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“Na ciência, sabemos que as nossas realizações se tornarão antiquadas em dez, vinte, 

cinquenta anos. É esse o destino a que está condicionada a ciência: é o sentido mesmo do 

trabalho científico. 

Toda realização científica suscita novas ‘perguntas’: pede para ser ‘ultrapassada’ e superada. 

Quem deseja servir à ciência tem de resignar-se a tal fato.” 

Weber. 
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RESUMO 

 

As formações inicial e continuada de professores ocupam lugar de relevância como estratégia 

para implementar melhorias na qualidade da Educação Básica. Acredita-se que a formação 

profissional promove uma cultura docente e de organização escolar, articula o professor 

individual ao coletivo, coloca-o numa postura crítico-reflexiva e contrária ao acúmulo de 

saberes, mas de experienciação, e constrói ativamente, pautando-se na partilha em espaços de 

formação conjunta. Assim, a pesquisa aqui a presentada se propôs à aplicação da metodologia 

de Rodas de Conversa com um grupo de professores da Educação Básica que lecionam em uma 

unidade de ensino estadual da rede pública do município de Ouro Preto. O emprego da Roda 

de Conversa teve em vista dar voz a esses atores sociais avaliando a potencialidade dessa 

ferramenta metodológica para favorecer a dialogicidade e o empoderamento entre docentes, a 

fim de fortalecer as percepções individual e mútua, estimulando a participação desses atores no 

contexto escolar e construir conhecimento integrado e com sentido, com a mediação da 

pesquisadora. Vislumbrou-se criar um espaço dialógico não hierarquizado, requisito primordial 

da metodologia em teste, focando a organização do grupo, troca de conhecimentos, em especial 

de saberes experienciais, promovendo reflexão sobre a própria prática, constituindo uma 

ferramenta para formação em partilha e sedimentação da profissão docente. Nas pesquisas 

acadêmicas sobre a formação docente, essa metodologia permitiu, ao dar voz a esses sujeitos 

de pesquisa, que se revelassem por si próprios, suas intenções, necessidades formativas e a 

práxis, viabilizando uma formação pautada na realidade docente, no locus de sua prática. A 

análise e interpretação dos dados no referido estudo demonstraram que as categorias que 

emergiram e suas respectivas unidades de registro a elas relacionadas, favoreceram a 

dialogicidade entre os docentes na medida em que construímos o espaço de amparo mútuo e 

abertura à fala, possibilitados pelas Rodas de Conversas. Os dados brutos foram constituídos 

por diálogos gravados, transcritos e categorizados, obtidos a partir da aplicação das Rodas de 

Conversa, seguindo orientações contidas em um produto educacional, o tutorial, confeccionado 

ao longo das Rodas desenvolvidas. Observou-se também que a abertura ao diálogo favorece a 

possibilidade do desenvolvimento de projetos interdisciplinares, das parcerias entre pesquisa e 

ensino e estruturação de ações e reflexões que levam, inclusive, à percepção da importância da 

formação continuada não formal mediada por partilhas das experiências profissionais. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Roda de Conversa. Saberes Experienciais. 

 



 

ABSTRACT 

 

Initial and continuing teacher training occupies a relevant place as a strategy to implement 

improvements in the quality of Basic Education. It is believed that professional training 

promotes a teaching culture and school organization, articulates the individual teacher with the 

collective, puts him in a critical-reflexive posture and contrary to the accumulation of 

knowledge, but of experience, and actively builds, based on sharing in spaces of joint formation. 

Thus, the research present here proposed to apply the methodology of Conversation Circles 

with a group of Basic Education teachers who teachers at a state school unit in the public school 

in the municipality of Ouro Preto. The use of the Conversation Circle aimed to give a voice to 

these social actors, evaluating the potential of this methodological tool to favor the dialogicity 

and the empowerment among teachers, in order to strengthen the individual and mutual 

perceptions, stimulating the participation of these actors in the school context and build 

integrated and meaningful knowledge, with the e mediation of researcher. It was envisaged to 

create a non-hierarchical dialogical space, a fundamental requirement of the methodology under 

test, focusing on group organization, exchange of knowledge, especially of experiential 

knowledge, promoting reflection on one’s own practice, constituting a tool for training in 

sharing and sedimentation of the teaching profession. In academic research on teacher 

education, this methodology allowed, by giving voice to these research subjects, to reveal for 

themselves, their intentions, training needs and praxis, enabling an education based on the 

teaching reality, in the locus of their practice. The analysis and interpretation of the data in that 

study demonstrated that the categories that emerged and their respective registration units 

related to them, favored the dialogicity between the teachers as we build the space of mutual 

support and openness to speech, made possible by the Conversation Circles. The raw data were 

constituted by recorded, transcribed and categorized dialogues, obtained from the application 

of the Conversation Circles, following guidelines contained in an educational product, the 

tutorial, made along the developed Circles. I was also observed that the opening to dialogue 

favors the possibility of developing interdisciplinary projects, of the partnerships between 

research and teaching and structuring of actions and reflections that even lead to the perception 

of the importance of non-formal continuing education mediated by professional experiences. 

 

Keywords: Teacher Training. Conversation Circle. Teaching Knowledge. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Graduei-me em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Universidade Católica 

do Salvador (UCSAL) em 2000. Desde o terceiro semestre de curso iniciei o exercício do 

magistério, na Educação Básica a princípio, com o Ensino Fundamental e depois com o Ensino 

Médio, sempre em escolas públicas do estado da Bahia. Nos primeiros anos estava servindo às 

unidades de ensino por meio de contratação temporária, e nos últimos quinze anos como 

funcionária concursada efetiva. 

Iniciar a docência em tão pouco tempo de curso de licenciatura implicou a aquisição de 

muitas informações laborais na urgência do exercício da prática, na sala de aula, no dia a dia, 

na troca entre os colegas de profissão, experimentando e sentindo qual o melhor caminho a 

seguir. 

Apesar de toda a minha formação escolar e acadêmica serem oriundas das instituições 

particulares, sempre me interessou trabalhar para a rede pública de ensino. Para mim, a 

atmosfera em torno da escola pública é mais desafiadora por traduzir as múltiplas realidades 

sociais, muitas delas desconhecidas e distantes da minha vivência, expressas em um só lugar 

pelo exercício do direito à gratuidade de ensino. Havia também uma ideia bastante positiva 

sobre a escola pública fundamentada nos relatos de meus pais e familiares, sempre fazendo 

referência à excelente formação escolar que obtiveram. Mesmo que longínqua essa escola 

pública do passado, as escolas atuais ainda são o palco de onde surgem ações que promovam 

transformações sociais significativas, constituem-se local do exercício da convivência com o 

plural e prática dos princípios da cidadania.  

 Sempre lecionei em escolas de periferia, em cidades do interior do estado da Bahia, 

atendendo a um público de diversas camadas sociais, mas em geral, sujeitos mais vulneráveis 

socioeconomicamente e com cultura local desvalorizada. O início da jornada da docência foi 

frustrante e desafiador, permeado de um idealismo ingênuo, associado à falta de experiência e 

rigidez de padrões. As lacunas que deixaram a formação inicial - por mais que nos instruíssem 

de técnicas e conceitos - nos lançavam no mercado de trabalho despreparados para realidades 

duras e desconcertantes enfrentadas no cotidiano da maioria das escolas públicas do Brasil.  

Posteriormente, sob um novo olhar sobre a formação de professores, compreendi que 

podemos nos tornar professores muito antes da conclusão dos cursos de licenciatura, pedagogia, 

magistério, e que essa concepção de que a formação docente se finda com a graduação é 

equivocada. Na complexidade do “fazer” do professor, na possiblidade da formação, está o 
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caminho a ser percorrido no fluxo “não passível à completude. (...) O desejo da completude, 

por si, tem o potencial de pôr em movimento. No entanto, esse movimento é em direção às 

incompletudes” já que o processo formativo não finda. (FLÔR; CARNEIRO, 2017, p.2). 

O mais importante que podemos fazer como professores é ser exemplo de força, de 

resistência, de dedicação e empenho ao ideal de educar, disseminando informação colaborando 

para a sensibilização de uma população pensante, crítica, que questiona a si própria e ao mundo 

que a cerca. 

Ao longo desses anos de serviços educacionais, pude observar algumas histórias de 

crescimento pessoal, de sucesso e ascensão profissional de muitos alunos, ex-alunos e seus 

respectivos familiares. Essas realidades foram transformadas por conta do que a escola pública 

foi capaz de oferecer, quando profissionais, comunidade escolar e sociedade se empenham e se 

mobilizam para tal feito. Temos esse poder quando nos aliamos a esse ideal.  

Nos últimos anos, porém, um sentimento de frustração e impotência levou-me a refletir 

quais recursos poderiam ser acessados para alcançar os objetivos aos quais me propunha na 

prática. Além de todas as dificuldades estruturais, ausência de materiais para trabalhos e 

projetos, de precária gestão governamental dos recursos para a educação, afastamento da 

família na escola, não alcançava as metas estabelecidas, e não atingia resultados significativos 

no meu trabalho. Senti então uma necessidade iminente de atribuir novo sentido à minha prática, 

de rever conceitos, de ter acesso a outros recursos e informações que me inspirassem a fazer 

melhor, a interferir melhor no cotidiano escolar e na prática pedagógica. 

A ideia de voltar a estudar me tomou e dessa vez só faria sentido para mim se essa 

formação ocorresse em uma universidade pública - aquele lugar onde se produz com mais 

democracia e a liberdade. Queria me envolver naquela atmosfera tão rica e comprometida com 

a pesquisa, mais especificamente com a pesquisa na área de ensino. Essa necessidade de 

aperfeiçoamento me moveu à procura do mestrado em ensino de ciências e para tanto, solicitei 

afastamento das atividades docentes e ingressei no programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (MPEC/UFOP). Afastamento esse 

obtido via liminar judicial pois, a princípio, foi negado o direito de ausentar-me da sala de aula 

para a formação continuada, mesmo previsto no estatuto do servidor do magistério do Estado 

da Bahia. 

Ao longo do curso, muitas foram as contribuições no que tange a ressignificação de 

conceitos, apresentação à novos conteúdos e técnicas, novos parâmetros e olhares ao ato de 

educar advindas dos ensinamentos trabalhados no programa de mestrado. De fato, o novo se 

descortinou sob mim e a minha prática e sou imensamente grata a tanto aprendizado. 
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Indiscutivelmente regressarei com outro olhar e outra prática à sala de aula.  

Contudo, o que me moveu e atraía o aprofundamento era a investigação no eixo de 

pesquisa voltada à formação docente, visto que é inerente à condição do professor, se olhar, 

rever sua prática, questionar-se como fazer melhor para acompanhar as demandas da profissão.  

Sendo assim, surgiu a ideia de pensar numa maneira de promover uma formação 

continuada que valorizasse o docente, o que ele traz em sua experiência profissional, no 

ambiente escolar, que desse voz a esse agente, peça imprescindível ao ato de educar e de formar 

cidadãos críticos.  

Ao ser apresentada à metodologia da Roda de Conversa, imediatamente fui tomada pelo 

encantamento, pelo quão acessível essa metodologia pode vir a ser, desde que fossem 

garantidos espaço-tempo no cotidiano docente e estímulo à participação para realização desses 

encontros. O potencial que a abertura ao diálogo e à escuta podem predispor, promovendo 

partilha de saberes, o exercício da convivência e a possibilidade de se utilizar das situações 

cotidianas do ambiente escolar como oportunidades formativas, tornam tão rica de 

possibilidades essa ferramenta.  

Diferente de formações tradicionais desvinculadas das situações reais e cotidianas que 

formam professores especialistas em conteúdos, o uso da Roda de Conversa como recurso 

formativo pode ser bastante inovador. Pensar em uma maneira de viabilizar a formação 

continuada docente no locus do exercício da profissão converter-se-ia em maior alcance e 

abrangência de professores participantes, permitindo maior envolvimento e como consequência 

uma transformação mais significativa no profissional e no coletivo.  

