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Resumo. O presente artigo propõe uma discussão acerca da formação de professores, no 

que se refere ao âmbito de capacitação docente. Aqui, em específico, trataremos sobre a 

formação docente com profissionais que não possuem como primeira formação a 

licenciatura, ou seja, tornaram-se professores a partir de seu ingresso em sala de aula, sem 

qualquer preparo para tal. A partir de uma pesquisa qualitativa também contemplamos os 

principais resultados após a aplicação da formação pedagógica anual, realizada pela 

Digital House Brasil, aqui colocada como instituição de ensino de cursos livres voltados 

para a capacitação e transformação digital. Elencamos algumas metodologias que 

sustentam a formação continuada desses novos professores, com o objetivo de trazer luz 

sobre um problema latente no mercado de trabalho de tecnologia, onde a capacitação 

formal de professores e alunos não atende a demanda de profissionais e de tempo para 

que estejam aptos ao trabalho. Nos baseamos em teóricos de distintas épocas, da 

percepção de mundo em velocidade exponencial, à interdisciplinaridade e transferência 

de conhecimentos entre áreas, características do pensamento computacional, e 

familiaridade de termos e casos para mais rápida adaptação e autonomia do aprendiz. De 

maneira que discorremos sobre como uma forma ágil e continuada de preparar 

professores que mantenham suas características profissionais intactas, enquanto 

desenvolvem habilidades docentes.  

 

Palavras-chave: Formação Pedagógica. Não Licenciados. Possibilidades. 

 

Introdução 

Mas, afinal, o que é “formar”? Partimos da ideia de que a formação pode ser uma 

oficina, um workshop ou até mesmo uma aula de algumas horas que tem por objetivo 

fornecer elementos para serem replicados. Consideramos dois aspectos: um diz da 

compreensão do professor sobre conteúdos relacionados à prática docente; o outro, de 

como o formador deve realizar a atividade com os professores.  
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Se o formador se coloca na posição ativa de “única fonte de conhecimento”, nada 

adiantará para o reforço da ideia de dinâmica. Tendo isso em vista, é necessário desde o 

início da formação, que haja incentivo ao diálogo, à troca de saberes e percepções, à 

exaltação da criatividade dos professores, do trabalho em equipe e da criticidade sobre os 

posicionamentos levantados. Com a disposição de aprender, o professor é capaz de criar 

nova perspectivas para o ensinar: 

Originária da Argentina e desde 2018 atuando no Brasil, a Digital House é uma 

escola de tecnologia sediada em São Paulo, com cursos livres de Marketing Digital, 

Programação, Experiência do Usuário, Análise e Ciência de Dados. Além de cursos 

executivos de tecnologia. Com o aporte do The Rise Fund, fundo de investimentos global 

em negócios com impacto social, a Digital House montou uma estrutura que atrai 

profissionais do mercado a fim de que eles formem, em poucos meses, pessoas com 

potencial para suprir a enorme demanda de colaboradores no mercado de tecnologia. 

Hoje há mais de 1,6 milhão de empregados no país atuando em tecnologia, 

segundo dados da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação). Ainda assim, o mercado abriu, somente em São Paulo, mais 

de dez mil vagas em Tecnologia da Informação; conforme matéria da revista VEJA 

(2020). Assim, o tempo para progressão de aluno iniciante a formado numa carreira 

digital tende a ser cada vez mais curto. E essa velocidade de amadurecimento passa pelos 

professores. 

A grande maioria dos professores da Digital House Brasil são formados em áreas 

técnicas voltadas à tecnologia, além de possuírem experiência de mercado. Tendo em 

vista que não há experiência com docência, nosso papel de formadores se atravessa a 

outras experiências que não partem da premissa de ensino. O desafio está em unir essas 

duas vertentes (técnica deles e formação nossa) a partir da experimentação, ou seja, da 

proposição de metodologias para que o professor em questão possa ser provocado para 

refletir sobre como a utilizar com sua turma. 

Nossa proposta de pesquisa engloba a experimentação prática ao longo de mais 

de dois anos de atividades da Digital House no Brasil. Além do apoio em autores 

referenciados por fornecerem a sustentação teórica para que os pilares da escola fossem 

colocados em prática no amadurecimento rápido dos professores: aprender as bases, 

fazendo, a pensar e a aprender. 
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Assim, este estudo buscou apresentar a formação de professores não licenciados 

da Digital House Brasil mediante algumas metodologias e teorias de aprendizagem, 

mescladas de forma a dar maior velocidade ao processo de adaptação dos novos 

professores. 

