº345, de 19 março de 2020, trouxe a possibilidade de 

retomarmos as atividades.  

Assim, sob uma outra perspectiva, que ficou conhecida mais tarde como remota, foi 

autorizada, no artigo 1º do referido documento “[...] a substituição das disciplinas 

presenciais, em andamento, por aulas que utilizassem meios e tecnologias de informação 

e comunicação [...]”, em instituição de educação superior do sistema federal de ensino, o 

que incluiu o IFAM e o mestrado. 

Ainda que tivéssemos iniciado já em um cenário de pandemia, pensar a pesquisa no 

contexto remoto exigiu uma reorganização. Nos momentos de orientação, fomos 

reafirmando o tema inicial e o projeto foi criando um novo delineamento com as leituras, a 
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organização da problemática e dos objetivos. A mulher-professora foi entendida como uma 

palavra composta, pois ao mergulhar nas leituras tivemos a certeza de que a mulher não 

se separa da professora e também a professora não se separa da mulher.  

Os Estudos Culturais foram o caminho para compreender a mulher-professora, 

dentro de sua história, suas memórias e as tramas do cotidiano. Estes, ao refletirem sobre 

as relações da sociedade, prontamente refletem sobre as relações de poder, visualizando 

as percepções que o sujeito, enquanto ser dessa sociedade, projeta nessas relações 

estruturalmente pensadas no contexto social, isto é, um ser histórico em constante relação 

com o outro, mas também um ser único dentro de sua subjetividade.  

A disciplina “Ensino e Tecnologia da Informação e Comunicação” e, posteriormente, 

a disciplina “Aplicações da Tecnologia no Ensino” foram primordiais para a escolha do 

artefato tecnológico que veio a compor o produto educacional. Foi no contexto dessas 

disciplinas que aprendemos sobre o podcast e nelas construímos o produto-piloto.  

Nosso podcast não trata apenas de registrar a entrevista narrativa, mas fazer um 

reconto da entrevista, seguindo o percurso de Storytelling, que é uma estratégia de 

contação de história que motiva e inspira as pessoas baseadas nos estudos de Carmine 

Gallo1 (2019), fruto das aprendizagens no mestrado.  

No decorrer do processo, fomos percebendo que nosso artefato tinha cumprido os 

requisitos necessários do PPGET, porém não atendia a toda demanda de professoras 

porque o podcast seria disponibilizado em áudio, o que não atenderia as professoras 

surdas. Então, surgiu a animação, que se apropria do podcast, e traz uma releitura através 

de imagem, o que amplia a recepção do produto, tornando-o mais inclusivo.  

 

3. A COLETA DE DADOS 

A coleta de dados aconteceu através da entrevista narrativa de três professoras da 

rede pública, dedicadas ao ensino fundamental. Para esse momento passamos pelo 

Conselho de Ética do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e 

tivemos a aprovação para realizar nossa pesquisa.  

Para coleta dos dados, utilizamos a entrevista narrativa, com o embasamento de  

Jovchelovich e Bauer2 (2008). A entrevista narrativa se caracteriza na subjetividade e 

                                                        
1 GALLO, Carmine. Storytelling: Aprenda a contar histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e 
outras lendas da Liderança. Alta Books, 2019. 
2  JOVCHELOVICH, Sandra; BAUER, Martin.  Entrevista Narrativa. In: Bauer MW, Gaskell G. Pesquisa 
qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes; 2008, p. 90-113. 
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flexibilidade, permitindo que se vá a fundo nas questões que emergem durante o processo, 

revelando a trama que não se revela na superfície, algo importante a quem se propõe a 

investigar sobre a mulher-professora. Por meio dessa entrevista, no diálogo que se constrói 

no ato de narrar, pudemos investigar sobre a identidade docente e outras questões, 

informações estas percebidas também nas expressões e emoção na entonação de voz das 

entrevistadas.   

O próprio Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM orienta em seu parecer que podem acontecer 

memórias que levem a um sentimento de invasão de privacidade, processos de 

revitimização, perda de autocontrole ao revelar pensamentos e sentimentos nunca 

revelados, sentimentos próprios dos seres humanos e que podem dar uma entonação 

diferente ao processo de escuta.  

Por isso, tivemos o cuidado em esclarecer todo o processo e fazer uma escuta muito 

respeitosa no ato da entrevista, fazendo pausas quando necessário e deixando claro que a 

entrevista podia ser recomeçada em outro momento.  

Para a compreensão dos dados da investigação, utilizamos a análise interpretativa-

compreensiva das narrativas fundamentada em Souza (2014), o que possibilitou a 

compreensão do fenômeno mulher-professora, sua memória do vivido, seu processo de 

construção do eu rememorado no exercício de reflexão de sua trajetória. 

 

3.1 A escolha das professoras  

 

Esse momento foi muito difícil porque temos um universo grande e gostaríamos 

muito de ter feito mais entrevistas dentro do ambiente de trabalho, porém além do tempo 

limitado, tivemos que assegurar o distanciamento social. Por esses fatores, a escolha das 

entrevistadas se deu pelos seguintes critérios: 

● Tempo de serviço na instituição;  

● Ser mulher; 

● Não estar em estágio probatório; 

● Ser professora do serviço público; 

● Atuar no Ensino Fundamental. 
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3.2 Momento das entrevistas narrativas 

            

Durante o Seminário de Projetos fomos instigadas a trazer a fala de uma professora 

da Zona Rural, algo que não estava em nossa proposta, mas percebemos que seria viável 

e traria uma experiência diferente das professoras da Zona Urbana.  

As entrevistas, que aconteceram de forma virtual, via Google Meet, foram agendadas 

antecipadamente, em um horário conveniente para as professoras, a fim de tornar esse 

momento o mais cômodo para as entrevistadas.  

Esclarecemos do que se tratava a entrevista narrativa, explicando algumas 

características; também informamos que a posteriori ela faria parte da dissertação e 

também iria compor o produto educacional. Por fim, explicamos que nossa principal 

finalidade era construir um produto educacional norteado por essas falas para colaborar na 

formação de professoras. 

As professoras, assim que receberam o convite, prontamente aceitaram participar e 

procuramos deixá-las bem à vontade, esclarecendo que nossa intenção era captar suas 

memórias, sem pontuar um juízo de valor entre certo ou errado, mas trazer à tona as 

lembranças dentro do contexto dos temas, conforme esquema da figura 1, a seguir.  

 

Figura 1- Esquema da Entrevista Narrativa 

 

Fonte: Elaboração Autoral, 2021 
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     É interessante ressaltar o momento da entrevista, pois foi possível perceber diversos 

sentimentos como felicidade, revolta, emoção, sentimentos que também comoveram a 

pesquisadora.   

A primeira entrevista aconteceu com a professora Carla, com maior tempo de 

docência: 25 anos. A entrevista foi realizada em 2020, com suporte do Termo 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, registrado em cartório, e durou 127 minutos. A 

transcrição foi feita por mim, seguindo o direcionamento de Souza (2014)3. O autor afirma 

a importância do ato dessa transcrição, digo um tanto sofrida, mas necessária para imersão 

na memória da professora.  

Justificamos que essa primeira entrevista aconteceu antes da aprovação do projeto 

de pesquisa no Conselho de Ética, já que fez parte do projeto-piloto, desenvolvido na 

disciplina “Aplicações da Tecnologia no Ensino”, que contou com a orientação da Dra. 

Andréa Mendonça, e também da Dra. Lúcia Tinoco, minha orientadora. Como o artefato 

produzido deveria ser apresentado ao final da disciplina como item avaliativo, não pudemos 

esperar o tempo do Comitê de Ética.  