Acredito na possibilidade da incorporação da prática da metodologia da Roda de 

Conversa como ferramenta formativa no âmbito escolar e movida por essa crença 

desenvolvemos essa pesquisa a fim de evidenciarmos as múltiplas potencialidades na aquisição 

de saberes, produção e disseminação de conhecimento além da construção da identidade e 

fortalecimento de grupo quando a prática do diálogo organizado, sistematizado associado a 

partilhas, podem ser incluídos na rotina escolar. Para tanto, faz-se necessária abertura à escuta 

sensível, ao cuidado mútuo, à percepção de que estamos todos conectados, e ao 

desenvolvimento da capacidade de se reconhecer entre os pares de pertença, associados à 

vontade de ser mais e servir melhor no exercício da profissão. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Há muito que a formação de professores ocupa lugar de relevância como estratégia para 

implementar melhorias na qualidade da Educação Básica Pública no Brasil, especialmente na 

última década, abrangendo a valorização profissional. A urgência em se discutir a formação 

continuada se justifica pela velocidade com que a evolução tecnológica disponibiliza cada vez 

mais ferramentas de ensino eficazes, criativas e atualizadas para as demandas dos aprendentes, 

assim como, pelas transformações histórico-sociais da atualidade que repercutem e 

transformam a escola na sua função socioeducativa. Outras razões se justificam, como por 

exemplo, acesso às teorias e metodologias educacionais, que complementam a formação inicial 

e criação de um elo entre a Educação Básica e Pesquisa aproximando as universidades do 

ambiente escolar, além de promover a reflexão da prática que possa contribuir para o 

engajamento das pessoas na sociedade, para a formação do senso crítico, da participação e 

cooperação em seu meio (NÓVOA, 1992). 

Nunes (2001, p. 30) afirma que “[...] essa tendência reflexiva vem se apresentando como 

um novo paradigma na formação de professores, sedimentando uma política de 

desenvolvimento pessoal, profissional e das instituições escolares”. 

 A formação profissional deve permitir a construção de uma cultura profissional entre 

os docentes e uma cultura de organização escolar, articulando o professor individual ao 

coletivo, como sugerido por Nóvoa (1992). O autor esclarece ainda que o alcance de um 

patamar de desenvolvimento pessoal que permite colocar o professor numa postura crítico-

reflexiva, sedimenta a identidade profissional, não se constituindo num acúmulo de saberes, 

mas de experienciação, de construção ativa pautada na partilha em espaços de formação 

conjunta, “auto formação participada” (NÓVOA, 1992, p.13). Nesses espaços, cada professor 

experimenta estar na posição de formador e de formando.  

As formações com dimensões coletivas se sobrepõem em valor em relação às formações 

individuais por contribuírem para a emancipação profissional firmando uma profissão 

autônoma e contextualizada ante as formações individuais que divulgam saberes e técnicas que 

se aplicam à transmissão de informações (NÓVOA, 1992).  

Gerstern; Smith-Johnson (2001) apontam que pesquisas destacam a ineficácia de 

formações para professores promovidas por programas instrucionais em que as teorias e 

técnicas são apresentadas de forma descontextualizada com a realidade local.  

 
They note how researchers tend to forget that teachers integrate new strategies into 

their existing repertoire, and that it makes sense for most teachers to utilize multiple 
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paradigms. (…) This finding is perhaps not surprising, given that most inservice 

efforts are one-shot events, where a series of new practices or information is presented 

in an isolated and disconnected fashion” (GERSTERN; SMITH-JOHNSON, 2001, p. 

357-358). 

 

 

De acordo com os Referenciais para Formação de Professores publicado pelo MEC em 

1988, a ideia de formação docente deveria estar ancorada na epistemologia da prática associada 

a reflexão crítica que se utiliza do exame das situações cotidianas vivenciadas no ambiente 

escolar como ferramenta para construção do conhecimento (ZEN; CARVALHO; SÁ, 2018). 

Conforme Nunes (2008, p. 105), “a literatura tem demonstrado que as crenças e os tipos 

de conhecimento desenvolvidos pelos professores em sua formação determinam, em grande 

parte, sua prática em sala de aula”. O autor ainda ressalta, que se faz necessário rever papéis e 

conceitos, como o de professor tecnicista, sendo um mero executor de práticas pedagógicas e 

do pesquisador como sendo um produtor de conhecimento ineficiente, e coloca como essencial 

a implementação de um trabalho colaborativo entre pesquisador acadêmico e professor.  

Esse trabalho colaborativo pode ser construído a partir de uma comunicação mais 

efetiva entre universidade e sociedade, como diagnosticado por Saviani (1984) ao analisar como 

vem sendo realizada a extensão pelas universidades, um de seus princípios constitucionais. 

Conforme o autor argumenta, a incorporação de uma concepção de extensão bidirecional, 

concederia à sociedade a oportunidade de expor seus problemas e permitiria às universidades 

transformar seus objetos de pesquisa que trariam contribuições relevantes para as necessidades 

elencadas enquanto elaborariam esse saber presente nas comunidades. Dessa maneira, as 

investigações científicas na área de formação docente incorporariam um propósito de busca por 

soluções aos problemas que atingem o universo da Educação Básica, expressados e enfrentados 

pelos docentes que atendem a esse segmento, ao passo que a universidade elaboraria esses 

conhecimentos trazidos por esses docentes em nível erudito atentando para as complexas 

relações entre esses saberes. 

Nóvoa (1992) sugere, como uma alternativa para valorização dos saberes experienciais 

docentes, a proposta de conceitualizar esse conhecimento, visto que as formações em Ciências 

da Educação não levam tanto em consideração o potencial desses saberes. Propõe também que 

a articulação destes saberes com o conhecimento científico pode fazer surgir novos modos de 

trabalhos, promovendo uma profissão reflexiva e científica.  

 
A formação não se constrói por acumulação (de recursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1992, p.13). 
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Mais de duas décadas depois, esse discurso ainda soa como algo novo, mas se faz 

necessária a compreensão e legitimação de que “a prática docente ganha foco em torno dos 

saberes docentes e a experiência emerge como categoria fundante do conhecimento profissional 

dos professores” (ZEN; CARVALHO; SÁ, 2018, p.72). 

Paralelamente a essa tendência de consideração desses conhecimentos experienciais dos 

professores, Nóvoa (2018) ressalta que o profissional da educação vem resistindo a processos 

de desmoralização da profissão sustentadas por políticas públicas que “corrompem a alma da 

profissão” e este tem sido um de tantos desafios a serem enfrentados para o século XXI, que 

afetam a profissão e a prática docentes. Ele defende que valorizar o docente se faz urgente e 

necessário, a começar pelo estímulo que as universidades podem proporcionar ao levar até os 

cursos de licenciatura os conhecimentos profissionais, conhecimento que está nos professores 

da Educação Básica. Salienta ainda a necessidade de se reforçar a profissão docente trazendo-

a a outros ambientes de formação, assegurando a socialização profissional e de como é 

imprescindível às universidades formar ambientes de educação coerentes com os que existem 

nas escolas: “isomorfismo pedagógico”, instruindo os discentes ainda em formação pedagógica 

para que reproduzam nas escolas de educação básica. 

Em consonância a essa ideia, Gadotti (2011, p. 43) sugere, que “a formação do professor 

deve ser centrada na escola, sem ser unicamente escolar, sobre práticas escolares dos 

professores, desenvolver na prática um paradigma colaborativo e cooperativo entre os 

profissionais da educação”.  

O local ideal que possibilita a reunião de docentes para o desenvolvimento de uma 

formação continuada por meio de encontros é onde o professor se encontra no exercício de sua 

função.  

A escola é palco para o exercício da dialogicidade, do empoderamento (GOHN, 2004) 

e o fortalecimento da profissão, levando à profissionalização docente, a valorização dos saberes 

experienciais de forma coletiva e interdisciplinar.  

Este espaço institucional se encontra em constante transformação e precisa ser 

reavaliado nos seus papéis e revisado para se adequar as atuais demandas socioeducativas. Faz-

se urgente a criação de um ambiente educativo contemporâneo que atenda a tais demandas, 

como o protagonismo discente para a aprendizagem, diferenciação pedagógica para promoção 

da verdadeira inclusão, com respeito às diversidades, adequação do espaço para trabalhar a ideia 

de cooperação da aprendizagem e a ideia da educação como ato de criação (NÓVOA, 2018). 
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Por todas as mudanças que a sociedade vem passando, as modificações no papel social 

da escola, as demandas por inovações tecnológicas nos processos de ensino e aprendizagem, 

além da incumbência de todo educador, que envolve o despertar, o provocar, o questionar, é 

legitimo considerar que as novas tendências formativas docentes incluam também propostas 

com abordagens interdisciplinares. Para tanto, a aquisição de competências relacionadas ao seu 

exercício, incluindo a associação harmoniosa de vários saberes disciplinares (experienciais, 

teóricos e técnicos) atuando de forma não hierarquizada se faz imprescindível (FAZENDA, 

2008). 

A ideia de um processo formativo, em conjunto, entre os pares, na escola, pode colaborar 

para inspirar docentes a construírem um ambiente de aprendizagem mais adequado, agregar 

valor aos saberes experienciais que encontram possibilidade de serem partilhados entre 

profissionais colegas que trabalham juntos numa mesma área de atuação (Ciências da Natureza) 

ou não, o que favoreceria as partilhas interdisciplinares. 

A pesquisa em questão se propôs a investigar a aplicabilidade da Roda de Conversa 

entre os professores como ferramenta formativa não formal e produzir um produto educacional 

(tutorial) com o fim de organizar e conduzir de Rodas de Conversa (RC) entre os docentes, que 

oriente e estimule a criação de um espaço dialógico, de amparo e construção do saber dentro da 

escola.  

Partilhar experiências de sala de aula, de vida, ouvir e se fazer ouvir mutuamente, 

partilhar sua vivência sem se apropriar da vivência do outro que o escuta, constitui 

aprendizagem pela convivência, pelos confrontos e conflitos com o outro, pela diferença de 

ideias e posturas, fazendo a narrativa de seus próprios processos, permitindo o espaço do novo, 

do singular (aplicando-se à construção de um novo ambiente pedagógico). Essa metodologia 

defendida por Warschauer (2017a), propicia a construção de conhecimento de forma integrada 

e com sentido. 

Bedin; Del Pino (2019, p. 56) compreendem que “por meio das rodas de conversa existe 

uma horizontalização das relações de poder; os professores que as compõem se implicam, 

dialeticamente, como atores histórico-sociais e crítico-reflexivos diante da realidade do 

contexto social” e que esses momentos as rodas de conversa “proporcionam conversas 

formativas-dialógicas que possibilitam a produção e ressignificação de saberes sobre as 

experiências dos professores” (BEDIN; DEL PINO, 2019, p. 55). 

 

 



 22 

3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

3.1 Problema: 

 

O presente estudo se propôs a investigar como a metodologia da Roda de Conversa na 

escola oportunizam a construção da dialogicidade como instrumento que possibilite explicitar 

voz aos professores entre seus pares no ambiente de exercício da profissão. A partir dessa 

abertura, pretende-se ainda revelar como nas RC os docentes expressam seus pontos de vista, 

refletem sobre os pontos de vista dos outros, fortalecendo o grupo e permitindo o despertar do 

empoderamento, necessário para que se valorize o profissional da educação, além de ser a 

ferramenta não formal da formação continuada de professores ao viabilizar a troca e valorização 

de saberes experienciais na medida em que esses saberes possam ser partilhados. Trata-se de 

propor um dispositivo de formação contínua na escola, que é cenário das experiências docentes, 

oportunizada pelas partilhas em rodas. 