Algumas metodologias e suas reverberações:  

 Publicado no jornal britânico The Guardian, o artigo “O significado da vida em 

um mundo sem trabalho” (2017), do historiador e best-seller por Sapiens e Homo Deus, 

Yuval Noah Harari, ilustra de forma intrigante um futuro próximo: 

 
A maioria dos empregos que existem hoje pode desaparecer dentro de décadas. 

À medida que a inteligência artificial supera os seres humanos em tarefas cada 

vez mais, ela substituirá humanos em mais e mais trabalhos. Muitas novas 

profissões provavelmente aparecerão: designers do mundo virtual, por 

exemplo. Mas essas profissões provavelmente exigirão mais criatividade e 

flexibilidade, e não está claro se os motoristas de táxi ou agentes de seguros 

desempregados de 40 anos poderão se reinventar como designers do mundo 

virtual (tente imaginar um mundo virtual criado por um agente de seguros!?). 

E mesmo que o ex-agente de seguros de alguma forma faça a transição para 

um designer de mundo virtual, o ritmo do progresso é tal que, dentro de mais 

uma década, ele pode ter que se reinventar novamente. (HARARI, 2017, p.1) 

 

 

 Harari tem ganho muita notoriedade nos últimos anos e se arrisca a prever um 

futuro no qual as mudanças progridem de maneira muito rápida no mercado de trabalho 

e consequentemente impactam completamente a Educação. Se no passado tínhamos 

tempo para formar os aprendizes para ofícios que lhes acompanhariam por quase toda a 

vida, hoje não se sabe qual profissão ainda existirá dentro de cinco anos. E como será a 

sociedade em décadas porvir. Nesse sentido Harari complementa que:  

O problema crucial não é criar novos empregos. O problema crucial é a criação 

de novos empregos que os humanos apresentam melhor desempenho do que 

os algoritmos. Consequentemente, até 2050, uma nova classe de pessoas 

poderá surgir – a classe desocupada. Pessoas que não estão apenas 

desempregadas, mas desempregáveis. (HARARI, 2017, p.1)  

 

Partindo desse princípio, a Digital House, enquanto escola de cursos livres, pauta 

seu projeto pedagógico no aprendizado por experimentação, propondo ao aluno 

autonomia ao longo do processo de aprendizagem, ainda que este esteja todo o tempo 

sendo guiado por uma trilha desenhada para desenvolver habilidades que farão dele, ao 

término do curso, profissional capacitado em suprir de imediato as necessidades do 

mercado de trabalho de tecnologia e inovação. Assim, tendo em vista as características 
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globais e da nossa era de desenvolvimento exponencial, os alunos procuram a escola em 

busca de rápido aprendizado para atualização ou transição de carreira. 

 Quando um professor de programação ingressa na área, tendo como vivência os 

times de desenvolvimento e produção de produtos digitais, ou mesmo a carreira 

freelancer, atuando de forma mais isolada e com sua própria administração de tempo e 

trabalho; é comum percebermos que os professores começam a assumir um personagem 

que pode ser descrito como a sua versão professor. Porém, essa iniciativa faz com que 

normalmente, o novo professor, sinta-se muito mais inseguro enquanto tenta exercer um 

papel ao qual não foi preparado, repetindo portanto os trejeitos de professores que têm 

como referência ao longo da sua vida escolar, criando assim uma figura fragmentada, 

quase teatralizada e fictícia do que figurativamente concebe como ser professor. Por outro 

lado, quando o professor percebe que a aula deve ser um ambiente de diálogo, propondo 

a interação e tendo no assunto discutido um pano de fundo de uma conversa entre iguais, 

a sala de aula se aproxima muito mais dos ambientes corporativos aos quais o profissional 

desenvolvedor está acostumado, aumentando sua confiança e estabilizando sua 

compreensão do ambiente e contexto educacional. 

Num estágio seguinte, algumas relações entre professor e alunos, conteúdo e 

alunos ou alunos e alunos, podem ser observadas sob a ótica da programação, 

proporcionando que o professor utilize metáforas para si mesmo, que o levam a interpretar 

a sala de aula como um sistema, com suas variáveis, funções, abstrações e outros artefatos 

específicos do desenvolvimento de sites, sistemas, softwares e aplicativos. Observando a 

sala de aula sob os jargões que está acostumado, o professor consegue traçar uma relação 

mais íntima e habitual em algumas atividades, como por exemplo da aplicação de um 

exercício, especificando muito claramente o passo-a-passo, tal qual estivesse ele 

pensando os estágios lógicos da confecção de um algoritmo de programação. Ou, 

compreendendo os papéis dentro de um time de produção de produtos digitais, o professor 

pode demonstrar maior aptidão e qualificação para orientar grupos de alunos durante 

atividades pontuais ou ao longo de um projeto integrador. 