Fazer este primeiro podcast, um dos itens de aprovação da disciplina “Aplicações da 

Tecnologia no Ensino”, foi um desafio muito grande, porque fomos aprendendo tanto sobre 

o Podcast, quanto sobre Storytelling, durante todo o processo.  Mas, mesmo sem nenhuma 

experiência anterior do artefato tecnológico, este fruto foi muito significativo; foi literalmente 

um filho, porque representa, com muito respeito, a história de vida de uma professora e 

também o processo árduo de pesquisa.   

A segunda entrevista, e já com a aprovação do Conselho de Ética, aconteceu com a 

professora Helem e durou 32 minutos. Com toda certeza foi a entrevista mais desafiadora, 

porque a professora trabalhava na Zona Rural e como lá o acesso à internet era escasso, 

tivemos de fazer o convite pessoalmente indo à escola onde a professora lecionava. E foi 

maravilhoso porque conhecemos a escola e seu entorno.  

A banca examinadora da qualificação foi muito assertiva ao sugerir esse desafio, 

porque a professora narrou a partir de suas memórias experiências muito relevantes, que 

só viriam de uma professora que passou pela Zona Rural. Suas memórias trouxeram um 

diferencial às experiências que iriam compor os artefatos.  

                                                        
3 SOUZA, Elizeu Clementino. Diálogos cruzados sobre pesquisa (auto) biográfica: análise compreensiva-
interpretativa e política de sentido. Educação (UFSM), v. 39, n. 1, p. 39-50, 2014. Disponível em: 
https://periodicos.ufsm.br/index.php/reveducacao/article/view/11344 Acesso em: 15 jun.2020. 
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A terceira entrevista aconteceu com a professora Marion, e durou 45 minutos. Ela é 

a professora com menor tempo no serviço público, porém ela nos presenteia com uma 

história de vida muito interessante, e sai pontuando vários aspectos que permeiam os 

desafios de ser mulher, mãe e professora, e ainda destaca práticas significativas na sala 

de aula.  

 

4 CAMINHOS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO  

 

Passamos por alguns processos durante o decorrer do curso que nos ajudaram a 

consolidar conhecimentos e também adquirir novos hábitos para o exercício da prática 

profissional. Pontuamos, assim, o Seminário de Projetos, a Qualificação e o Simpósio em 

Ensino Tecnológico.  

     

 4.1 Seminário de Projeto 

 

Tive poucas modificações no meu objeto de pesquisa, porém no decorrer das 

disciplinas e principalmente nos momentos de orientação fui ganhando embasamento 

teórico e caminhos para seguir de uma forma mais tranquila a escrita do projeto. Confesso 

que o processo de organização foi fundamental para fazer desse momento o mais tranquilo 

possível, diante do turbilhão de emoções que é escrever com uma pandemia.  

Os conhecimentos adquiridos com a disciplina de Metodologia também colaboraram 

para o escopo do texto, principalmente no processo de organização, e nos referenciais para 

a pesquisa embasada nos Estudos Culturais, Feminização do Magistério, e também com a 

utilização da narrativa na pesquisa. 

O Seminário de Projeto foi um momento ímpar de aprendizagem porque no 

seminário os professores têm um olhar específico para a qualificação. Após o seminário 

consegui organizar todo esquema de produção para a dissertação, porque os professores 

foram lapidando a minha pesquisa e apontando os pontos de melhoria que foram 

avançando até a qualificação, junto a minha orientadora.  

  

4.2 Qualificação  

A qualificação aconteceu em 26 de julho de 2021, e foi um momento tenso, porque 

eu estava ciente de que seria o momento de validar ou não o percurso da pesquisa. E 
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também estava completamente ferida emocionalmente, porque havia perdido o primeiro 

orientador, grande incentivador na carreira docente.  

Fiz a socialização do percurso da pesquisa até ali, e os professores gentilmente 

foram pontuando e questionando as nossas escolhas. Acredito que a presença da 

professora Lúcia me deu segurança na hora da socialização, e a certeza de que aquele 

momento seria mais um passo para a realização do sonho, porque no ato de socializar, 

toda minha angústia e incerteza haviam passado. 

Ganhamos a indicação de caminhos para percorrer até o final. A palavra correta para 

esse momento é - caminhos - porque a banca foi muito respeitosa, nenhum dos presentes 

apontou desqualificação ou falta de cunho científico à pesquisa, mas propuseram as 

adequações e indicaram autores que poderiam subsidiar esse processo.  

Neste momento também foi apresentado o projeto-piloto do Produto Educacional, 

era onde esperávamos maiores indagações porque tenho a natureza na sala de aula e na 

formação, mas nunca havia chegado a cogitar produzir um produto para que outros 

pudessem aplicar. Na época, ainda estava caminhando com o Conselho de Ética, então só 

havia mergulhado nos processos, para saber se de fato iria conseguir. Nosso resultado, ali, 

já se mostrava muito significativo.  

Após esse momento fizemos uma reunião para firmar os próximos passos, e, claro, 

deixar alinhado o andamento da escrita de acordo com as orientações; e foi nesta etapa 

que recebemos a aprovação do Conselho de Ética, que nos deu fôlego para seguir a 

jornada. A partir da organização deste plano de trabalho seguimos para o novo desafio que 

era a dedicação ao Simpósio em Ensino Tecnológico - SETA.  

   

4.3 O Seta 2021 

 

         O Simpósio em Ensino Tecnológico do Amazonas - SETA aconteceu em novembro 

de 2021, porém desde abril estávamos na organização. Parece algo simples no dia da 

realização, mas é extremamente complexo e trabalhoso, porque não temos o suporte 

financeiro para contratar uma equipe de produção. Então, todos os processos são 

realizados pelos mestrandos.  

         Por mais que estejamos em uma turma de mestrado, algumas posturas não refletem 

a madurez esperada; então, em determinado momento, fomos incisivos na realização de 

processos, delegamos afazeres mas sem ter retorno. Logo, desdobramo-nos entre uma 
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atividade e outra porque é o nome do programa e não dos alunos que espelha-se no 

sucesso do evento.  

A produção da dissertação foi prejudicada, porque fiquei à frente do processo de 

organização, dividindo-me entre os meus afazeres na programação, e o envolvimento em 

todas as comissões. Porém, nesse processo fui descobrindo o funcionamento dos 

bastidores de um grande evento, e, claro, aprendendo na prática como superar os desafios.  

Aprendi muito com o presidente do evento, o professor Dr. Tarcísio Normando, que 

nos acompanhou em todas as angústias, e mesmo com as demandas do professorado e 

da gestão, fez-se presente em cada reunião, e fez questão de acompanhar nossas 

atividades junto aos convidados.  

Tivemos o suporte no trato com a tecnologia, com a Professora Dra. Andréa 

Mendonça, junto à egressa Me. Gilmara Maquiné e à doutoranda Marcella Sarah, o que 

nos deu um alívio grande na transmissão do evento.  

Das atividades desenvolvidas destacamos os convites aos palestrantes, a 

colaboração no edital, o contato individual com convidados para o comitê científico, 

acompanhamento dos palestrantes, construção de um plano de trabalho para todo o 

processo, criação de manual para os palestrantes e convidados; além de estar envolvida 

na apresentação do evento, ainda, colocamos nosso produto educacional para a validação 

nas oficinas. 

O evento foi um sucesso, porém me distraí nos cuidados com o distanciamento e 

peguei COVID. Foram dias de muito sofrimento, porque transmiti para minha família, que 

teve de entrar em tratamento juntamente comigo. E, graças à vacina, não tivemos sintomas 

tão graves.  

  

5.  PRODUTO EDUCACIONAL NA PRÁTICA 

 

Passamos por vários processos até de fato definir o produto final e como iríamos 

proceder. Confesso que é muito desgastante, mas o resultado é muito gratificante.   