O estímulo da dialogicidade pela criação de um espaço-tempo para a abertura ao 

diálogo, reflexão e predisposição à escuta sensível durante as Rodas de Conversa, 

aparentemente favoreça à exposição de novas possibilidades de parcerias e trocas, necessárias 

na evidente natureza interdisciplinar das ciências.  

Considera-se a possibilidade como um caminho, pois cada Roda de Conversa é única, 

cada encontro, cada reunião é peculiar, principalmente quando traz à tona as Narrativas 

Autobiográficas de cada indivíduo com suas particularidades emergindo a viabilidade da 

partilha, que permite transformações individuais, coletivas e organizacionais. 

Sendo assim, buscou-se indícios nas falas, nos diálogos durantes as conversas, que 

constituíram os dados brutos coletados e posteriormente organizados, de que a Roda de 

Conversa possa operar como recurso mobilizador e de troca, possa favorecer, despertar a 

dialogicidade, ser potencial fator evidenciador de possíveis ações interdisciplinares e formação 

continuada não formal de professores por partilha de saberes experienciais entre pares.  
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4 JUSTIFICATIVA 

 

A realização da pesquisa com aplicação da metodologia de RC intencionou ser útil como 

ferramenta que propicia o diálogo entre os docentes de uma mesma unidade de ensino 

permitindo a dialogicidade com vistas a tornar-se uma ferramenta com potencial formativo 

dentro da própria escola, além de motivar o empoderamento e fortalecimento do grupo de 

docentes, o que é ideal para a composição da identidade profissional. 

A RC se constitui numa metodologia que permite a construção do espaço necessário de 

diálogo, de articulação, de escuta, para interautoformação docente (WARSCHAUER, 2017b) 

com a intenção de troca de saberes experienciais entre os professores participantes, de forma 

não hierarquizada, onde todos têm voz para dividir experiências e escuta para fazer dessas 

experiências as suas, na medida em que elas implicam os sujeitos, criando oportunidade de 

reflexão sobre essas experiências partilhadas, além de predispor  o fortalecimento e a 

organização do grupo. 

O uso dessa metodologia preconiza a necessidade de transmutar o que se concebe por 

formação, conforme o modelo da racionalidade técnica, aquele que suprime a essência humana, 

assim como particularidades e variações das ações emocionais, intelectuais e relacionais em 

direção à expansão para realidades complexas, como pessoas e entidades organizacionais, como 

as escolas, em busca de formação permeada de significado e irrestrita (WARSCHAUER 

2017a). 

Na pesquisa acadêmica sobre a formação docente, a metodologia da Roda de Conversa 

pode representar também instrumento que revele esses sujeitos de pesquisa a partir de suas 

próprias vozes, suas intenções, suas necessidades formativas, o “como fazem” para ensinar, 

viabilizando uma formação mais pautada na realidade docente, no ambiente de sua prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

5 OBJETIVOS: 

 

5.1 Objetivo Geral: 

 

 Favorecer a condução e o desenvolvimento de Rodas de Conversa entre profissionais 

da educação, orientadas por um tutorial, como recurso mobilizador e de troca, de 

reflexão sobre as experiências, valorizando a dialogicidade e o empoderamento na 

perspectiva de Gohn (2004), estimulando a participação destes atores dentro do contexto 

escolar. 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

 

 

 Possibilitar a criação de um ambiente dialógico, de partilha de conhecimentos, informações, 

saberes experienciais tendo em vista a formação não formal e contínua dentro da escola; 

 Promover a reflexão docente sobre a própria prática para fortalecimento individual e 

coletivo, constituindo uma ferramenta para a formação em partilha e fortalecimento da 

profissão docente, assim como valorização dos saberes experienciais; 

 Revelar os sujeitos de pesquisa e como compreendem a profissão docente, assim como suas 

condições laborais. 
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6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

6.1 Formação Docente 

 

A tendência atual de voltar os olhares ao professor tem levado a uma reavaliação de 

como vem sendo realizada a formação docente a fim de atender seu papel transformador na 

sociedade. A necessidade pela busca de uma formação capaz de promover a incorporação de 

práticas inovadoras e expressivas tem sido o foco nestas discussões. A sociedade tem passado 

por transformações e estas repercutem na escola, que assume cada vez mais responsabilidades 

que lhe são atribuídas e que antes não eram suas e das quais não pode ser alheia (BARBOSA; 

MÜLLER, 2015).  

 
A escola contemporânea é, pois, uma novidade social e cultural. Nesse novo espaço 

institucional, o desempenho do professor não mais pode ser pensado como uma 

simples questão de formação teórica de alguém que ensina, como também o 

desempenho do aluno não mais pode ser considerado como uma simples questão de 

motivação e de esforços individuais. A escola de hoje é uma ruptura com a escola do 

passado (...) (AZANHA, 2004, p. 372). 

 

Por conta das transformações socio-históricas e políticas, as necessidades atribuídas à 

escola estão além de atender à função especificamente pedagógica imaginada pelos educadores. 

Da escola contemporânea, espera-se que ressurja uma nova instituição ensino, tanto no que se 

refere à organização do trabalho didático, incluindo inovações referentes às ferramentas de 

trabalho e ao profissional da educação, bem como atenção às necessidades sociais, como a 

oferta de uma educação de tempo integral às crianças e jovens, disponibilizando espaço para 

viver e conviver e ter acesso à cultura, lazer e informação (ALVES, 2014). 

Nóvoa (2018) coloca essa tendência a “exacerbação” escolar, com aumento da carga 

horária, aumento do número de escolas atendendo àqueles que não tem outras opções de 

aprendizagens em outros ambientes, correspondendo à necessidade de repensar o futuro da 

escola. Porém, ele salienta, que o estímulo à evolução tecnológica por si só, não é capaz de 

resolver os problemas da escola, pela tendência dos estudantes que estão recebendo educação 

domiciliar serem privados do convívio escolar. 

Uma organização criada em meados do século XIX não tem mais como atender as atuais 

demandas vigentes. A escola já não mais corresponde ao que precisamos para educar no século 

XXI. É bastante realista o argumento de Nóvoa (2016), quando se refere a urgência da criação 

de um “novo espaço pedagógico” pelo fato de não haver mais sentido em muitas das ações da 

forma escolar que dispomos.  
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Segundo ele, mais importante do que as metodologias, as reformas, as diretrizes e 

currículos, precisamos de uma “metamorfose” para surgimento de um novo ambiente 

educativo. Esse novo espaço deve ser capaz de permitir a autonomia dos discentes, espaço-

tempo para prática reflexiva pelos professores, uma aprendizagem ativa, mediada pela 

cooperação, pesquisa e criação, sustentados pela diferenciação pedagógica, contrária à 

“normalização”, “uniformização” que existem nas atuais salas de aula, pela típica disposição 

dos alunos, de costas aos seus pares, em frente ao quadro-negro.  

Esses espaços precisam extrapolar os limites dentro e fora da escola fazendo esta se 

valer do princípio que o referido autor defende, o da “capilaridade”, da possibilidade da escola 

se permear e se conectar a outros ambientes e espaços que também promovam a educação. 

As instituições de ensino têm como um dos principais obstáculos, lidar com o fato de 

que não mais pertence unicamente à escola o mérito de ser detentora do conhecimento e acesso 

a informação (KLEIN; PÁTARO, 2008). Outros ambientes no contexto social podem ter 

potencial educativo. 

Todas essas reflexões de Nóvoa (2018) que põem em questão o espaço, a carga horária 

marcada pelo ritmo da aprendizagem e o trabalho com foco nas diversas linguagens (científica, 

artística, matemática, etc.) para o desenvolvimento de projetos com a valorização dos 

conhecimentos que permitem ler e interpretar o mundo, levam, principalmente, à mudanças 

profundas na identidade, no trabalho dos professores e a uma nova perspectiva de formação 

docente mais condizente às novas demandas profissionais.  

Segundo essa tendência que acompanha a transformação da escola, o professor amplia 

o espaço de atuação antes restrito à sala de aula e passa agora a atuar em vários espaços. Outra 

mudança necessária é a do professor transmissor de aulas para o professor organizador de 

projetos e trabalhos que requerem acompanhamento e orientação (NÓVOA, 2018). 

Por mais obsoleta essa maneira como a qual a escola está estruturada e latente a 

necessidade de mudança, essa transformação não se materializa ao longo dos tempos. Mesmo 

ao se referir que a tendência de reestruturar a escola para um mundo em transformação pareça 

coerente, Perrenoud (1999) admite que ela não passa de um discurso que não leva à ação. O 

referido autor inclusive nega que as mudanças sociais levem às mudanças automáticas nas 

escolas. Elas incitariam a escola às transformações e estas se adaptam ou não, ou ainda a elas 

resistem o quanto for possível por não haver adeptos em massa.  

Em paralelo à urgência da construção dessa “nova escola”, perpassam entre os 

investimentos para uma educação de qualidade, dedicação com um novo olhar à formação 

docente. Sendo assim, ao se pensar em formação docente, os moldes e parâmetros para 
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elaboração de cursos de formação e capacitação de professores precisam de uma adequação às 

necessidades atuais. Faz-se imprescindível estruturar um novo paradigma de formação que 

atenda às necessidades da sociedade contemporânea (BARBOSA; MÜLLER, 2015). 

A discussão sobre a transição entre os modelos de formação docente focados na 

racionalidade técnica por modelos que privilegiem a racionalidade prática tem sido considerada 

na medida em que se valoriza a socialização de saberes docentes e a prática reflexiva 

(OLIVEIRA, 2008). 

Para tanto, a resolução de julho de 2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica, no Capítulo VI, estabelece no Art. 16º parágrafo único que 

 
a formação continuada decorre de uma concepção de desenvolvimento profissional 

dos profissionais do magistério que leva em conta: (...) II- a necessidade de 

acompanhar a inovação e o desenvolvimento associados ao conhecimento, às ciências 

e às tecnologias; III- respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo 

que lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática; IV- diálogo e 

parceria com atores de instituições competentes, capazes de contribuir para alavancar 
novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de gestão da sala de aula e da 

instituição educativa (BRASIL, 2015, p. 14). (Grifo nosso). 

 

Esse respeito ao protagonismo docente, deve traduzir-se na validação de suas ações 

baseada em suas experiências e conhecimentos adquiridos durante a formação e ao longo do 

exercício da profissão além da liberdade para inovar e tomar decisões pautadas em 

circunstâncias específicas que cada situação de ensino-aprendizagem traz. No que concerne ao 

espaço-tempo para refletir e aperfeiçoar a sua prática, está a possibilidade do planejamento, 

execução e reavaliação do trabalho docente ocorrer em um ambiente partilhado ou não entre 

seus pares, com autonomia, independência para tomada de iniciativas em prol da qualidade da 

educação.  

Já a mais atual Resolução do CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Professores 

para a Educação Básica e a Base Nacional Comum para Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (BNCC-Formação), reporta no Capítulo II, Art. 5º, inciso III, que a formação 

de professores tem como fundamento “o aproveitamento da formação e das experiências 

anteriores, desenvolvidas em instituições de ensino, em outras atividades docentes ou na área 

da Educação” (BRASIL, 2019, p.3).  

Quanto à formação continuada, a mesma Resolução do CNE de dezembro de 2019, no 

Art. 6º inciso VIII institui que 

 
a formação continuada deve ser entendida como componente essencial para a 
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profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da instituição educativa 

e considerar os diferentes saberes e a experiência docente, bem como o projeto 

pedagógico da instituição de Educação Básica na qual atua o docente (BRASIL, 2019, 

p. 3). 