O pensamento computacional ganha projeção à partir do trabalho de Jerome 

Bruner, especificamente na década de noventa. Aos 82 anos, em 1996, Bruner publica o 

artigo The Culture of Education (A Cultura da Educação), no qual traça um paralelo entre 

duas visões da mente humana e sua relação com o conhecimento: a visão computacional 
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e a visão culturalista. Antagônicas num primeiro momento, a visão culturalista tende a 

receber mais adeptos dentro das Academias Educacionais por ser uma visão mais 

libertadora, livre de regras rígidas e inflexíveis, pelo menos no tocante ao entendimento 

de que a mente não pode ser contida tal qual num processo sucessivo de regras que 

direcionam a um resultado lógico. O culturalismo é inerente ao meio, afeito ao 

simbolismo e a novas construções mentais, conforme a fluência cultural da sociedade. Ou 

seja, trata-se de uma construção humana. 

Todavia, a visão computacional não deve ser simplificada, segundo Bruner 

(1996), como um mero nêmesis do culturalismo, ou descrita como processamento de 

informações. É verdade que o computacionalismo cria para a mente humana a metáfora 

do processamento da máquina, porém Bruner destaca que está na essência dessa visão, 

estudar e categorizar todos os sistemas de informação; e a mente humana entra nesse 

contexto como mais um dos sistemas. Mas também é característica do pensamento 

computacional, proveniente do trabalho de Annette Karmiloff-Smith (1979; 1992), os 

chamados programas computacionais adaptativos, que são aqueles que envolvem rever e 

descrever os resultados de operações prévias a fim de simplificar o resultado para 

melhorar o desempenho. De forma abstrata, o mesmo conceito é proposto aos professores 

em formação, a fim de que percebam através de metáforas do seu meio, a oportunidade 

de propor a transferência de conhecimento entre áreas. 

Inclusive, é válido ressaltar os benefícios do pensamento computacional na 

formação acelerada do professor voltado a instrução, dentro do contexto da transformação 

digital. Publicado em 2006, “Computational Thinking” (Pensamento Computacional), da 

autora norte-americana Jeannette Wing (2006), professora de Ciência da Computação e 

chefe do Departamento de Ciência da Computação na Universidade de Carnegie Mellon 

(Pittsburgh), traz para sala de aula argumentos que fazem sentido às necessidades do 

século XXI. Presente nas propostas para a educação do novo milênio, tanto do Fórum 

Mundial (2016) como da nova BNCC (2018), o pensamento computacional é citado em 

diferentes roupagens, ora vinculadas ao pensamento crítico, ora ao raciocínio lógico, ora 

à resolução de problemas: 

[...] o objetivo na sociedade do conhecimento é, certamente, estimular 

o pensamento crítico, permitindo a superação do discurso singular, 

respeitando o seu contexto de vivência e suas experiências anteriores 

para estimular a reflexão em prol da orientação em busca do 

desenvolvimento de soluções para dilemas concretos por meio de 
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exercícios de argumentação e reflexão crítica. (WUNSCH; CRUZ; 

BLASZKOWSK; CUCH, 2017, p. 13145).   

 

Para os professores, faz sentido a abordagem que segmenta o pensamento 

computacional em quatro etapas: decomposição, abstração, pensamento algorítmico e 

reconhecimento de padrões. Trazendo à realidade do professor, a decomposição diz 

respeito à capacidade de dividir o conteúdo de estudo em porções menores e resolvidas 

em si mesmas. Facilita-se assim o acesso à abstração, onde o professor é capaz de 

selecionar aquilo que faz mais sentido ser o foco dos estudantes. Ao aderir ao pensamento 

algorítmico, o professor é capaz de propor uma trilha de aprendizagem ao aluno, pensado 

de maneira lógica num passo-a-passo. E por fim, é capaz de reconhecer padrões, 

administrando diferentes níveis de absorção entre os alunos na sala e identificando 

oportunidades de personalização da abordagem de ensino. 