A materialização do produto educacional se deu no decorrer das orientações e do 

envolvimento com as disciplinas, passou por adequações sérias por conta da pandemia. O 

curso foi pensado para ser executado de forma presencial, e chegamos a um produto que 

pode ser aplicado tanto de forma presencial, quanto na forma virtual.  
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No primeiro momento pensamos em fazer um material específico para os 

formadores, porém com o andamento das orientações e a possibilidade de fazer o curso a 

distância, ou na forma remota, surgiu a necessidade de fazer um material para a professora 

que gostaria de fazer o curso sozinha.  

Chegamos ao entendimento de que precisávamos de dois caminhos, um para o 

formador e outro para que a professora que tivesse interesse pela temática pudesse de 

forma autônoma fazer o curso. Por isso, construímos dois cadernos: um com as orientações 

específicas para o formador e outro, com os mesmos conteúdos, mas direcionado à 

professora.  

Com vistas a alcançar um público diverso, o produto educacional se caracteriza por 

ser um material inclusivo, uma vez que colocamos à disposição a possibilidade de utilizar 

o podcast ou a animação como recurso. 

Os cadernos (Figura 2) contêm orientações específicas para ministrar ou realizar o 

curso de forma autônoma. Neles se encontram a introdução, os textos orientativos, as 

referências e o percurso para realizar o curso e também os links para usar o podcast ou a 

animação.  

 

Figura 02 - Cadernos do Formador e da Professora. 

 

Fonte: Elaboração autoral, 2021. 
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O podcast é nosso principal artefato, mas temos a animação caso haja a presença 

de uma participante surda; ainda, a animação, por ser visual, permite ao formador a 

possibilidade de fazer uma formação mais dinâmica.  

Além dos artefatos citados colocamos vários materiais de leitura que colaboram para 

o direcionamento dos roteiros de aprendizagem, e podem auxiliar nos momentos de 

estudos individuais.  Trazemos também a indicação da avaliação de cada encontro, tanto 

no formato virtual, quanto no formato presencial.  

 

5.1 Organização e aplicação do produto no SETA e CONEDU  

 

O Simpósio em Ensino Tecnológico do Amazonas - SETA é realizado pelos 

estudantes do PPGET-IFAM, porém com total direcionamento de um professor doutor do 

IFAM que é responsável pela direção geral do evento. Na edição de 2021, o evento teve 

mais de 1.000 inscritos. 

O Congresso Nacional de Educação - CONEDU é o maior congresso de Educação 

que existe no Brasil. Sua edição em 2021 teve mais de 10.000 participantes. Com foco 

específico na Educação, seu público são estudantes, pesquisadores, profissionais da área 

e professores da Educação Básica.  

Ambos os eventos têm caráter técnico-científico, excelência reconhecida no meio 

acadêmico e grande alcance aos professores da educação básica, dando uma 

oportunidade ímpar para a aplicação e divulgação do produto, por causa do contato com 

professores de todo Brasil.  

Para a participação nos eventos, enviamos a proposta para análise dos comitês 

científicos dos mesmos, e após a aprovação, fomos, junto com a professora orientadora 

Dra. Lúcia Tinoco, organizando cada detalhe do curso para que pudéssemos passar a 

maior quantidade de informações com a melhor qualidade possível, e também receber o 

feedback das percepções das participantes. 

O vídeo de apresentação usado nos eventos foi construído várias vezes, porque ao 

chegar na finalização fomos percebendo pontos de melhoria. Para sua produção utilizamos 

alguns recursos da plataforma Canva, que nos permite um leque de possibilidades no 

design gráfico, e trouxemos orientações tanto na utilização dos artefatos, quanto no 

processo de reflexão da identidade. O vídeo já alcançou mais de 100 visualizações, 

conforme figura 3. 
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Figura 3 - Vídeo de apresentação do Curso. 

  

Fonte: Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=MtjCJw7xp5o Acesso: 20 dez.2021. 

 

No SETA adequamos o curso para o formato de Oficina e no CONEDU para o 

formato de Minicurso. Os dois foram momentos de muita alegria, porque ao desenvolver o 

produto não sabemos o que esperar como resultado, e o resultado foi muito significativo.  

       Por conta do tempo, tínhamos que fazer a escolha de qual artefato deveríamos utilizar, 

então fizemos a escolha pela apresentação do artefato podcast (Figura 4). E o podcast 

escolhido foi o da professora Carla Fonseca Hoyos (Figura 5), porque foi o primeiro tema 

que investigamos. 

 Figura 4 - Capa de apresentação dos Podcasts na plataforma Anchor  

 

              Fonte: Disponível em https://anchor.fm/maria-izau00edra-gil/episodes/ Acesso em 12 dez. 2021. 

. 
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Figura 5- Podcast professora Carla Hoyos  

 

Fonte: Disponível em: https://podcasts.apple.com/us/podcast/identidade- docente-feminina-registro-narr  
ativo - da-mem%C3%B3ria/id1562274136?i=1000516383598 Acesso em: 25. jun.2021.  
              
 

 

Ressaltamos que compartilhamos as outras entrevistas narrativas - a da professora 

Helem (Figura 6) e a da professora Marion (Figura 7)-, para que os participantes pudessem 

ter acesso ao conjunto de artefatos, permitindo também que compreendessem o produto 

em sua totalidade e pudessem contribuir com avaliação do produto, via documento próprio 

(Apêndice D), disponibilizado no Google forms.  

 
 

Figura 6- Podcast professora Helem Castro           

 

Fonte: Disponível em: https://podcasts.apple.com/us/podcast/profiss%C3%A3o-docente-desafios-de-se 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/identidade-
https://podcasts.apple.com/us/podcast/profiss%C3%A3o-docente-desafios-de-ser-mulher-e/
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r-mulher-e/ id1562274136?i=1000544986423 Acesso em dez. 2021.  

 

Figura 7-  Podcast professora Marion Santos  

 

Fonte: https://podcasts.apple.com/us/podcast/autoridade-professoral-di%C3%A1logos-sobre-a-constru 

%C3%A7%C3%A3o/id1562274136?i=1000547504434 Acesso em 12 dez. 2021.  

 

    

         Dentro da plataforma Anchor, onde estão os ficheiros do podcast, temos o registro de 

acesso internacional, nos Estados Unidos da América e também na Alemanha (Figura 8). 

A plataforma de transmissão com o registro de maior acesso é o navegador da Web.   

 

 

Figura 8- Países de acesso e Plataformas utilizadas 

 

Fonte: https://anchor.fm/dashbod Acesso em 01 jan.2021.  

 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/profiss%C3%A3o-docente-desafios-de-ser-mulher-e/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/autoridade-professoral-di%C3%A1logos-sobre-a-constru
https://anchor.fm/dashboard
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        Ao observar o registro do gráfico de controle da plataforma (figura 9), temos por 

gênero - maior acesso do público feminino, mas também um percentual não especificado, 

por isso acreditamos que nosso alcance tenha ido além do que esperávamos. Outro ponto 

interessante que pudemos observar é que a faixa etária de maior acesso está entre 35 a 

44 anos.  

Figura 9- Percentual de acesso por gênero e idade 

 

Fonte: Disponível em:  https://anchor.fm/dashboard Acesso: 21.dez. 2021.  

 

         Os podcasts têm aproximadamente 30 minutos e as animações 5 minutos. São dois 

formatos diferentes de artefatos, mas com o mesmo conteúdo, à livre escolha do formador. 

Quando da presença de público surdo no curso, recomendamos ao formador fazer uso da 

animação (Figuras 10, 11 e 12).  

Figura 10 - Animação 1: A mulher e o caminho da escolha profissional. 

 

Fonte: disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rCYarI1JKh8  Acesso em: 20 jan.2022. 

 

 

 

https://anchor.fm/dashboard
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Figura 11 -  Animação 2: Desafios de ser mulher e professora na prática docente. 

 

Fonte: disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=s1spzvru5Ow . Acesso em: 20 jan.2022. 