 

Nóvoa (1992) propõe a necessidade de se avaliar uma forma de mediar a revisão teórica 

nos cursos de formação ao passo que se pensam em propostas de formação continuada em que 

haja a contextualização, a aplicação e valorização do saber docente numa situação cotidiana da 

profissão, buscando a reflexão na prática. Para o autor, a garantia para o desenvolvimento 

profissional está na busca de capacitações que reflitam a realidade docente, proporcionando 

valorização do professor por meio do resgate da autonomia, sem controles externos de núcleos 

pedagógicos e políticos que determinem sua atuação de forma a limitá-la.  

A formação docente para atualidade deve ter espaço para a reflexão da própria prática, 

para a revisão e aprofundamento constantes das condutas e escolhas. Deve haver espaço para 

rever o papel da educação dentro da sociedade, espaço para questionar as pedagogias 

hegemônicas e sensibilizar para a conscientização, o que resulta na ação política e social. 

Em consonância com o que Nóvoa (1992) preconiza, Garrido; Brzezinski (2008) 

afirmam que a partir dos anos 90, diversos teóricos convergem na concepção de que empreender 

análises e reflexões sobre a ação docente resultam em qualidade do ensino por tornar a ação 

docente “lúcida, não rotineira, atenta e sensível” constituindo a reflexão na ação e colocam 

ainda que a atitude de análise focada na própria prática propicia aos professores a 

 
(…) buscar esclarecer os problemas que ele e seus colegas vivenciam no cotidiano 
escolar, problemas de início confusos e polêmicos, porque envolvem pessoas, valores, 

crenças, interesses, frequentemente em conflito; significa aprofundar a compreensão 

dessas questões, procurando ouvir e respeitar os diferentes atores (professores, alunos, 

pais), para propor alternativas aceitáveis pelo grupo, a serem experienciadas, 

analisadas e aperfeiçoadas, tornando o ensino pesquisa, pesquisa na ação. Nesse 

contexto, o papel do professor ganha expressão e a escola passa a ser um espaço 

privilegiado de formação profissional (GARRIDO; BRZEZINSKI, 2008 p. 155). 

 

Nesse sentido, o professor, a sua prática e o cotidiano do exercício da função, passam a 

ser objetos de sua própria investigação, configurando uma “pesquisa na prática”. Nessa 

perspectiva é possível analisar ações e escolhas, atribuindo a elas um novo olhar, com vistas à 

novas táticas mais eficientes para cada situação-problema que se apresenta na rotina escolar.  

Como consequência, a reflexão e pesquisa na prática implicam em uma maior atenção 

à estruturação dessas reflexões, visto que o professor é sujeito e autor de sua pesquisa. Sendo 

assim, Garrido; Brzezinski (2008) também consideram que para afirmar a confiabilidade dessas 

análises docentes, deve se considerar o viés intersubjetivo dessas reflexões e a partilha entre os 

pares de forma sistematizada, metódica e organizada, levando os professores ao 
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desenvolvimento profissional necessário para a qualificação do ensino. 

Essa busca à validação das reflexões docentes sobre suas práticas não impede de pautar 

as pesquisas na área de formação docente no seu aspecto relacional, considerando a dimensão 

interativa como mecanismos para solução de problemas no ambiente escolar, visto que a 

dimensão social “remete-nos, de forma abstrata e sintética [a] (...) algo heterogêneo, complexo,  

potencialmente conflituoso, variavelmente influenciado por estruturas de poder, culturas, 

condicionantes econômicos, políticos e ambientais” (GIANNELLA; BATISTA, 2013 p. 85). 

Modelos de formação continuada, que não rompem com a racionalidade técnica e não 

permitem espaço para emergirem conhecimentos práticos e o protagonismo docente inspirados 

na reflexão e pesquisa sobre a práxis, têm mantido os professores no papel de meros 

reprodutores de fórmulas pré-elaboradas, insuficientes para os complexos impasses do 

exercício da docência (SILVA; SCHNETZLER, 2000). 

As autoras apontam uma tendência às parcerias e cooperação a fim de dimensionarem 

estratégicas educacionais em formações continuadas que auxiliem a solução de problemas 

enfrentados nesse cotidiano. Parcerias estas que, inclusive pressupõem o quanto os professores 

universitários estariam dispostos a abdicarem da maneira tradicional de ensinar e sobre quais 

reflexões se devem propor aos professores da Educação Básica quando implicados na tão 

complexa tarefa de realizar a formação docente. 

Outro aspecto relevante influenciando esse novo direcionamento para formação de 

professores, abordado por Ferreira (2017), trata da tensão existente entre a formação e trabalho 

na docência ao relacioná-los com os modelos de qualificação e competência.  

Discutindo a evolução dos conceitos de qualificação e competência, Dubar (1999) 

retrata como professores qualificados, àqueles que em suas práticas valorizam conhecimentos 

formais, utilizando-se de títulos e habilitações oficiais para o exercício do cargo, validando seus 

saberes acadêmicos adquiridos na formação inicial. De modo adverso, os docentes que fazem 

alusão à competência, referem-se, sobretudo, às qualidades relacionais, inerentes à 

personalidade dos profissionais ou adquiridas pela experiência no exercício da profissão, 

vinculadas a contextos específicos. Ele ainda enfatiza como o conceito de competência começa 

a se sobrepor ao de qualificação quando se discute concorrência e empregabilidade. 

Ferreira (2017) chama a atenção que as atuais demandas de um mercado cada vez mais 

competitivo e globalizado vêm traçando uma tendência para a profissão docente que interfere 

de maneira determinante na perspectiva da formação profissional e na relevância dos saberes 

docentes adquiridos na prática. Tais alterações reverberam também na estrutura da escola, 

dentre elas, políticas, organização curricular, assim como na forma como se avalia. Essa 
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tendência, norteada pela noção da competência, foca para o lugar que o indivíduo ocupa no seu 

percurso profissional, onde o ambiente de trabalho é interpretado como contexto de formação 

e de aprendizagem, além de ser orientada por um sentido de responsabilidade individual pela 

performance e excelência para manutenção da empregabilidade. 

A substituição do conceito de qualificação pela noção de competências estabelece uma 

lógica de mercado que passa a orientar as formações profissionais condizentes com as normas 

econômicas, submetendo a formação humana às demandas do mercado de trabalho (SILVA, 

2019). A autora argumenta até que ponto esse cenário economicista pode ser pertinente para 

influenciar a política nacional de formação docente. 

Por outro lado, segundo Ferreira (2017), convém ressaltar que a relação entre 

qualificação e competência não determina o profissional docente, mas sim, os modos de gestão 

que interferem no rumo das políticas e reformas educativas e seus efeitos na formação docente 

e identidades profissionais. Como o mercado de trabalho tem exigido um novo olhar no âmbito 

da profissão docente, os modelos de qualificação e competência têm sido revistos e 

questionados. Não basta haver qualificação garantida em cursos, especializações, mestrados e 

doutorados, se esse profissional não adquiriu competência para conduzir os processos de ensino 

aprendizagem e toda a conjuntura envolvida, os problemas e particularidades do dia a dia do 

contexto escolar.  

Silva (2019, p. 134) atenta que políticas de formação de professores pautadas em 

preceitos de eficiência, produtividade e competitividade acarretam em uma concepção limitada 

de currículo, da formação e do trabalho docente pela prioridade dada ao saber-prático ao não 

favorecimento do saber em articulação à teoria e critica que 

 
A ênfase dada ao desempenho culminou com a produção expressiva nos exames 

nacionais e subordinação da política educacional a imperativos das avaliações em 

larga escala, nacionais e internacionais, como é o caso do Pisa (Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes), organizado pela OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

 

 

Nessa perspectiva, para a autora, essas avaliações definem a elaboração de um currículo 

que se limita ao aspecto mensurável da aprendizagem em detrimento a outros aspectos da 

formação humana. 

Ao considerar os saberes docentes como relevantes e propagáveis repercute na estrutura 

da escola, da organização curricular (na possibilidade de se conferir autonomia ao professor 

para rever conteúdos), política (organização do funcionamento da escola, baseados em regras 

discutidas em comum) e na forma de avaliação (flexibilizando atividades e conceitos). 



 31 

Essa tendência contrapõe-se à necessidade da formação focada na ideia de déficit, de 

que os professores são desprovidos de teoria e conhecimentos, que fundamentam cursos que 

não contribuirão aos educadores a agregarem uma prática reflexiva de fato às suas rotinas, tão 

necessárias para construção da identidade profissional que regula sua própria prática (SILVA; 

COUTINHO, 2016). Tais cursos, sejam para sanar as falhas da formação inicial ou para atender 

as demandas de uma sociedade crescentemente tecnológica, como identificam os autores, 

apenas possibilitam uma capacitação fragmentada e que promove uma vinculação a curto prazo. 

Até junho de 2019, pesar das novas diretrizes já aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação para os cursos de Licenciatura, estas ainda não estão sendo implantadas nas 

universidades, talvez como um movimento de resistência, afinal 

 

O que se tem observado, no entanto, como tendência no contexto das reformas é o 

aligeiramento dos cursos de formação, seja em cursos rápidos ou condensados e 

simplificados ministrados por faculdades de qualidade duvidosa, seja em cursos a 

distância ou em cursos baratos voltados para uma formação focada no mercado 

(HYPÓLITO, 2019, p.197).  

   

Hypólito (2019), acrescenta que a política nacional para formação docente vinha 

convergindo no método proposto pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2018) 

sustentada na determinação legal do estabelecimento de um Currículo Nacional, mesmo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais e com as Diretrizes Nacionais, que já levantavam críticas 

como currículo comum. 

Ele coloca ainda a BNCC, no centro de interesses que defendem o mercado, o controle 

do conhecimento com as investidas ideológicas conservadoras apesar da resistência na busca 

de uma educação social, coletiva e culturalmente relevante. 

Ao retomar com a pedagogia das competências, com foco em um panorama limitado e 

autômato, alinhada às competências previstas na BNCC, as DCN de 2019 estabelece, na 

perspectiva da formação docente, uma gama de conhecimentos, valores e habilidade peculiares 

à prática que repercute a atual organização social e suas desigualdades.  Ao mesmo tempo as 

DNC de 2019 usam um discurso que se utiliza de uma política curricular como tática para 

promover um desenvolvimento pleno do indivíduo, buscando uma Educação Integral, o que 

oculta os reais interesses de sustentar os mecanismos do mercado de trabalho (CINTRA; 

COSTA, 2010). Diante das contradições nas DCN de 2019, 

 
(...) compreende-se que as DCN de 2015 encaminham seu discurso no âmbito da 

valorização da construção dos conhecimentos através da práxis, contemplando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão instituída em uma sólida base 
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teórica e interdisciplinar, implicando em conhecimentos e ações humanas de 

transformação da organização social e da realidade. Contraditoriamente, as DNC de 

2019 evidenciam forte ênfase à dimensão da epistemologia da prática em detrimento 

da formação mediante a práxis (...) (CINTRA; COSTA, 2020, p. 15). 

 

Esse gerenciamento da educação em prol do controle de mercado se reflete na perda da 

autonomia das instituições de ensino de todas as esferas da educação, públicas e privadas como 

critica Garcia (2020) ao colocar: 

 
As bases nacionais comuns curriculares são documentos altamente normativos e 

prescritivos que pressupõem que os docentes e as escolas são incapazes de pensar, 
planejar, desenvolver e avaliar o seu trabalho. As bases, na verdade, são úteis para 

otimizar as formas de controle dos exames nacionais, sendo úteis ainda para sabotar 

a autonomia das escolas e docentes. (GARCIA, 2020, p. 208). 

 

Paralelamente, na contramão desta tendência, representando uma corrente de resistência 

à homogeneização e controle do conhecimento, um novo paradigma que propõe a humanização 

da educação vem se construindo, se fortalecendo, ainda que de forma incipiente, abrindo espaço 

para propostas mais inclusivas que trazem outros olhares e mostram outras maneiras de educar 

e formar contrárias às tendências hegemônicas e eurocêntricas na forma de ensinar Ciências.  