Conhecimento cruzado: 

A transferência de conhecimento entre áreas não é algo exclusivo da pedagogia 

que aplicamos na formação de professores, mas faz parte de literaturas e personagens que 

ao longo da história utilizarem esse recurso e desenvolveram teorias híbridas com imensa 

repercussão em suas áreas. Mantendo a análise no campo da Programação, é possível 

destacar o trabalho do estadunidense Alan Curtis Kay (1972) biólogo e informático que 

criou, dentre outras inovações, a interface gráfica de computadores e a linguagem de 

programação orientada a objetos. Nessa linguagem, o apelo da biologia é significativo, 

seja na concepção da unidade do objeto e suas características descritivas de forma e 

atitudinais; tal como nas relações entre os objetos e da transferência de características, 

denominadas na linguagem como herança. Ou nas características singulares que 

diferenciam os objetos de uma espécie, denominadas de polimorfismo. Ou ainda na 

relação filosófica acerca do que define um objeto e sua correlação com o mundo físico, 

denominada de abstração. (KAY, 1972) 

Citar Alan Kay faz sentido quando pensamos na formação de professores pois, 

além de o vincular ao perfil profissional que temos como parte do nosso grupo em 

formação, o autor também é um homem da Educação. Desde os anos 70, Kay promove 

iniciativas que visam ampliar o contato de crianças com recursos tecnológicos. Precursor 

das modernas tablets, o Dynabook era um dispositivo imaginado por Kay, que poderia 

ser distribuídos nas escolas americanas, engajando os alunos a interagir com a tecnologia 
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na sala de aula como alternativa para despertar a atenção e ampliar o alcance do 

conhecimento. Em 1972, o autor descreve em um artigo chamado: “A Personal Computer 

for Children of All Ages” (Um Computador Pessoal para Crianças de Todas as Idades), 

a interação de dois alunos, Beth e Jimy, com um dispositivo que lhes permitiria ampliar 

o poder de busca de informações sobre um tópico ensinado pelo professor.  

O dispositivo era muito parecido com o que hoje concebemos como um notebook 

ou tablet, e as interações propostas por Kay levavam em conta a utilização intercalada de 

conhecimentos da matemática e física para resolver problemas relacionados ao vôo de 

uma espaçonave e sua relação de trajetória e velocidade em relação ao Sol.  

A tecnologia para desenvolver o Dynabook ainda não existia quando Kay 

descreveu seu uso em 1972. Porém, é evidente que sua capacidade de cruzar 

conhecimentos diversos, intercalando áreas distintas, lhe proporcionaram habilidades de 

criação além da especialização científica em um único tópico. Assim, de maneira prática, 

pôde obter maior abrangência de sua atividade sem perder a qualidade, tendo por exemplo 

seu trabalho com programação lhe conferido o prêmio Turing em 200327 – o “Oscar da 

computação”. 

O mesmo fenômeno se repete com diferentes áreas de atuação profissional que 

servem de anteparo e metáfora para professores que não tem a licenciatura como sua 

referência original. Podem ser analistas de dados que olharam a sala de aula com uma 

visão analíitca, capazes de levantar informações, identificar padrões e propor avaliações 

formativas mais qualificadas, focando nos dados que podem ser obtidos junto a turma. 

Ou no caso de profissional de marketing digital que é capaz de identificar com maior 

velocidade e clareza as diversas personas que compõem uma turma, isolando suas 

características pessoais e personalizando de maneira mais fluida a comunicação dos 

conteúdos do curso aos alunos. Ainda há a percepção do professor originário das área de 

Design e Experiência do Usuário, que pode aplicar os mesmos conceitos de jornada do 

usuário adaptando para a jornada do aluno e identificando com maior qualidade pontos 

positivos e de dor ao longo dessa jornada. 

 
27 A.M. Turing Award - Alan Kay. Disponivel em: 

https://amturing.acm.org/award_winners/kay_3972189.cfm  

https://amturing.acm.org/award_winners/kay_3972189.cfm
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Aproveitando as habilidades profissionais dos novos professores, é possível 

acelerar seu processo de adaptação, proporcionando a ele um contexto mais coerente com 

a sua prática diária e garantindo assim, que haja maior confiança no processo, percepção 

de envolvimento do aluno com o conteúdo, oportunidades de ação e melhor leitura de 

considerações e críticas. 