 

Figura 12 - Animação 3: Autoridade Professoral: diálogos sobre a construção da identidade docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ADG_7o0J7kc. Acesso em: 20 jan.2022. 

As animações estão disponíveis no canal “Diálogos Formativos da Mulher- 

Professora” no YouTube para livre acesso, no endereço: 

https://www.youtube.com/channel/UCHoZtdyROd51UyKMrtfC0dg. 

 

5.1.1 RELATO DE EXPERIÊNCIA - APLICAÇÃO NO SETA 

        

 A aplicação no SETA aconteceu dia 12 de novembro de 2021, no horário das 8:00 

às 12:00. Primeiramente os inscritos na oficina assistiram ao vídeo disponibilizado no 

Youtube e lá os participantes foram direcionados para a sala virtual do Meet. Depois, na 

sala virtual, fizemos a apresentação pessoal e partimos para a orientação da oficina. O 

momento de troca foi muito relevante, contamos com a participação de 11 professoras, 

todas com atuação na cidade de Manaus (Figura 13).  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCHoZtdyROd51UyKMrtfC0dg
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Figura 13 - Participação no SETA 

 

Fonte: A autora, 2021. 

 

        Orientamos todo percurso a ser seguido, fizemos as indicações de como proceder 

em relação ao roteiro e à realização do curso, tanto de forma presencial, quanto virtual, e 

ainda orientamos quanto à formação em grandes grupos ou de forma individual. Fizemos 

também a orientação em relação a como acolher o grupo, como utilizar os artefatos, e as 

leituras.  

         Após as orientações abrimos para as dúvidas, questionamentos e contribuições e, 

ao final, disponibilizamos o formulário para avaliação, registro de frequência e 

observações.  

 

5.1. 1.1 Comentários dos participantes do SETA 

a) "Professora, achei extremamente relevante um curso com foco na mulher que é 

professora. Esses desafios nós conhecemos, mas não discutimos.” (Participante I). 

b) “As mulheres devem se unir para fazer a diferença na sociedade.  Esse trabalho só 

reforça que é possível. Até para a professora orientar melhor os alunos na sala de 

aula, porque nele trabalhamos a essência da professora, uma professora menos 

sobrecarregada terá com toda certeza uma prática melhor.” (Participante II). 

c) “Eu valorizo muito os estudos que envolvem gênero, mas escolhi essa oficina pela 

curiosidade de conhecer o que é um produto educacional. Não esperava encontrar 

tanto conhecimento; estou maravilhada.” (Participante III). 

d) “Quero antes de mais nada parabenizá-la pela escolha do tema. Sempre afirmo em 

todos os cursos que participo que deve ser respeitado o saber dos professores, 
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principalmente dos professores que têm muitos anos de docência. Porque as 

formações vêm de cima para baixo, sem saber a realidade de uma sala de aula 

lotada. Agora pense no saber que vem das mulheres professoras, temos muito a 

falar, mas cadê o tempo pra isso?” (Participante IV). 

e) “Acredito que você não tenha pensado nisso, mas o curso é empoderador; você 

está trazendo a fala de mulheres reais, professoras reais. Quando a professora 

Helem fala do filho dela, eu me vi, porque já passei várias vezes por isso.” 

(Participante V).  

f) “Eu acho que esse momento foi muito importante para que nós pudéssemos 

entender que nossa prática docente pode dialogar melhor com a nossa essência de 

mulher. Gostei muito da indicação da organização, principalmente porque algumas 

práticas eu não sei, então é muito bom aprender.” (Participante VI). 

g) “Eu espero de coração que a senhora faça a publicação desse material, porque eu 

gostaria muito de ter o material impresso, para poder revisar sempre que tiver uma 

folga. Até pra compartilhar com as colegas.” (Participante VII). 

h) “Professora, temos uma vastidão de desafios todos os dias, e muitos só as crianças 

sabem. Por isso, precisamos mesmo tirar um momento para refletir sobre a nossa 

identidade. Eu já fiz alguns trabalhos tão bacanas, já passei por muita coisa na sala 

de aula, mas cadê tempo pra compartilhar alguma coisa. O que observo são cursos 

maravilhosos, mas que não temos como aplicar, e ainda que, pouco contribuem 

para melhoria do nosso trabalho.” (Participante VIII). 

i) “Eu costumo refletir sobre a minha identidade em todo aniversário, eu paro, penso, 

vejo os desafios que superei, as coisas que preciso mudar, mas ainda não tinha 

pensado em refletir a partir dos problemas da sala de aula. Nosso dia a dia é muito  

desgastante, e ainda nos perdemos no monte de burocracia que vem da SEMED; 

para fazer esse momento dar certo, tem que ser feito nas nossas formações.” 

(Participante XIX). 

 

 

5.1.2 RELATO DE EXPERIÊNCIA - APLICAÇÃO NO CONEDU 

 

        A minha participação no CONEDU tinha um misto de realização pessoal, porque já 

havia participado do Congresso como ouvinte e estava ciente de que teria um olhar de 
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professores de toda parte do país, porém estava me recuperando da COVID, estava com 

a voz falhando e muito cansada, mas permaneci com o compromisso de seguir com a 

aplicação.  

No CONEDU, a aplicação se deu pelo formato de minicurso; e desde a inscrição, os 

participantes tiveram acesso à sinopse da formação bem como do perfil de participante para 

o mesmo: mulheres-professoras e pesquisadoras da área. Mas, para minha surpresa, 

inscreveram-se seis homens, público que não tive no SETA.  Eles vieram preocupados em 

aprender sobre a formação com foco na mulher-professora e também para conhecer o 

PPGET. Participaram do minicurso quatro professores, um gestor, um pedagogo e mais 

quarenta mulheres. Algumas com muita experiência na docência; outras que estavam 

interessadas na pesquisa relacionada à mulher; outras, estudantes de licenciatura. 

Segui fazendo uma breve introdução ao minicurso, expliquei que aquele momento 

também fazia parte da avaliação do produto educacional. Apresentei o nosso objetivo, os 

pontos da metodologia, dados de investigação que justificam a pesquisa; em seguida, 

apresentei os cadernos, fiz as orientações para o formato tanto com foco nos formadores, 

quanto com o foco na professora, destacando os artefatos, com foco no segundo e terceiro 

temas; ainda orientei como proceder em relação ao acolhimento presencial e virtual, e 

segui dentro do roteiro.  

Após a apresentação, abrimos para os comentários (Figura 15).  

Figura 15 - Participação no CONEDU 

         

Fonte: A autora, 2021.  

 

Essa etapa foi um momento muito relevante para pensar sobre se, de fato, 

estávamos atingindo nosso propósito. Tivemos comentários muito positivos, e isso foi 
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importante porque o CONEDU tem um público bem grande, com maioria de professores 

do Sul e Sudeste do país, por isso já sabia que iria passar por um momento de grande 

avaliação, sob o olhar do que pensam as professoras do Brasil.  

Um comentário nos chamou a atenção. Foi o de uma professora trans. Ela 

considerou nosso conceito de mulher-professora muito fechado nas questões da fisiologia 

da mulher cis, e indicou que, posteriormente, pudéssemos pensar em uma abertura maior 

do conceito para atingir com mais propriedade o público LGBTQIA+, uma vez que 

considerou que o curso poderia ser aplicado sem dificuldade alguma para esse público. 

Essa era uma questão que já havíamos previsto. Assim, expliquei a todos sobre a 

problemática da pesquisa que nascera sob a perspectiva do público cis. Ainda ressaltamos 

a questão da limitação do tempo para desenvolver a pesquisa, já que só temos dois anos, 

percurso também de conclusão do mestrado profissional. No entanto, destaquei que 

considerava a indicação relevante, para os desdobramentos futuros deste estudo. 

Também indiquei a leitura completa do produto educacional para que este pudesse ser 

compreendido em sua totalidade.  