Dentre alguns exemplos de estratégias de ensino e formação docente, há as que se 

utilizam de metodologias autorais, como as Bionas - Bionarrativas Sociais, que dão visibilidade 

às histórias, movimentos e saberes plurais de diversas comunidades. Trata-se de um projeto 

formativo, “A Caravana da Diversidade”, uma associação entre seis Instituições de Ensino 

Superior (IES) e comunidades, escolas, quilombolas, ribeirinhos, promovendo uma ponte entre 

os saberes acadêmicos científicos e os saberes locais das comunidades, discutindo educação 

para diversidade biológica, discutindo território, diferenças regionais e valorização da autoria 

(CARAVANA DA DIVERSIDADE, 2020). Esta nova forma de disseminar conhecimento 

oportuniza questionamentos como os modelos socioculturais estabelecidos como 

convencionais e concebíveis enquanto que demonstra a pluralidade do saber.  

As Metodologias Integrativas são outro exemplo de recursos que questionam os limites 

da racionalidade como único meio para compreensão do mundo, aplicáveis em qualquer âmbito, 

inclusive na educação, em que se faça necessário o “envolvimento integral do ser humano para 

o seu êxito, a exemplo de projetos de desenvolvimento local/territorial/regional integrado e 

sustentável” (GIANNELLA, BATISTA, 2013, p. 89). As autoras defendem o uso das MI como 

recurso que faz uso da educação como ferramenta para construção de sujeitos participativos 

que possam mobilizar grupos sociais a se mostrarem, a se fazerem ouvir e expor suas realidades. 

E definem ainda 
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que a dimensão integrativa das metodologias, indica uma real troca de saberes e 

poderes, considerando a diversidade (geo-histórica, ético-política, afetivo-

cognoscitiva) das pessoas a quem compete responsabilidade deliberativa, decisória e 

executiva. (GIANNELLA, BATISTA, 2013, p. 91-92). 

 

Ferramentas metodológicas que buscam a valorização do saber do outro, a pluralidade 

do conhecimento, com abertura para a escuta, contribuem para a participação conjunta nas 

decisões das questões da sociedade e promovem a construção do senso crítico fundamental nas 

organizações sociais e de classe, reservando a possibilidade de atuação e mudança no contexto 

social inserido.  

Sacristã (2002) já defendia e mencionava, ao se referir à maneira como vem sendo 

estruturada a formação continuada docente, que um dos grandes equívocos quando se pensa em 

formação continuada de professores, é que tudo que se fala sobre isso, vem de pensadores, 

cientistas da educação e não de quem tem a práxis da sala de aula. Estes falam pelos professores 

uma realidade que desconhecem na prática. 

 
A maior parte da investigação sobre formação de professor é uma investigação 

enviesada, parcial, desestruturada e descontextualizada, que não entra na essência dos 

problemas (...) [e] investigar sobre a prática não é o mesmo que ensinar técnicas 

pedagógicas (SACRISTÁN, 2002, p.22). 

 

Ainda hoje, mesmo promulgada na Resolução do CNE de dezembro de 2019 das DCN 

para a Formação Docente, como mencionada anteriormente, no seu Art.6º, incisos IX e X 

respectivamente, ficando determinadas 

 
a compreensão dos docentes como agentes formadores de conhecimento e cultura, e 

como tal, da necessidade de seu acesso permanente a conhecimentos, informações, 

vivências e atualização cultural; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte, o saber, o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas (BRASIL, 2019, p. 3),  

 

Na pratica, não condiz com o desconhecimento e a desconsideração dessa realidade 

docente ao se pensar em formação continuada, que nega a raiz intrínseca cultural da porção da 

sociedade da qual o professor faz parte, representa e influencia, reflete-se em desvalorização 

dos saberes que ele carrega. 

Sobre a precariedade das políticas formativas, Saviani (2006) ao avaliar a questão 

pedagógica na trajetória da formação de professores dos dois últimos séculos no Brasil, conclui 

que a deficiência das políticas de formação docente ao longo de tantas mudanças não alcançou 

a meta de construir um modelo coerente às necessidades e demandas educacionais do país. 

Azanha (2004), em suas reflexões sobre a formação do professor da Escola Básica, 

menciona que todas as discussões sobre a temática não avançam para além do nível das 



 34 

sugestões generalistas, que traçam caminhos em direção a urgência em uma formação docente 

consistente, interdisciplinar, baseada na reflexão da prática. O autor observa que para além de 

entreter debates sobre o assunto, não são gerados avanços mais consistentes nesse aspecto. 

Uma crítica grave que o referido autor ainda coloca é sobre a estruturação das diversas 

propostas teóricas em que se baseiam os caminhos para formação docente. Tais propostas 

convergem em direcionar a atenção à figura do professor individual, sem traçar um perfil 

profissional que considere as competências cognitivas e docentes para alcançar a ideia mais 

ampla de um professor universal que sofre outras implicações, abrangendo a dimensão coletiva 

da formação e do trabalho docente.  

Voltando à Sacristán (2002), ele faz uma reflexão muito profunda sobre a prática e a 

formação docente, chamando a atenção ao fato, ainda hoje relevante, de que a investigação 

educativa deva atentar para o que se flagra ao focar a realidade profissional na qual trabalham 

os professores. Ressalta também que um discurso mais de acordo com a práxis docente deve se 

pautar nas concepções da Filosofia da Ação e da Sociologia da Ação, em que se deve considerar 

as características laborais do professor, analisar os conteúdos culturais que os professores 

trazem, pois o “saber-fazer” está associado a essa matriz cultural intrínseca da classe, que diz 

como os professores atuam, porque atuam, obrigando o pesquisador a conhecer o ambiente de 

aprendizagem, os contextos e as condições em que trabalham. Outro princípio seria considerar 

os motivos, as motivações que desencadeiam as ações dos professores adequando a linguagem 

para uma efetiva comunicação entre o pesquisador e o pesquisado. 

Tardif (2000) também manifesta a necessidade do conhecimento acerca do labor 

docente considerando importante entender o emprego nos saberes docentes nas situações de 

trabalho. 

 
A finalidade de uma epistemologia da prática profissional é revelar esses saberes, 

compreender como são integrados concretamente nas tarefas dos profissionais e como 

estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função dos 

limites e dos recursos inerentes às suas atividades de trabalho (TARDIF, 2000 p. 11). 

 

O caminho sugerido por Tardif (2000), Silva; Coutinho (2016), Silva; Schinetzler 

(2000), Ferreira (2017), entre tantos pesquisadores da prática docente, é que haja a construção 

de um espaço de troca em vista a uma maior articulação entre os pesquisadores e formadores 

da educação, que estes dialoguem e construam um ambiente onde sejam reduzidas as distâncias 

que separam esses dois universos. 

Distâncias observáveis em resultados de estudos com os apresentados por Landrum; 

Cook; Tankersley (2002), que avaliaram em uma pesquisa intitulada Teachers perceptions of 
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the trustworthiness, usablity, and acessibility of information from diferent sources (As 

percepções de professores quanto à confiabilidade, usabilidade e acessibilidade de informações 

de diferentes fonte) e demonstraram que opiniões e informações fornecidas por colegas que 

professores conhecem pessoalmente, tenham mais peso do que informações fornecidas por 

profissionais, autores de artigos e periódicos, por não acreditarem que os autores podem 

realmente conhecer a realidade vivenciada por eles na sala de aula. 

Perhaps the most salient finding of this study in the consistency with which teachers 

rated professional journal and college coursework as generally less trustworthy, 

usable, and accessible sources of information than their own colleagues (…). 
Similarly, college coursework was rated a less usable and accessible than both 

workshops and other teachers. (…) it is not surprising that teachers rated their colleges 

as a relatively more accessible source of information: the very logistics of teaching in 

school suggests that the most immediately and easily available help would come from 

peers who not only share a common experience but are in constant close proximity. 

Perhaps more interesting is that peers were also rated as a source of more trustworthy 

and usable information. It may be that teachers are more apt the person providing 

information truly understand the predicament and the challenges as more trustworthy, 

usable, and accessible than professional journals. (LANDRUM; COOK; 

TANKERSLEY, 2002, p. 46). 

 

Adequar as linguagens, os propósitos das investigações a partir do conhecimento do que 

é relevante para o sujeito de pesquisa (os professores da Educação Básica e suas práxis), talvez 

promova aproximação entre essas diferentes óticas.   

Essa realidade se pauta no distanciamento entre as diferentes formas de conceber a 

realidade, ao qual Freire e Shor (1986, p. 69) se remetem quando colocam que  

 
nossa linguagem corre o risco de perder o contato com o concreto. Quanto mais somos 
assim, mais distantes estamos das massas das pessoas, cuja linguagem, pelo contrário, 

é absolutamente ligada ao concreto. Devido a isso, nós, intelectuais, primeiro 

descrevemos os conceitos, enquanto que as pessoas descrevem primeiro a realidade, 

o concreto. 

 

Essa lacuna entre a realidade das salas de aula da Educação Básica e a interpretação 

dada pelos pesquisadores nas universidades, implicaria em uma não efetiva contribuição da 

pesquisa para certificar as mudanças necessárias para a educação no Brasil, como coloca Tardif 

(2000), ao mencionar o quão distante é o discurso dos pesquisadores da educação sobre os 

atores (professores da educação básica) e dos fenômenos do campo (salas de aula das escolas 

públicas). 

A aproximação entre pesquisadores e professores abre caminhos à possibilidade da 

apropriação, e entendimento de como esses conhecimentos tácitos são utilizados no cotidiano 

escolar, evitando a verticalização do conhecimento e produção de pesquisas 

descontextualizadas, contribuindo para a valorização e profissionalização docente, assim como 
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o estreitamento entre escola e sociedade, permitindo aos professores ajustar suas práticas a 

realidades específicas para cada comunidade. 

Ferreira (2017) afirma que a mudança educacional depende do professor e da 

transformação das práticas em sala de aula, em projetos dentro da escola e que o desafio está 

em admitir esse ambiente como local de trabalho e formação, com função educativa. A partilha, 

a troca de experiências formativas entre os professores, escola e instituições de ensino superior, 

permite a geração de uma cultura de formação. A concepção de espaços coletivos de trabalho 

pode constituir uma excelente ferramenta e estabelecer redes de cooperação e de colaboração 

profissional. 

Mas essa partilha deve ser efetiva, a fim de romper com os padrões que reforçam a ideia 

de déficit dos professores Educação Básica, que silenciam os saberes docentes experienciais e 

possam permitir aos pesquisadores formadores de professores a criação de um “espaço de 

hesitação” e abertura ao diálogo e ao questionamento de que as pesquisas na área de formação 

de professores não podem ser importantes apenas para os formadores (SILVA; COUTINHO, 

2016). 

Pensar estratégias que assegurem direitos inerentes à profissão, como destinar o tempo 

de refletir com os seus tendo em vista à construção de projetos, ideias, articulando pensamentos, 

ouvindo relatos de experiências, deixar-se ser atravessado por essas experiências e observar 

como reverberam em sua prática, podem efetivamente ser fator diferencial que promovam um 

salto revolucionário, para um novo paradigma na concepção de formação continuada docente, 

diminuindo  a divergência sobre a relevância do conhecimento “tácito e científico assim como 

às formas como a pesquisa científica é difundida nos cursos de formação de professores” 

(NUNES, p. 105, 2008). 

 

6.2 Identidade Docente 

 

A identidade tem como princípio um caráter bidimensional: o individual e o social, 

indissociáveis em um mesmo fenômeno (OLIVEIRA, 1976) que se constrói, se transforma ao 

longo de um processo, do percurso de uma vida e não pode ser analisada de forma isolada ou 

fora de um contexto social. 