Espírito de equipe, desmistificação do erro, auto-avaliação e repertório: 

 O próximo passo na formação, vencida a barreira inicial da compreensão da 

prática e da insegurança, é criar um ambiente de aprendizagem contínua que favoreça o 

aprendizado colaborativo e amplo em exposição a ferramentas e teorias pedagógicas. A 

partir desse ponto, os professores em formação tem acesso a diversas maneiras de ampliar 

seus conhecimentos e práticas docentes, como por exemplo: observação de aulas, 

exercícios individuais ou em grupo, guias e manuais descritivos e instrucionais, 

consultoria personalizada e eventos de formação síncronos. 

 Quatro dos estágios acima propostos: observação, treinamento, autonomia e auto-

avaliação; possuem sustentação teórica nas obras de Bandura (1977), Allen (1972) , Freire 

(1996) e Hattie (2017). Respectivamente, a teoria de Aprendizagem Social de Albert 

Bandura (1977), que sustenta a característica do aprendizado por observação e da qual se 

extrai a passagem que diz que “o aprendizado é bidirecional: nós aprendemos com o meio 

e o meio aprende e se modifica graças às nossas ações” (BANDURA, 1977:1), é a 

primeira base de sustentação de uma abordagem pluralista em relação a formação de 

professores. A seguir, o treinamento busca apoio na Teoria de Microensino, do inglês 

Microteaching, formulada por Dwight Allen (1972), em Stanford, na década de sessenta. 

Tal teoria propõe atividades de prática docente com tempo reduzido, em ambiente 

controlado fora da sala de aula, gravados ou não e com sessões de feedback. 

 A autonomia, que sempre fora um tema recorrente na obra de Paulo Freire (1996), 

nos orienta a fim de proporcionar ao professor a liberdade criativa e a autonomia de 

experimentar, compreendendo que a atividade prática é um processo progressivo de 

desenvolvimento, que transformará o profissional de área em professor: 

Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém 

amadurece de repente, aos vinte e cinco anos. A gente vai 

amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto 

amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. (FREIRE, 1996, 

pág. 105.).  
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Do conceito de autonomia, há também a proposta de auto-avaliação, dando 

visibilidade a atividade docente e responsabilidade para o professor sobre a sua prática. 

Em Aprendizagem Visível, do inglês Visible Learning, John Hattie (2017), propõe que 

os professores tenham uma atitude de encarar como seu papel a avaliação do seu efeito 

sobre a aprendizagem. Disseminamos essa teoria no intuito de que o professor compare 

seu desempenho não apenas com os colegas, mas consigo próprio ao longo da jornada 

como professor. Bem como não tenha uma postura passiva em relação ao seu 

desempenho, aguardando orientações para mudar. Ele deve experimentar..  

Resultados da formação pedagógica:  

Nos dias 08 e 09 de janeiro de 2020, realizamos o “1º Meeting & Learning dos 

professores Digital House Brasil”, no que resultou em 22 horas de formação e capacitação 

docente. Tal formação se apresentou como uma imersão em alguns tópicos como: 

metodologias ativas, projetos, avaliação, e outros assuntos relacionados à sala de 

aula/aprendizagem/aluno. Frisamos ainda que nessa imersão, as áreas de cada curso de 

tecnologia não se separam, o que acreditamos favorecer a troca de saberes e experiências.  

Através de uma pesquisa interna realizada no primeiro semestre de 2020, com o 

propósito de investigar não apenas os resultados da formação, como também termos 

conhecimento prévio acerca da vivência docente de nossos professores.  De maneira que 

nos posicionamos conforme a menção de Godoy (1995), acerca de pesquisa qualitativa:  

 
Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando “captar" o fenômeno 

em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados 

são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno. 

(GODOY, 1995, p.21)   

 

Tal, resultou-se em 23 respondentes, com destaques para elementos como a 

quantidade significativa de integrantes que não tinham a carreira docente como 

experiência prévia, bem como as mudanças decorrentes em suas aulas após o evento. Dos 

respondentes, 87% não haviam exercido a docência antes de ingressar na Digital House.  

Conforme mencionamos anteriormente, o papel da formação de professores é 

fornecer  subsídios e bases concernentes à prática docente, uma vez que a maioria de 

nosso time acadêmico não possui experiência anterior. Tal característica é recorrente, 
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uma vez que a acreditamos no conhecimento cruzado, em que a prática do mercado e 

conhecimento técnico interage e se interliga com a capacidade de ensinar.     