Feitos os encaminhamentos para o fechamento das falas, que mostramos a seguir, 

os participantes foram convidados a contribuir com avaliação do produto, via documento 

disponibilizado no Google forms, intitulado “Formulário de Avaliação” (Apêndice D).  

 

5.1.2.1 Comentários dos participantes no CONEDU.  

a) “O produto pode ser facilmente utilizado. Seu programa foi muito feliz em lhe 

conduzir na pesquisa, porque a colaboração das memórias dessas professoras vêm 

ao encontro a muitos desafios que enfrentamos diariamente; confesso que fiquei 

emocionada porque me vi nessa professora.” (Participante I, Salvador - BA) 

b) “Eu escolhi o seu minicurso porque queria levar uma experiência diferenciada para 

a formação docente de janeiro. Sou pedagogo em Maringá, e acompanho 12 

professoras; então, com toda certeza vou aproveitar esse material. Espero que ano 

que vem a senhora traga o livro publicado.”  (Participante II, Maringá - PR)  

c) “Pra nós mulheres, que vivemos da educação, esse produto é um presente. Como 

você afirmou, somos o maior público da educação, mas muitas das nossas práticas 

são extremamente machistas, porque reproduzimos muitas vezes no automático 

sem pensar. Outra coisa professora, é que parecemos invisíveis por sermos 

mulheres. Estou há oito anos na escola, conheço todos os processos, mas nunca 
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recebi nenhum convite para uma seleção para o cargo de direção; aqui trocaram 

vários diretores: todos homens. Nunca vieram me perguntar quais as necessidades 

que eu via de mudança, sempre é algo imposto.” (Participante III, Laguna -ST). 

j) “Professora, o produto é de uma relevância imensa; com toda certeza nenhuma 

avaliação apontaria falta de teor científico, mas talvez, pudesse mudar o título, 

entendi a proposta de trazer a palavra composta. Na prática é isso mesmo, mas 

estou pensando na hora de buscar ele na internet; aconselho a acrescentar a 

palavra gênero ao título para dar maior possibilidade de busca e, portanto, maior 

visibilidade.” (Participante IV, Cuiabá-MT). 

k) “Eu participo do congresso desde a segunda edição, e todos os anos saio com muito 

conhecimento. Dessa vez, confesso que estou saindo inspirada, não percebi a hora 

passar durante essa manhã. Achei ótima a formação com a narrativa das 

professoras, vou ouvir todos os podcasts, e vou levar para minha pedagoga como 

sugestão agora na formação de 2022.” (Participante V, Campinas - SP). 

l) “Eu fiquei instigada desde o hífen na palavra mulher-professora. Primeiro achei que 

era um erro de digitação, depois entendi a proposta do curso; e de fato, nós 

mulheres e professoras não nos separamos em nenhum momento. Isso é um fato. 

Eu já me vi na praia com a minha família pensando em atividades com a areia para 

os alunos. Tudo que eu vi aqui hoje, é algo vivo, com toda certeza pra qualquer 

professora que tiver a oportunidade que nós estamos tendo agora, será um 

presente, então obrigada.” (Participante VI, Campinas -SP).  

m) “Primeiro, quero parabenizar o IF do Amazonas. Eu sou professora do IFSC 

Campus Uberaba, e sei o quanto os institutos federais são relevantes para o 

desenvolvimento da pesquisa nesse país, apesar de sermos tão atacados. Temos 

aqui a prova do quanto as pesquisas trazem inovação para a escola. Eu escolhi 

esse minicurso pelo tema, mas não esperava essa chuva de informações, 

professora. Só gratidão por ter compartilhado sua pesquisa.” (Participante VII - 

Uberaba -SC).  

n) “Vejo que os conteúdos apresentados podem ser facilmente desenvolvidos, e 

também concordo com o pensamento dos colegas sobre a relevância acadêmica, 

porém me chama atenção que o conceito de mulher-professora está muito fechado. 

Acredito que poderia pensar em outro momento em abrir esse conceito para a 

comunidade trans, para a comunidade LGBT de forma ampla. Por mais que os 
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desafios vindos das particularidades digamos biológicas da mulher sejam 

relevantes, como o caso da maternidade, nós, nessa fala eu me incluo como 

professora trans, vejo o quanto foi importante esse momento para reflexão da minha 

identidade docente.” (Participante VIII- Bahia).  

o) “Eu me senti contemplada em duas falas: a primeira delas diz respeito à questão da 

autoridade, o quanto é difícil para nós construirmos esse perfil de autoridade para 

os alunos, não é só a formação, mas autoridade mesmo na hora de ministrar a aula, 

de prender a atenção, de dar uma bronca, ainda mais pra mim que trabalho com 

adultos. É importante alguém nos dar dicas logo no início da profissão, coisa que 

não aconteceu comigo. Vou usar seus podcasts como recurso nas minhas aulas. 

Outra questão foi sobre os desafios de ser mulher e professora; eu sou mãe de 

gatos, então não tive o desafio dos filhos, mas tive problemas com meu casamento, 

porque sempre levo trabalho pra casa, e o trabalho de casa ficava no canto, ainda 

mais na pandemia. Refletir sobre isso me fez perceber o quanto estou 

sobrecarregada, e quanto preciso tirar um tempo pra mim.” (Participante IX, Maceió 

- AL).  

p) “Parabéns professora, esses momentos são maneiros por causa do aprendizado. 

Sou gestor em Madureira, tenho um corpo docente totalmente feminino, então vim 

aprender. O que me chamou atenção acho que deve estar no objetivo principal, é 

refletir sobre a identidade docente da mulher, é que esse movimento dentro do curso 

vai chegar à escola. Refletir sobre a identidade é tão importante porque o professor 

que reflete se conhece, e, ao se conhecer, consegue ir em busca de melhorias, e 

essas melhorias chegam na sala de aula, na qualidade do ensino passado. Eu 

entendo a necessidade do foco nas mulheres porque são elas que estão lá na sala 

de aula, e por trás de cada história tem outros desafios que nós homens vivenciamos 

com menos intensidade, por isso considero importante esse momento.” 

(Participante X, Rio de Janeiro).  

 

5.2.3 LIVE: FACES DO SER MULHER  

O convite para live “Faces do Ser Mulher” aconteceu em janeiro, em uma conversa 

informal entre professoras da UNIASSELVI. Na troca de relatos dos trabalhos 

desenvolvidos no CONEDU, em que professoras da instituição participaram, veio à tona as 

dificuldades, a sobrecarga tanto do trabalho da professora, processo de adoecimento, e as 
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aulas presenciais. A importância de se refletir sobre a identidade docente neste momento 

tomou uma proporção grande tanto para as alunas, quanto para as professoras. 

Surgiu a proposta de fazer no mês de março uma sequência de lives, destinadas 

aos estudos da mulher. Fui convidada a trazer um recorte do produto educacional para 

fechar essas lives. O recorte escolhido foi “Faces do Ser Mulher” o quarto tema, uma vez 

que este poderia colaborar para o processo de reflexão da identidade da mulher-professora, 

trazendo um leque de aprendizagens. No outro sentido, fazer esta live traria ao produto 

educacional uma visibilidade, um alcance maior, mas dialogando agora com mulheres em 

fase de formação inicial na docência. A live foi transmitida pelo Instituto Cosmos (Figura  

16). 

Figura 16 - Convite Live Faces do Ser Mulher 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=zTE_RWOGJlc Acesso em: 28 mar.2022. 

 

A live aconteceu no dia 28 de março, e contou com a participação de 102 convidados 

em tempo real, de diferentes lugares do país e também com transmissão on-time para 

núcleos presenciais dos polos Manaus, Itacoatiara, Careiro, Presidente Figueiredo e 

Manacapuru. Atualmente a live, que ficou gravada, está com mais de 400 visualizações 

(Figura 17).  
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Figura 17- Live Faces do Ser Mulher 

 

 

A interação aconteceu via chat, o qual foi desativado ao término da live, motivo pelo 

qual não fizemos transcrição das falas como nos outros eventos. Destacamos no entanto 

que a interação foi um momento de troca muito relevante porque foram surgindo diálogos 

que reforçaram a necessidade de serem trabalhadas as memórias da mulher-professora, 

dificuldades tanto da sala de aula, quanto da vida pessoal (Figura 18).  