Oliveira (1976) acrescenta ainda, que “a identidade social surge como a atualização do 

processo de identificação e envolve a noção de grupo, particularmente a de grupo social” (p. 

5).  
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Quando Pimenta (1997, p.7) pontua sobre a edificação da identidade docente, expõe 

que:  

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

profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 

tradições. Como, também, (…) pelo significado que cada professor, enquanto ator e 

autor confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu 

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

seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida: o ser 

professor. (Grifo nosso). 

 

Bedin e Del Pino (2018) compreendem sobre a composição dessa identidade 

profissional, que ser professor se constitui ao longo da formação, do estudo, da busca dos 

saberes que se relacionam com a conjuntura sócio-política e econômica onde exercem sua 

profissão, chegando a se tratar de algo muito específico, etnograficamente específico como 

exposto por Tardif (2000).  

A identidade profissional docente está atrelada ao sentido de desenvolvimento 

profissional, visto que ambos estão relacionados: a identidade se constrói ao longo das 

experiências estudantis, profissionais, de formação inicial, continuada e com a evolução da 

carreira. 

Tardif (2011) ainda afirma que o tempo, no exercício da profissão, edifica o saber 

docente e que estes são passíveis de serem modificados, sendo construídos paulatinamente por 

um período de aprendizagem e que “sua identidade carrega as marcas de sua própria atividade 

e uma boa parte de sua existência é caracterizada por sua atuação profissional” (TARDIF, 2011, 

p. 56-57).  

As configurações das identidades pessoal e profissional chegam a se confundir mesmo 

que uma abranja aspectos mais individuais e restritos da existência e a outra a aspectos mais 

abrangentes da vida social (CRUZ; AGUIAR, 2011). 

 
O processo de construção de uma identidade própria não é estranho à função social da 

profissão, ao estatuto da profissão e do profissional, à cultura do grupo de pertença 

profissional e ao contexto sócio-político em que se desenrola. A identidade vai sendo 

desenhada não só a partir do enquadramento intraprofissional, mas também como 

contributo das interações que se vão estabelecendo entre o universo profissional e os 

outros universos socioculturais. (MOITA, 1992, p. 116 apud BEDIN; DEL PINO, 

2018, p. 225).  

 

 Os significados sociais da profissão docentes definem sua atuação e alicerçam a 

identidade, implicam em responsabilidade social pela influência do seu entorno, dos espaços 

sociais e das futuras gerações (RÊSES, 2008). 

 



 38 

O ser social ao se deparar com a realidade que o cerca, contém em si parte dessa 

realidade, ao mesmo tempo em que nela está contido. A especificidade do trabalho 

docente, não-material, traz à tona reflexões sobre o papel deste tipo de trabalho na 

sociedade capitalista e de como este papel toma forma na construção da identidade 

docente (RÊSES, 2008, p. 17). 

 

Examinando a identidade docente, Cruz e Aguiar (2011) partem de uma ótica mais 

abrangente, que tem início na conceituação da identidade social, mencionando as 

categorizações que representam os estereótipos e implicam no reconhecimento de pertença 

social. A autoras transcorrem no conceito de identidade profissional, discutindo a relação entre 

identidade e carreira, identidade profissional com o ideal de serviço na perspectiva de ideal da 

profissão, até chegar a discutir as questões da profissionalização e construção da identidade 

docente. 

Assim sendo, com tamanha abrangência de aspectos relacionados à construção dessa 

identidade docente, as autoras se questionam quais sentidos de profissão docente são 

compartilhados pelos professores; quais as variações de identidade são perceptíveis em suas 

ações individuais e coletivas? 

Tais questões demonstram a natureza mutável, inacabada e performativa da identidade 

profissional (RÊSES, 2008). A identidade docente está muito implicada com a prática docente, 

envolvendo as experiências e trajetórias profissionais e pessoais, as crenças, argumentações e 

concepções sobre a docência, a investigação e a reflexão sobre a própria prática, o perfil do 

futuro professor em contraposição às exigências das políticas educacionais, além de partilhas 

colaborativas dos docentes entre si no contexto escolar (IZA et al., 2014).  

De acordo com Pimenta (1997), pesquisas vêm se constituindo em mecanismos de 

investigação que buscam estratégias que revelem a realidade docente com mais evidência, 

expondo suas condições laborais, dificuldades docentes, suas angústias, como exercem seu 

fazer-docente, assim como, sua cultura intrínseca, seus modos de atuação no trabalho da 

docência além de suas demandas profissionais, formativas e seus saberes experienciais. Os 

saberes experienciais adquiridos com a prática se consolidam na rotina, no ineditismo, nas 

oportunidades de improviso mediatizadas na prática reflexiva e na partilha.  

Para Tardif (2011), os saberes experienciais são 

 

O conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da 

profissão docente e que não provêm das instituições de formação nem dos currículos. 

Estes saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes 

práticos (e não da prática: eles não se sobrepõem à prática para melhor conhecê-la, 

mas se integram a ela e dela são partes constituintes enquanto prática docente) (...). 

Eles constituem, por assim dizer, a cultura docente em ação (TARDIF, 201I, p. 48-

49). 
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Os saberes experienciais que revelam o “ser professor”, oferece subsídios que 

evidenciam a identidade profissional e fornecem dados mais realistas que esclarecem as 

necessidades formativas docentes, podendo ser acessados por pesquisas que se utilizam de 

metodologias relacionais, como Rodas de Conversa e Narrativas Autobiográficas.  

Tardif (2000) sugere que o pesquisador interessado em se aprofundar na identidade 

docente deve admitir o uso de metodologia etnográfica, com foco no locus do exercício da 

profissão. Sato; Souza (2001) consideram a pesquisa etnográfica uma importante ferramenta 

para a construção de conhecimento sobre as pessoas e suas vidas em seus locais de trabalho. 

O novo paradigma para a formação docente, que valoriza os saberes inerentes a práxis, 

incorre em uma reflexão da própria prática, revisão de referências teóricas, da significação 

social desses saberes da experiência, o que implica, por consequência, na valorização 

profissional e construção de uma identidade docente. 

Segundo Nóvoa (2017), a formação docente deve ter como fundamento uma formação 

para a profissão. Coloca ainda como imprescindível a construção de modelos que priorizem a 

organização para a entrada e o desenvolvimento dentro da profissão docente, respondendo ao 

que, para o autor, é considerado um questionamento simples: como alguém aprende a ser, sentir, 

agir, conhecer e intervir como um professor?  

O “ser-professor(a)” é uma aquisição que transcorre de um percurso, consistindo em um 

processo, sendo imprescindível “tempo para assimilar a formação, para aprender como agir, 

para tomar decisões e principalmente para se reconhecer como um formador das futuras 

gerações” (IZA, et al. 2014, p. 276). Os autores ainda complementam que por ser a identidade 

entendida como um processo de construção social de um sujeito historicamente situado e que a 

identidade profissional se alicerça na significação social dessa profissão, a profissão docente 

atende às demandas da sociedade ao passo que aponta ao docente a sua responsabilidade social, 

decorrendo daí as três dinâmicas imbrincadas na docência: a atividade profissional, o ativismo 

docente e o desenvolvimento pessoal. 

Em um estudo que analisa diversas pesquisas no campo da construção da identidade 

docente, Iza et al. (2014), identificam que a identidade docente se assenta sobre três alicerces: 

a Formação Inicial e Continuada, a Profissionalidade Docente e a Experiência e o Saber da 

Experiência, que implica a prática reflexiva.  

Para os autores, diversos estudos sobre a processo de construção da identidade docente 

demonstraram que a formação acadêmica ao trazer referenciais teórico-metodológicos e a 

inserção no trabalho docente com o estágio e o próprio exercício da profissão, colaboram para 

a composição da estrutura da identidade docente. Assim como a formação continuada, na 
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medida que propõem reflexões sobre a própria prática, mudanças de postura e utilização de 

novas práticas pedagógicas, além do exercício da profissão, contribuem também para essa 

construção que é contínua.  

Relativo ao terceiro alicerce, o crescimento na dimensão pessoal que envolve a 

compreensão e responsabilidade do que significa ser professor pelo próprio sujeito, engloba 

aspectos da pessoa do professor, suas crenças, cultura, valores, ética e saberes da experiência 

que influenciam e determinam o desenvolvimento da identidade docente (IZA, et al., 2014).  

O desenvolvimento pessoal advindo da prática reflexiva e possibilidade de partilha dos 

saberes experienciais está em consonância com o que Ferrarotti (1981) preconiza quando coloca 

que o uso das Narrativas Autobiográficas, como ferramenta de investigação, seja capaz de 

desencadear interações entre as partes envolvidas e revelar as representações sociais as quais 

pertencem os indivíduos, e portanto, estruturas e organizações socioculturais não explícitas e 

restritas a grupos de pertença. 

Mergulhar nestas questões tão específicas do labor docente, implica a utilização de uma 

pesquisa in loco com utilização de metodologias que permitam acessar a rotina e o ambiente de 

trabalho dos professores.  Instituir práticas e construir ferramentas, como as possíveis a partir 

do uso da Roda de Conversa e Narrativas Autobiográficas que promovam essas e outras 

reflexões entre os docentes, pode se constituir um mecanismo de conhecimento sobre a 

construção e sedimentação da identidade docente. 

 

6.3 Organização Social Docente 

 

Espaços coletivos, principalmente em locais onde há prestação de serviço educacional, 

se estabelecem como palco para a prática cidadã, o engajamento civil, a evolução da concepção 

de coletividade e responsabilidade social, onde os atores sociais relevantes são capazes de 

instituir práticas que promovam o aproveitamento do uso desses espaços para oportunizar o 

diálogo.  

Nesses contextos sociais, o uso do diálogo como concebido por Freire e Shor (1986), 

constitui-se uma ferramenta para reflexão da realidade, além de tomar consciência de “saber 

que sabemos e de saber que não sabemos”, e em conjunto buscar a transformação da realidade. 

Os autores atentam sobre aspectos da prática dialógica que devem ser considerados como a 

compreensão dos limites que adequam o que se é possível fazer e o entendimento que os 

diálogos não ocorrem em um vazio político, além de conceberem a ausência de diálogo como 

forma de participação e que não se deve permitir abusos da abertura do diálogo nem interferir 
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com os outros. Assim como consideram que a prática dialógica por si só não possibilita a 

organização social necessária para empreender mudanças na sociedade. 

Segundo Gohn (2004), a partir de 1990, a sociedade civil inicia um processo de 

articulação entre representantes do poder público, a fim de permitir atendimento as demandas 

sociais. Esse empoderamento advindo da organização conjunta, gera desenvolvimento de 

processos autossustentáveis com a participação de atores externos a essa comunidade, os 

educadores sociais. A autora ainda defende como esse “novo educador” deve ter qualidades 

além da militância, dentre elas o “conhecimento sobre a comunidade onde atua, seus educandos, 

suas culturas, além de ser sensível aos seus problemas para assim mobilizar-se e mobilizar a 

comunidade a participar de forma organizada e construir uma sociedade democrática” (GOHN, 

p. 23). Ela ressalta, porém, que não se muda a sociedade apenas no plano local, mas é nessa 

esfera que se inicia a mudança.  

Em concordância com o que Freire e Shor (1986) entendem de empoderamento como 

um processo ou característica não individual, nem comunitário, mas de classe social, (GOHN, 

2004), faz notar a relevância de auto organizar-se. Agrupar-se, ouvir e dar voz ao outro, como 

sendo um caminho sugerido para o alcance dessa organização social qualificada faz-se 

necessária para o fortalecimento das comunidades locais, solução conjunta dos problemas, 

melhor representatividade e construção de uma sociedade democrática.  