A adesão a formações pedagógicas foi outro dado avaliado na pesquisa e os 

participantes compunham 87% dos respondentes, demonstrando que a formação é algo 

relevante para os professores, uma vez que ocorre esporadicamente, além de ser um 

momento em que eles podem ressignificar suas práticas. Acreditamos que esse índice 

também se relaciona com a necessidade de autoavaliação docente, uma vez que há a 

premissa da pouca experiência prática prévia. De modo que a participação se torna 

necessária para que não haja somente uma auto revisão, como também a expansão de 

novas didáticas e ideias de metodologias que se viabilizam pela experimentação. 

Sobre a relevância das ações do time de Pedagogia, que presta suporte aos 

professores com formações continuadas, 73,9% dos respondentes classificaram com a 

nota máxima numa escala de um a cinco. Outros 17,4% imputaram a nota quatro. 

Acreditamos que esses números ilustram a reverberação da formação na sala de aula. A 

conexão só se torna possível devido à abertura e espaço disponibilizado para interação 

nossa para com eles, e por que não dizer, vice-versa, a partir do momento que nós, 

enquanto formadores, não nos colocamos como senhores de uma verdade.  

Por fim, ilustramos que o principal objetivo de transformar a prática docente de 

nossos professores é viabilizada através de ações como a formação pedagógica. Por meio 

de intervenções e movimentações do time pedagógico, professores não licenciados 

podem vir a se tornar excelentes professores, mesmo que com pouco ou nenhuma 

experiência anterior, uma vez que não há como exigir do docente algo que ele não possui 

acesso, tampouco colocando-o na posição de aprender por si mesmo:  

A educação avança pouco - nas organizações empresariais e nas escolas 

- porque ainda estamos profundamente inseridos em organizações 

autoritárias, em processos de ensino e aprendizagem controladores, 

com educadores pouco livres, mal resolvidos, que repetem mais do que 

pesquisam, que impõem mais do que se comunicam, que não acreditam 

no seu próprio potencial nem no dos seus alunos, que desconhecem o 

quanto eles e seus alunos podem realizar. (MORAN, 2000, p. 62).  

  

Assim, percebemos que uma adequação metodológica na forma de ensinar pode 

resultar uma nova forma de aprender. Acreditamos dessa maneira que as aprendizagens 

são se findam na formação, uma vez que é replicada em sala de aula para com os alunos. 

Além disso, a partir do momento que há intersecção entre saberes e experiências distintas, 
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a nossa própria noção de formação se transforma, se modifica e se movimenta por meio 

da rica troca que se dá pela experimentação prática e discussão entre o grupo.  

Considerações Finais  

Ao longo dos últimos dois anos temos experimentado de forma empírica o 

desenvolvimento de profissionais de mercado em docentes, mantendo suas características 

originais enquanto desenvolvem recursos didáticos e experimentações numa proposta 

prática de aprendizado da docência. Tal qual aprendizes de artes milenares e ancestrais 

como as marciais, ou mesmo tal qual aprendizes que desenvolvem suas habilidades ao 

longo de uma prática profissional mais técnica do que estratégica, os professores não 

licenciados apresentam lacunas em suas habilidades como teóricos da aprendizagem, 

porém dispõe de uma resposta rápida e muito necessária na entrega de conteúdo em 

constante melhora, bem como na noção do propósito da atuação como professor. Assim, 

é necessário que haja “[...] reconhecimento – por parte das instituições que oferecem 

cursos de formação de professores – da existência de diversas linguagens em nossa 

sociedade, para além da oralidade e da escrita, nas quais se respalda a cultura escolar” 

(SILVA; SANTOS, 2017, p. 37).  

A partir das menções metodológicas e apresentação dos gráficos resultantes da 

pesquisa interna, acreditamos que a viabilidade de formar docentes não licenciados não 

só é possível, como enriquecedora para ambos os lados. Se nós, enquanto profissionais 

da área da educação nos deixamos permear pela experiência de nossos professores, a 

recíproca tão somente é verdadeira porque os mesmos se permitem aprender a ensinar. E, 

parafraseando Rancière (2007), e ao impulso ao saber que não vem de algo pronto, pois 

“[...] o aluno deve tudo por ele mesmo, comparar incessantemente e sempre responder à 

tríplice questão: o que vês? O que pensas disso? O que fazes com isso? E, assim, até o 

infinito” (p. 35).  

Portanto, mais do que replicar em sala de aula dizeres e teorias pedagógicas, é a 

permissão de atravessamento de diferentes áreas, experiências e conhecimentos. A 

formação pedagógica se ressignifica, já que não se distinguem os docentes. Os que se 

dispõem a aprender a ensinar, ensinam os formadores. E vice-versa.  
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