 

Figura 18 - Diálogos durante a live Faces do Ser Mulher 

   

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=zTE_RWOGJlc Acesso em: 28 mar. 2022 

 

Por mais que a live tenha trazido um recorte do produto, o último tema, é possível 

mensurar a aceitação do mesmo pela comunidade acadêmica, desde o dia em que 
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aconteceu até o acesso que foi feito depois.  E, ainda, o fato de permanecer disponível vai 

chegar a mais pessoas. As visualizações demonstram um alcance relevante do produto 

educacional bem como o interesse pelo conhecimento compartilhado.  

Do mesmo modo que ocorreu nos outros eventos, na live também ficou 

disponibilizado o link para acesso aos artefatos do produto, bem como o documento de 

avaliação.  

  

Sobre a avaliação do produto 

 

Consideramos para o processo de avaliação do produto educacional, dois 

instrumentos: 1) as falas dos participantes, durante a abertura para o diálogo nos encontros 

e também 2) as respostas no Formulário de Avaliação (Apêndice - D).  

Sobre o formulário, este foi apresentado durante os eventos de socialização do 

produto já descritos, para um público de professores em atuação na educação básica e 

pesquisadores do tema. Na ocasião foi feito um convite aberto à participação de quem ali 

estivesse; aos participantes esclarecemos que essas respostas seriam usadas somente 

para a pesquisa. Cada tema possui seu formulário e no total tivemos 127 retornos. 

Tomamos para a validação do produto educacional, dados os instrumentos os 

critérios a seguir: Relevância da temática para atuação docente; Clareza quanto ao objetivo 

do encontro; Sentimento de liberdade de expressão do participante no momento de partilha 

das memórias; Percepção sobre a possibilidade de a metodologia adotada ser replicada na 

formação de professores; Sentimento de contemplação do participante sob o tema 

abordado; Satisfação quanto à metodologia do roteiro e artefatos adotados 

(podcast/animação); e Satisfação com o encontro de forma geral. 

No primeiro contexto, o das falas, que assinala uma avaliação qualitativa, 

organizamos os quadros (de 1 a 7) com cada critério e registros que possibilitam visualizar 

seu atendimento. No segundo, o dos formulários, apresentaremos os mesmos critérios de 

avaliação sob o viés quantitativo, na forma de gráficos.  

Trazemos, a seguir, no quadro 1, excertos de falas dos participantes organizados 

pelos critérios destacados anteriormente, os quais refletem a avaliação qualitativa do 

produto educacional.   

 

 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
AMAZONAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 COORDENAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO TECNOLÓGICO 

  

29 
 

Quadro 1- Avaliação dos critérios a partir das falas dos participantes 

 

CRITÉRIO REGISTRO DA FALA 

 
 
 
 

1. Relevância 
da temática 

para atuação 
docente 

 
“[...] Até para a professora orientar melhor os alunos na sala de aula, porque nele 
trabalhamos a essência da professora, uma professora menos sobrecarregada terá com 
toda certeza uma prática melhor.” (SETA/Participante II) 
“Eu acho que esse momento foi muito importante para que nós pudéssemos entender 
que nossa prática docente pode dialogar melhor com a nossa essência de mulher.” 
SETA/Participante VI) 

 
“O professor que reflete se conhece, e, ao se conhecer, consegue ir em busca de 
melhorias, e essas melhorias chegam na sala de aula, na qualidade do ensino passado. 
“(CONEDU/Participante X, Rio de Janeiro) 
“[...] o quanto é difícil para nós construirmos esse perfil de autoridade para os alunos 
[...] ainda mais pra mim que trabalho com adultos. É importante alguém nos dar dicas 
logo no início da profissão, coisa que não aconteceu comigo.” (CONEDU/Participante 
IX, Maceió - AL) 
“[...] também concordo com o pensamento dos colegas sobre a relevância acadêmica” 
(CONEDU/Participante VIII- Bahia) 
“Eu escolhi o seu minicurso porque queria levar uma experiência diferenciada para a 
formação docente de janeiro.” (CONEDU/Participante II, Maringá - PR) 
“Às vezes é muito dolorido para professora se encontrar, se tocar e se amar. Existe 
algumas quebras dentro do próprio pensamento para esse processo, por isso da 
importância dessa discussão”. (Live/Comentário I) 

 
 

2.Clareza 
quanto ao 
objetivo do 
encontro 

“Professora, achei extremamente relevante um curso com foco na mulher que é 
professora. Esses desafios nós conhecemos, mas não discutimos.” (SETA/Participante 
I) 
“Professora, temos uma vastidão de desafios todos os dias, e muitos só as crianças 
sabem. Por isso, precisamos mesmo tirar um momento para refletir sobre a nossa 
identidade” (SETA/Participante VIII) 

O que me chamou atenção acho que deve estar no objetivo principal, é refletir sobre a 
identidade docente da mulher, é que esse movimento dentro do curso vai chegar à 
escola. “(CONEDU/Participante X, Rio de Janeiro) 
“Por mais que os desafios vindos das particularidades digamos biológicas da mulher 
sejam relevantes, como o caso da maternidade, nós, nessa fala eu me incluo como 
professora trans, vejo o quanto foi importante esse momento para reflexão da minha 
identidade docente.” (CONEDU/Participante VIII- Bahia)  
Eu escolhi esse minicurso pelo tema, mas não esperava essa chuva de informações, 
professora.” (CONEDU/Participante VII - Uberaba -SC)  
“[...] Entendi a proposta de trazer a palavra composta. Na prática é isso mesmo [...].” 
(CONEDU/Participante IV, Cuiabá-MT) 
“Eu fiquei instigada desde o hífen na palavra mulher-professora. Primeiro achei que era 
um erro de digitação, depois entendi a proposta do curso; e de fato, nós mulheres e 
professoras não nos separamos em nenhum momento. Isso é um fato.” 
(CONEDU/Participante VI, Campinas -SP)  
 

“Qual a importância de compreender essas faces para o exercício da docência 
feminina?” (Live/Comentário IV)   
“É importantíssimo reconhecer esses processos: o primeiro deles e reconhecer-se 
enquanto ser humano, o segundo é se ver enquanto profissional dentro de uma 
categoria, o terceiro deles é você estar como profissional de uma categoria e passar por 
desafios, dificuldades e refletir sobre essa identidade docente feminina”. 
(Live/Comentário V)  
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      Quadro 1- Avaliação dos critérios a partir das falas dos participantes (continuação) 

 
 
 
 
 
 
 

3.Sentimento 
de liberdade de 
expressão no 
momento de 
partilha das 
memórias 

“[...] as formações vêm de cima para baixo, sem saber a realidade de uma sala de aula 
lotada. Agora pense no saber que vem das mulheres professoras, temos muito a falar, 
mas cadê o tempo pra isso?” (SETA/Participante IV) 
“Eu já fiz alguns trabalhos tão bacanas, já passei por muita coisa na sala de aula, mas 
cadê tempo pra compartilhar alguma coisa. O que observo são cursos maravilhosos, 
mas que não temos como aplicar, e ainda que, pouco contribuem para melhoria do 
nosso trabalho.” (SETA/Participante VIII) 