 
Os docentes necessitam de se definir a si próprios como intelectuais transformadores 

que atuam como docentes e educadores radicais. O docente radical, como categoria, 

define o papel pedagógico e político que os docentes têm na escola, enquanto a noção 

de educação radical se refere a uma esfera mais ampla de intervenção na qual o mesmo 

interesse pela autoridade, pelo conhecimento, pelo poder e pela democracia redefine 

e amplia a própria natureza política da sua tarefa pedagógica, que é ensinar, aprender, 

escutar e mobilizar no interesse de uma ordem social mais justa e equitativa. (...) 

(GIROUX, 1986, p 38-39 apud RÊSES, 2008, p. 15). 

 

Sampaio et al. (2014) defendem a utilização de ferramentas metodológicas, como as 

Rodas de Conversa, a fim de oportunizar a reflexão crítica sobre os “papéis sociais construídos 

e transversalizados pelas histórias e desiguais relações de classe, gênero e etnia” (SAMPAIO 

et al. 2014, p. 1299).  Os autores acrescentam que o comprometimento na manutenção de 

espaços de diálogo, que permitem dar voz às divergências, funciona como recurso instrumental 

mobilizado na ação pedagógica-transformadora.  

O fortalecimento e empoderamento de um grupo, como o de professores, em um 

contexto escolar, ocorre por meio do diálogo enquanto ferramenta para conscientização, que 

não se dá de forma destacada, mas por meio das relações sociais.  
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Empoderamento enquanto categoria, perpassa noções de democracia, direitos 

humanos e participação, mas não se limita a elas. É mais do que trabalhar em nível 

conceitual, envolve o agir, implicando processos de reflexão sobre a ação, visando a 

tomada de consciência a respeito de fatores de diversas ordens – econômica, política 

e cultural – que conforma a realidade, incidindo sobre o sujeito. Neste sentido, o 

processo de empoderamento eficaz necessita envolver tanto dimensões individuais 

quanto coletivas (BAQUERO, 2012, p. 183-184). 

 

Para Warschauer (2017a), apostar na construção de contextos sociais participativos 

solidários, como os possibilitados com o uso de Roda de Conversa, significa contribuir com 

circunstâncias favoráveis ao desenvolvimento pessoal dos participantes. 

 
Alimentar as redes de conversa e explicitar as histórias construídas a partir delas, 

individuais ou grupais, são caminhos para tomarmos consciência do poder 

(trans)formador de cada um na construção de uma sociedade mais justa” 

(WARSCHAUER, 2017a, p.126). 

 

Essa prática, quando utilizada no âmbito escolar, pode ser a ferramenta capaz de 

consolidar as relações entre os docentes, constituir e/ou fortalecer a consciência de grupo e 

classe e ser meio para pensar em conjunto a fim de propor soluções para os problemas comuns 

usando o diálogo para problematizar a forma legitimada do conhecimento questionando as 

relações de poder que o instituíram, como propõem Freire e Shor (1986). 

Encontros em Rodas de Conversa entre professores no contexto escolar podem ser 

estimuladores e interessantes no sentido de permitir também partilhas de projetos, ideias, 

propostas entre os professores das disciplinas das mesmas áreas ou de áreas distintas, o que 

favoreceria as construções interdisciplinares além de enriquecer a pratica dialógica, pois nestes 

contextos é possível dar voz à vários pontos de vistas e perspectivas a respeito da solução de 

problemas comuns. 

Para Japiassu (1994), trabalhar em um contexto interdisciplinar não se traduziria em 

instituir uma nova disciplina, pois, segundo o autor, o argumento para haver trabalhos com 

propostas interdisciplinares em seu cerne, tem o propósito de avançar além dos saberes já 

construídos, adquiridos, buscando um novo sentido ao negociar novos pontos de vista, projetos, 

interesses distintos, admitindo interação entre as disciplinas para solução de problemas. 

A proposta do uso de metodologias relacionais, que são metodologias de cunho 

interdisciplinar, como Roda de Conversa, Narrativas Autobiográficas em pesquisas na 

formação docente, viabilizam o entrosamento entre os envolvidos e para o alcance de tal estado, 

faz-se necessário ajustar significados e conceitos (BEDIN; DEL PINO, 2016) como pratica 

extremamente política com negociação de várias perspectivas em vista de uma mais adequada 

solução a um problema (JAPIASSU, 1994). 
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7 METODOLOGIA 

7.1 Referencial Teórico-Metodológico Para Coleta De Dados 

A presente pesquisa tem caráter qualitativo (MORESI, 2003) com uma abordagem de 

estudo de caso de observação participante (BODGAN; BICKLEN, 1994) por se tratar de uma 

investigação empírica, dentro do contexto vigente escolar, descrevendo um grupo de 

professores e seus diálogos em Rodas de Conversa em que a pesquisadora fez parte.  

Para o presente estudo, a metodologia utilizada para coleta de dados foi a Roda de 

Conversa entre professores em ambiente escolar, como recurso para construção de um espaço 

dialógico, de fortalecimento e empoderamento mútuos (GHON, 2004), além de avaliar a 

possibilidade de servir como ferramenta formativa (WARSCHAUER, 2017a).  

De forma a auxiliar a interação entre os pares nos encontros de RC, utilizou-se de forma 

associada a metodologia das Narrativas Autobiográficas (FERRAROTTI, 1981) que 

permitiram a partilha da história de vida, pessoal e profissional dos sujeitos investigados 

promovendo uma maior abertura ao diálogo e à escuta das vivências de cada um. 

 

7.1.1 Roda De Conversa 

 

A Roda de Conversa (RC) consiste em um recurso metodológico, portanto constituindo-

se aqui a fundamentação metodológica deste trabalho, porém com um profundo embasamento 

teórico pela possibilidade de estar sendo utilizada também como ferramenta formativa pelo 

grande potencial articulador dos conhecimentos, da afetividade e respeito que permeiam os 

diálogos entre os participantes.  

As RC também possibilitam experiências formativas porque propõem reflexão do 

vivido, criando um espaço de confrontação dos pontos de vista dos participantes 

(WARSCHAUER, 2017a). 

Nesse sentido, pelo cunho formativo que a RC apresenta, assim como as Narrativas 

Autobiográficas que serão melhor detalhadas adiante, esses referenciais se constituem 

paradigmas teórico-metodológicos por haver pontos de articulação definidos entre método e 

teoria (BARROS, 2013). 

Quando os encontros em RC vêm seguidos de registros reflexivos construídos pelos 

participantes, essa metodologia promove o aprofundamento das reflexões individual e coletiva 

e das partilhas do grupo. A socialização desses registros pode preceder o início das RC 
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subsequentes, sempre se referindo ao que marcou a cada um a partir dos relatos e partilhas da 

roda anterior.  

Segundo Warschauer (2017b), a experiência da roda evidencia a possibilidade de 

expressão dos projetos individuais; permite aos envolvidos construírem a si mesmos como 

sujeitos enquanto constroem os conhecimentos sobre o mundo, de si próprios além da 

descoberta da reflexão como eixo do movimento criativo e a ocasião de compreensão e 

mergulho das experiências a partir da reflexão do registro dessas rodas de conversa. 

Sampaio et al. (2014) em um estudo sobre os limites e as potencialidades do uso das 

RC, afirmam que esta se constitui uma “potência metodológica de confronto de realidades, 

leitura de mundo em um movimento – de ida das partes para o todo – que percorre ação, 

reflexão, transformação” (p. 1300). 

A síntese das potencialidades da RC está expressa no esquema representado na Figura 

1 ilustrada abaixo. 

 

Figura 1- Diagrama Potencialidades Da Roda De Conversa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Warschauer (2017b) menciona que a reflexão e o diálogo são os motores do processo 

criativo e do autoconhecimento e a proposta da roda é a reunião de pessoas com diferentes 

histórias de vida e maneiras próprias de pensar, agir, sentir, e espera-se que os diálogos nascidos 

desses encontros não obedeçam a uma mesma lógica, destacando a primeira característica da 

roda como a abertura para novos pontos de vista, ao imponderável. 

Ao se propor a escuta e a reflexão, a abertura ao diálogo, o colocar-se no lugar do outro 

e fazer das experiências do outro as suas próprias experiências, promove-se a criação de um 

espaço para formação de valores que permitem a convivência: generosidade, respeito, 

responsabilidade, colaboração, ética e solidariedade. 

Paralela a essa potencialidade formativa, estudos têm demonstrado que o uso da 

metodologia da RC tem se evidenciado como uma ferramenta de coleta de dados que contribui 

para os achados científicos porque tem como matéria-prima o acesso à memória pelo diálogo 

entre os pares ao passo em que o pesquisador se inclui como sujeito da pesquisa por participar 

da conversa (MOURA; LIMA, 2014). 

 Na concepção de Bedin; Del Pino (2017), as RC são ferramentas apropriadas para 

formação docente à medida que possibilitam momentos de estudos, discussões, elaboração de 

projetos individuais e coletivos, manifestando entre os pares a oportunidade para a aquisição de 

múltiplas habilidades e competências desenvolvidas na relação com o outro. 

Bedin; Del Pino (2016, p. 1414), ainda defendem que para além do uso das RC, com 

vistas a difundir novos recursos para formação docente, há a concepção de que as rodas “são 

estratégias política-libertadoras que favorecem a emancipação humana,  política e social de 

coletivos historicamente excluídos” pela característica que a metodologia propõem de dar voz 

de maneira não hierarquizada porém, respeitosa, promovendo a liberdade de fala e sendo 

propícia portanto para promoção de encontros dialógicos, que concedem outro olhar às 

experiências dos professores em formação. 

Nesses encontros com potencial para formação, organizados em RC, estruturam-se 

ambientes coletivos de reflexão individual e conjunta que aprofundam o autoconhecimento 

quando experiências partilhadas são repletas de sentido para os pares. Não necessariamente, o 

tempo, o espaço e a disposição dos participantes das rodas em círculo são as características que 

podem promover a qualidade da interação nos encontros, mas  

 
é a qualidade das trocas estabelecidas no processo partilhado que propicia o 

desenvolvimento criativo individual e grupal: o cuidado mútuo, a escuta sensível, o 

acolher e ser acolhido, a paixão de aprender e ensinar, de pesquisar e aprender, a 
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paciência no falar e ouvir, a amorosidade na convivência, a tolerância nas diferenças, 

o prazer estético partilhado, o respeito durante os conflitos, a coragem de ver-se no 

outro, de olhar para ele e para si, de formar-se formando (...). (WARSCHAUER, 

2017a, p.364-365). 

 

Para o alcance das múltiplas possibilidades que a metodologia da RC permite, os 

maiores impasses para a efetivação desses encontros com professores em ambiente escolar, 

configura-se em proporcionar a criação de um ambiente adequando para permitir a abertura em 

que os participantes sintam-se confortáveis para falar; conquistar e convencer os integrantes a 

participarem desses encontros sem se sentirem convocados e sim convidados; e encontrar um 

espaço físico adequado, confortável e neutro para emergirem falas francas, desabafos, 

angústias, solicitações, conteúdos, projetos e toda uma infinita possibilidade de partilhas que 

configurem crescimento individual e do grupo.  

Warschauer (2017c) orienta que a organização das Rodas tenha três momentos: a 

abertura, o desenvolvimento e o fechamento, este último inclui a “retomada da pauta inicial”, 

verificando os pontos abordados, os pontos que foram incluídos verificando se ficou algo a ser 

discutido. A “reflexão do fechamento”, abrange os registros individuais e coletivos sobre os 

pontos tralhados na Roda. Nas RC não é uma condição sine qua non haver fechamento no 

sentido de conclusão, nem sempre ter que seguir rigorosamente um direcionamento 

estabelecido, pré-definido acerca de tudo que será discutido. Pode haver alteração na pauta da 

roda e muitas resoluções sobre as questões discutidas, podem e devem ocorrer depois, com a 

reflexão do vivido e partilhado e a produção de sentido para cada um e com o decorrer dos 

encontros subsequentes. 