Eu entendo a necessidade do foco nas mulheres porque são elas que estão lá na sala 
de aula, e por trás de cada história tem outros desafios que nós homens vivenciamos 
com menos intensidade, por isso considero importante esse momento.” 
(CONEDU/Participante X, Rio de Janeiro)  
“Refletir sobre isso me fez perceber o quanto estou sobrecarregada, e quanto preciso 
tirar um tempo pra mim.” (CONEDU/Participante IX, Maceió - AL)  
“[...] a colaboração das memórias dessas professoras vêm ao encontro a muitos 
desafios que enfrentamos diariamente; confesso que fiquei emocionada porque me vi 
nessa professora.” (CONEDU/Participante I, Salvador - BA) 
Eu já me vi na praia com a minha família pensando em atividades com a areia para os 
alunos. Tudo que eu vi aqui hoje é algo vivo, com toda certeza[...]” (Participante VI, 
Campinas -SP)  
“Outra coisa professora, é que parecemos invisíveis por sermos mulheres. Estou há oito 
anos na escola, conheço todos os processos [...] Nunca vieram me perguntar quais as 
necessidades que eu via de mudança, sempre é algo imposto.” (CONEDU/Participante 
III, Laguna -ST) 
“Estou vivendo atualmente a junção da vida profissional com recente maternidade e os 
estudos, tenho tentado me manter atenta para não deixar a peteca cair e continuar me 
amando”. (Live/ Comentário VII) 

 
4. Percepção 

sobre a 
possibilidade 

de a 
metodologia 
adotada ser 
replicada na 
formação de 
professores 

“[...] eu gostaria muito de ter o material impresso, para poder revisar sempre que tiver 
uma folga. Até pra compartilhar com as colegas.” (SETA/Participante VII). 
“Eu costumo refletir sobre a minha identidade em todo aniversário; eu paro, penso, vejo 
os desafios que superei, as coisas que preciso mudar, mas ainda não tinha pensado 
em refletir a partir dos problemas da sala de aula. [...] para fazer esse momento dar 
certo, tem que ser feito nas nossas formações.” (SETA/Participante XIX) 

“Vejo que os conteúdos apresentados podem ser facilmente desenvolvidos[...]”. 

(CONEDU/Participante VIII- Bahia)   
 “O produto pode ser facilmente utilizado.” (CONEDU/Participante I, Salvador - BA) 
“[...] com toda certeza vou aproveitar esse material.” (CONEDU/Participante II, Maringá 
- PR) 
“Professora, o produto é de uma relevância imensa; com toda certeza nenhuma 
avaliação apontaria falta de teor científico” (CONEDU/Participante IV, Cuiabá-MT) 
“... e vou levar para minha pedagoga como sugestão agora na formação de 2022.” 
(CONEDU/Participante V, Campinas - SP) 
“Qual o limite entre estar acessível e disponível para o aluno e ainda se manter 
profissional, basicamente o limite da tia e professora?”. (Live/Comentário XV)  
“É importante no ato da sua profissão deixar bem claro que você é uma profissional. 
Quem é a tia? É aquela pessoa legal [...], a professor vai lhe repreender, chamar sua 
atenção, e principal na questão desse ser tia a desvalorização da profissão”. 
(Live/Comentário XVI). 
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       Quadro 1- Avaliação dos critérios a partir das falas dos participantes (conclusão) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sentimento 
de 

contemplação 
do participante 

sob o tema 
abordado 

 
“Quando a professora Helem fala do filho dela, eu me vi, porque já passei várias vezes 
por isso.” (SETA/Participante V) 

Sou gestor em Madureira, tenho um corpo docente totalmente feminino, então vim 
aprender.” (CONEDU/Participante X, Rio de Janeiro) 
“Eu me senti contemplada em duas falas: a primeira delas diz respeito à questão da 
autoridade [...] Outra questão foi sobre os desafios de ser mulher e professora; eu sou 
mãe de gatos, então não tive o desafio dos filhos, mas tive problemas com meu 
casamento [...]” (CONEDU/Participante IX, Maceió - AL)  
“[...]me chama atenção que o conceito de mulher-professora está muito fechado. 
Acredito que poderia pensar em outro momento em abrir esse conceito para a 
comunidade trans, para a comunidade LGBT de forma ampla.” (CONEDU/Participante 
VIII- Bahia)  
“Sou pedagogo em Maringá, e acompanho 12 professoras.” (CONEDU/Participante II, 
Maringá - PR) 
“Na verdade estamos avançando nesse processo de reconhecer o verdadeiro papel da 
mulher em nossa sociedade, desconstruir toda uma cultura mundial machista é difícil”. 
(Live/Comentário VIII) 

 
 

6.Satisfação 
quanto à 

metodologia do 
roteiro e 
artefatos 
adotados  

 

“Acredito que você não tenha pensado nisso, mas o curso é empoderador; você está 
trazendo a fala de mulheres reais, professoras reais.” (SETA/Participante V) 

“Achei ótima a formação com a narrativa das professoras, vou ouvir todos os 
podcasts...” (CONEDU/Participante V, Campinas - SP) 
“Vou usar seus podcasts como recurso nas minhas aulas.”. (CONEDU/Participante IX, 
Maceió - AL) 
“Pra nós mulheres, que vivemos da educação, esse produto é um presente.” 
(CONEDU/Participante III, Laguna -ST) 

“Momento riquíssimo, a verdade é que não pensamentos em discutir sobre a identidade 
pelo ponto da autobiografia, narrativa, o mapa da vida, coisas simples, mas não 
fazemos”. (Live/Comentário XII) 

 
 
 

7. Satisfação 
com o encontro 
de forma geral 

“Não esperava encontrar tanto conhecimento; estou maravilhada.” (SETA/Participante 
III) 
“Quero antes de mais nada parabenizá-la pela escolha do tema. Sempre afirmo em 
todos os cursos que participo que deve ser respeitado o saber dos professores, 
principalmente dos professores que têm muitos anos de docência.” (SETA/Participante 
IV) 

“Primeiro, quero parabenizar o IF do Amazonas. Eu sou professora do IFSC Campus 
Uberaba, e sei o quanto os institutos federais são relevantes para o desenvolvimento 
da pesquisa nesse país, apesar de sermos tão atacados. Temos aqui a prova do quanto 
as pesquisas trazem inovação para a escola.” (CONEDU/Participante VII - Uberaba -
SC)  
“Eu participo do congresso desde a segunda edição, e todos os anos saio com muito 
conhecimento. Dessa vez, confesso que estou saindo inspirada, não percebi a hora 
passar durante essa manhã.” (CONEDU/Participante V, Campinas - SP) 
“Foi maravilhoso, fomos todas tocadas a respeito da identidade da mulher, por esse 
momento, o fato de tocar no seu rosto, discutir as dificuldades do trabalho e da vida”.  
(Live/Comentário III). 
“Parabéns, temos que levar essas reflexões para prática agora”. (Live/Comentário XXIII) 

 

 

Dada a recepção dos encontros formativos, verificada nas falas dos participantes 

(professores e pesquisadores), as quais organizamos a partir dos critérios sublinhados para 
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avaliação do produto educacional em questão, em uma perspectiva qualitativa, 

consideramos como validado o “Curso Formativo Diálogos da Mulher-Professora”. 

 As contribuições que recebemos nos eventos vão no sentindo de ampliar o sentido 

da mulher-professora de modo a fazer um acolhimento das diversas formas do feminino, o 

que inclui a mulher-professora trans. O curso, do modo se apresenta, já dialoga com ela 

em várias questões, mas pode trazer um olhar sobre os enfrentamentos dessa mulher no 

espaço de trabalho, como por exemplo, a questão da convivência com esse outro feminino. 

Um outro ponto importante veio no sentido de acrescentar a palavra gênero ao título para 

dar maior possibilidade de busca na internet e, portanto, maior visibilidade sobre o tema. 

Sobre a primeira, cabe maior investigação, leituras e processos de escutas, inclusive 

de entrevistas com professoras trans. No contexto da pesquisa que gerou o produto, isto é, 

na dissertação, esta questão vem pontuada como proposta futura de investigação e 

certamente, comporá o curso formativo em outro nível.  Já a segunda sugestão, de pronto, 

fará parte da versão final do produto.  

Lembramos que um outro recurso utilizado para avaliação foi o “Formulário de 

avaliação” que compõe cada um dos roteiros. Este instrumento, que tem como referência 

os mesmos critérios da avaliação qualitativa, serve-nos, no contexto deste relatório, para 

avaliarmos o produto sob uma perspectiva quantitativa.  

Ao todo, foram recebidos 127 formulários, cujas respostas constam nos gráficos que 

apresentaremos a seguir (figura 19 a figura 25): 

 

Figura 19. Percentual de aprovação quanto à relevância da temática para atuação. 

 

Fonte: Elaboração Autoral, 2022.  
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Figura 20. Percentual da avaliação quanto ao objetivo. 

 

Fonte: Elaboração Autoral, 2022.  

 

Figura 21:  Percentual da avaliação quanto ao sentimento de liberdade de expressão no momento de 

compartilhamento das memórias.  

 

Fonte: Elaboração Autoral, 2022. 

 

Figura 22: Percentual da avaliação quanto à percepção se a metodologia aplicada pode ser 

replicada na formação de professores. 

 

Fonte: Elaboração Autoral, 2022 
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Figura 23: Percentual da avaliação quanto à temática desenvolvida. 

 

Fonte: Elaboração Autoral, 2022 

 

Figura 24: Percentual da avaliação de satisfação quanto à metodologia do roteiro e artefatos 

adotados (podcast/animação).  

 

Fonte: Elaboração Autoral, 2022. 
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Figura 25. Percentual da avaliação quanto à satisfação com o encontro de forma geral? 

 

Fonte: Elaboração Autoral, 2022. 

 

Ao analisar os dados advindos do formulário de avaliação podemos afirmar que o 

produto teve boa aceitação pelo público para qual se destinou. Tema e objetivo ficaram em 

destaque com 100% de satisfação. O sentimento de liberdade na socialização das 

memórias teve um percentual de 98%, sendo 2% em parte, mas somente tivemos retorno 

de uma justificativa, que afirmou: “Como temos um tempo limitado, preferi fazer o registro 

aqui”, sendo relacionado ao formulário.  

A replicabilidade do produto teve um percentual de 94% de respostas afirmativas, 

2% Em parte, 4% Outro - e neste último, uma justificativa que comenta: “Acredito que 

precisa realizar logo essa formação, principalmente nos períodos em que se trabalha sobre 

a mulher, como dia da mulher, dia das mães, mas não se reflete sobre a professora”. Sobre 

o sentimento de se sentir contemplado(a) na temática desenvolvida, 92% das respostas 

foram afirmativas, e 8% Em parte.  

O percentual quanto à metodologia e artefatos fora subdividido nos tópicos: 

acolhimento, texto de apoio, artefato, socialização, flexibilidade e avaliação. Somente os 

itens socialização e flexibilidade tiveram percentuais apontando satisfação; os demais 

foram considerados na avaliação como excelentes. A respeito do grau de satisfação com o 

encontro, 86% se consideram muito satisfeitos e 14 % satisfeitos.  

 

Para além das Considerações Finais 

Ao chegar ao final destas reflexões é importante destacar que cumprimos com os 

requisitos necessários dentro dos objetivos propostos de nossa investigação. Conseguimos 

construir um produto educacional que dialoga com os artefatos tecnológicos e auxilia 
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professoras em processo de formação na reflexão sobre a identidade docente a partir da 

narrativa professoral feminina, oportunizando diálogos que colaboram para o exercício da 

docência. 

Destacamos que além da construção do produto educacional passamos por um 

processo de grande lapidação dentro das bases teóricas que fundamentam a nossa 

investigação, desde a escolha dos instrumentos, a questão da análise, a aprovação no 

Comitê de Ética, a forma de conceber o produto educacional com a técnica do Storytelling 

que traz uma identidade inspiradora aos artefatos. 

É importante evidenciar que os eventos científicos em que realizamos a aplicação 

do produto estão sob a responsabilidade de um comitê científico, o qual avalia, por meio de 

seleção, as propostas de trabalho que comporão o evento. Entendemos, portanto, que ao 

aceitarem a proposta de nosso produto educacional, fosse na forma de oficina, fosse na 

forma de minicurso, antes mesmo de sua aplicação, tais comitês validaram a proposta.  

Esses comitês, formados por pares de reconhecida formação, avaliam se, de fato, 

o que se propõe tem qualidade para participar dos eventos. Neste sentido, a aceitação do 

produto educacional nos dois eventos de alcance regional e nacional acenam para a 

relevância da discussão da temática e, ao mesmo tempo, validam o mesmo. No SETA, a 

oficina fez parte do Eixo da Diversidade, dada a discussão sobre o gênero e no CONEDU, 

no GT de Formação de Professores, dada a questão da docência.  

A validação, para além da seleção pelos comitês, consolida-se na recepção do 

produto junto ao público para o qual foi pensado. Daí, a necessidade imprescindível de 

aplicar o produto educacional junto aos profissionais de educação, sobretudo, junto às 

professoras-mulheres. Nesse processo, pudemos construir um olhar amplo. De um lado, o 

regional, porque no SETA todas as professoras presentes eram de Manaus, o que nos 

ajuda a pensar as lacunas na formação continuada destas professoras em nossa rede. De 

outro lado, o nacional, já que do CONEDU participaram professores de vários estados, e, 

neste, fomos sabatinadas de todo processo, desde a escrita da dissertação até chegar à 

aplicação do produto, na qual tivemos sugestão de modificações.  

Um olhar que construímos foi perceber que o produto tem outros desdobramentos 

na formação, e foi uma das falas durante a aplicação que nos abriu os olhos para isso. Usar 

o podcast e a animação na formação inicial de professores na licenciatura, como recurso 

para conhecer a identidade de professoras, como exemplo de prática na Educação Básica, 

entre outros desdobramentos, foi uma das considerações que fizemos. 
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A live foi um momento de socialização dentro de um mês em comemoração à 

mulher, que também é professora, mãe, filha, esposa.  O fato de termos um recorte do 

produto sendo objeto de uma fala no contexto do gênero, junto a professoras em formação 

inicial, outras em uma segunda licenciatura, mostra que embora tenhamos idealizado o 

produto para uma formação específica, ela não se limita a essa formação, tampouco restrito 

às mulheres, como as aplicações revelaram. Com a live ficou claro o alcance que o produto 

pode ter em contexto formativo.  

Na atividade da prática profissional, que se caracteriza por ações de validação do 

produto educacional junto a seu público-alvo, o produto “Diálogos Formativos da mulher-

professora”, mostrou-se efetivo para o que se propôs, qual seja “auxiliar professoras na 

reflexão sobre a identidade docente através da utilização da narrativa feminina”. Sua 

qualidade e sua contribuição foram ratificadas principalmente nos momentos de diálogo 

com os participantes das formações, conforme registramos.  

Sublinhamos, por fim, que neste trajeto, na condição de quem propõe um produto, 

somos sempre chamados a repensá-lo e nisso há um intenso processo de aprendizagem, 

de reflexão, mas sobretudo, de superação.  
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – CERTIFICADO OFICINA REALIZADA NO SIMPÓSIO EM 

ENSINO TECNOLÓGICO – SETA  
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✔ ANEXO C – CERTIFICADO MINICURSO REALIZADO NO 

CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONEDU 
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ANEXO D - CERTIFICADO  PALESTRA UNIASSELVI 
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✔ APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO  
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APÊNDICE - B INSTRUMENTO DE PESQUISA  
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APÊNDICE C - PROPOSTA MINICURSO DIÁLOGOS FORMATIVOS DA 

MULHER-PROFESSORA 
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APÊNDICE D - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 
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