A RC funciona, portanto, como metodologia para coleta de dados, mas também com 

potencial formativo pela partilha da cultura intrínseca do indivíduo e do grupo, dos saberes 

experienciais além de promotora da dialogicidade, do amparo mútuo entre os pares envolvidos. 

Sendo assim, construir um ambiente de formação continuada não formal, na escola, 

mediada pelo uso das Rodas de Conversa se traduz em 

 
proporcionar oportunidade de apropriação desses saberes experienciais, criando 
situações em que os docentes reflitam sobre suas ações, tanto recentes quanto de suas 

histórias de vida. É nesta perspectiva que as abordagens autobiográficas podem ser 

caminhos de investimento na formação de adultos, e portanto, de professores, pois a 

formação passa pela compreensão das experiências vividas (…). Pensar a formação 

dessa maneira é revolucionar as práticas formativas hegemônicas, pois se trata de 

abdicar da procura de didáticas que deem conta da formação, pois é o sujeito que se 

forma, e sua formação está enraizada em seu percurso de vida, em suas experiências, 

em sua singular maneira de aprender. (WARSCHAUER, 20017a, p. 160-161). 
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Warschauer (2017a) esclarece que como o ato de aprender está vinculado à vida, 

conceber a formação de professores em consonância com esse ponto de vista, significa pensá-

la em uma ação contínua e consequentemente possível em todos os espaços da vida do 

professor, em espaços de aprendizagem, no cotidiano escolar, atribuindo valor de conhecimento 

ao que a experiência ensina. Complementa também que a formação experiencial significa 

formação sem necessariamente intermédio de formadores, programas ou livros, mas que ocorre 

em situações onde há uma novidade seguida de uma reflexão crítica da própria prática. 

  

7.1.2 Narrativas Autobiográficas 

 

As narrativas autobiográficas manifestam-se nos encontros em RC, no momento em que 

os indivíduos envolvidos nesses diálogos relatam fatos vivenciados, seus saberes experienciais 

e culturais, colocando-se em contato com suas subjetividades e as subjetividades do outro, 

sendo possível comparar o conhecimento científico-acadêmico com o empírico-cultural 

seguido de reflexões. Segundo Medeiros; Leandro (2012, p. 3), 

 
Concebemos os saberes da experiência como saberes fundantes, que se propagam e 

constroem-se mediante o cultivo constante do sentir, que utilizam a ação como aporte 

para efetivação, eles emergem no dia a dia, no pensar plural (relacionando o vivido e 

os sentidos, a criação, o fazer e o exercer frente à vida) e singular (buscando em cada 

instante, tentativas de crescimento, estas intrínsecas a si). 

 

Nessas narrativas são partilhados fragmentos de vida que ao serem relatadas e refletidas, 

constituem-se em vivência para quem as escuta. Josso (2009), inova ao dispor do método 

biográfico como recurso para formação docente, pela riqueza da abordagem biográfica, ao 

considerar as experiências pessoais produzidas, e não apenas profissionais, às vivências eleitas 

como fontes de aprendizagem particular ou formação de vida.  

Muitos desses saberes experienciais, trazidos dos relatos das narrativas autobiográficas, 

foram hegemonicamente silenciados por conta do teor empírico a eles relacionados e pela 

tendência dos métodos científicos de investigação, aplicados às ciências físicas e biológicas. 

Cada vez mais, pesquisas com ênfase na investigação das contribuições das narrativas 

autobiográficas que difundem esses saberes experienciais como meios para formação, vêm 

sendo consideradas, assim como aspectos qualitativos para reflexão e entendimento do valor 

desses estudos com concepções tão subjetivas e intersubjetivas. 

Em um estudo que utilizou narrativas escritas autobiográficas em grupo reflexivo de 

docentes, Oliveira (2018) demonstrou resultados que indicam que o uso dessa metodologia, que 

envolve relatos de experiências das vidas particulares e profissionais dos professores, contribui 
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para o processo de formação docente. Acrescenta ainda haver “relações coexistentes entre o 

sujeito da experiência, a compreensão que tem e faz de si mesmo e sua atuação docente que 

resulta em desenvolvimento humano e social a outras sujeitos que experienciam aprendizagens 

de e para a vida (OLIVEIRA, 2018, p. 620). 

Em oposição aos métodos tradicionais de investigação, o interesse em considerar 

aspectos subjetivos aos atores sociais, constitui mudança paradigmática e ruptura associada às 

ciências sociais (BUENO, 2002), inclusive com viés interdisciplinar, com colaborações de 

outras áreas do conhecimento. A autora ainda expõe de forma sucinta, porém, bastante 

esclarecedora, como “ a objetividade cientifica e os métodos para produzi-la foram postos em 

causa, abrindo flanco para a que subjetividade passasse a se constituir também em objeto de 

investigação” (BUENO, 2002, p. 15). 

Felizmente, novas concepções de como se faz ciência e pesquisa, em especial, na área 

das ciências sociais, vêm emergindo, mesmo considerando-se a resistência acadêmica à 

aceitação de metodologias alternativas aplicadas às analises em pesquisa na área de formação, 

como considera Bueno (2002, p. 11) ao esclarecer como necessárias: 

 
rupturas que se operam no campo das ciências humanas em relação aos métodos 

convencionais de investigação, desde as primeiras décadas do século XX, buscando 

mostrar como a subjetividade passa a se constituir na ideia nuclear e articuladora das 

novas formulações teóricas que realimentam as diversas áreas a partir de então. 

 

Josso (2009, p. 137) recomenda porém, o quão é importante “manter-se crítico e 

exigente com a coerência epistemológica e o processo metodológico” ao se propor uma 

inovação para pesquisas com proposta de trabalho na formação de adultos, como por exemplo, 

quando se considera também como relevantes aspectos da vida pessoal nos cursos de formação 

profissional e de professores. 

A exemplo dessa inovação em pesquisas sociais, Ferrarotti, autor da Autonomia do 

Método Biográfico (1981) destaca-se na consideração ao valor da metodologia biográfica, 

chamando a atenção do potencial inerente ao aprofundamento da subjetividade e historicidade 

atentando para a compreensão da associação entre o indivíduo e a organização social quando 

observa que: 

 
La especificidad del método biográfico implica “ir más allá” del marco lógico-formal 

y del modelo mecanicista que caracteriza la epistemología científica estabelecida. Si 

deseamos hacer uso sociológico del potencial heurístico de la biografía sin traicionar 

sus características esenciales (subjetividad, historicidad), debemos proyectarnos más 

allá del marco de la epistemología clásica. Debemos buscar los fundamentos 

epistemológicos del método biográfico en otro lugar, en una razón dialéctica capaz 

de comprender la praxis sintética recíproca que gobierna la interacción entre un 
individuo y un sistema social. Debemos buscar esos fundamentos en la construcción 
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de modelos heurísticos que no son mecanicistas ni deterministas; modelos 

caracterizados por un feedback permanente entre todos los elementos (FERRAROTI, 

1981, Traducción del inglês: Maria Teresa Almedor, p. 4, 2008).  

 

Segundo o mesmo autor, as narrativas autobiográficas revelam o ponto de vista de um 

indivíduo num dado momento e situação histórico-social e lembra que como toda narrativa se 

destina a alguém, há interações, estabelecendo-se uma microrrelação social. Para validação 

metodológica, a narrativa autobiográfica precisa ser usada com a finalidade de mediar a história 

social e individual e o objeto de estudo revelar-se dessa interação.  

 
El observador está radicalmente implicado en su investigación, esto es, en el campo 

del objeto bajo su investigación. Este último, lejos de ser pasivo, modifica 

continuamente su comportamiento de acuerdo al comportamiento del observador. 

Este proceso de feed-back circular vuelve cualquier presunción de conocimiento 

objetivo simplemente ridícula. El conocimiento no tiene al “otro” como su objeto; en 

vez de eso, deberiá tener como objeto la inextricable y absolutamente recíproca 

interacción entre el observador y el observado. El conocimiento asi ́obtenido será por 

lo tanto un conocimiento mutuamente compartido arraigado en la intersubjetividad de 

la interacción, un conocimiento más profundo y objetivo a medida que se vuelve 
integralmente e ińtimamente subjetivo. (FERRAROTTI, 1981. Traducción del inglês: 

Maria Teresa Almedor, p. 2-3, 2008). 

 

Em consenso ao que se defende sobre as narrativas como método de formação 

continuada, para além do exercício reflexivo e crítico implícito que elas promovem, também 

configuram-se como possibilidade de investigar as condições de vida do professor, dando 

visibilidade à experiência humana, exercendo a dupla funcionalidade de ator e pesquisador de 

sua própria prática, dando voz a esse sujeito para expor sua realidade, suas demandas e 

dificuldades laborais. 

Essa nova epistemologia da formação presume que a pessoa se forma mediante a 

apropriação de seu curso de vida, considerando a vida como espaço de formação, revalorizando 

a experiência para compreensão de como o saber se constrói nas ações cotidianas, nas ações 

concretas.  

Todavia, a amplitude de possibilidades permitida pela técnica, implica em maior 

cuidado com o rigor metodológico com vistas a não disseminar e legitimar práticas que nem 

sempre possam garantir resultados válidos heuristicamente. Sendo assim, a prudência também 

se estende à escolha da metodologia mais apropriada para a análise dos dados brutos obtidos a 

partir da utilização das narrativas autobiográficas e que se aplicam às pesquisas qualitativas. 
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7.2 Referencial Teórico-Metodológico Para Análise Dos Dados 

 

7.2.1 Análise de Conteúdo 

 

Para Bardin (2016), a priori, toda palavra oral ou escrita, espontânea ou premeditada, 

pode ser submetida a Análise de Conteúdo (AC), que se utiliza de procedimentos e técnicas, 

desde a análise temática elemental e programas de classificação, da interpretação clínica da 

palavra até uma análise formalizadora do discurso.  

 

A análise de conteúdo se constitui de várias técnicas onde busca-se descrever o 

conteúdo emitido no processo de comunicação, seja ele por meio de falas ou de textos. 

Desta forma, a Análise de Conteúdo é composta por procedimentos sistemáticos que 

proporcionam o levantamento de indicadores (quantitativos ou não) permitindo a 

realização de inferência de conhecimentos (CAVALCANTE; CALIXTO; 

PINHEIRO, 2014, p. 13). 

 

A Análise de Conteúdo trata-se de um esforço de interpretação baseada na dedução, de 

uma perspectiva subjetiva, porém amparada em bases objetivas como fontes documentais, 

pesquisas pregressas sobre o tema analisado, em que a mensagem é um estímulo que determina 

uma reação interpretativa com vistas à superação da hesitação: “o que eu julgo ver na mensagem 

estará lá efetivamente contido, podendo esta “visão” muito pessoal ser partilhada por outros? 

(...) será a minha leitura dos dados válida e generalizável?”  (BARDIN, 2016, p.35). 

Para Bardin (2016), a AC como metodologia para análise de dados possui duas funções 

complementares: uma finalidade heurística, que implica em um esforço para averiguar, 

produzindo uma elevação da predisposição à descoberta sem previsibilidade nos resultados, e 

um outro caminho que submete hipóteses assim como questões levantadas às diretrizes de um 

método de análise sistemática para validação ou não das provas. 

Dentre as possibilidades de Análises de Conteúdo estabelecidas por Bardin, nesta 

pesquisa, a metodologia de AC utilizada foi a Categorial para interpretação dos dados 

apanhados a partir da transcrição dos diálogos gravados nos encontros de RC, além dos registros 

das reflexões dos participantes do estudo.  

Nesta pesquisa, a AC Categorial permitiu fazer uma apreciação crítica dos diálogos 

entre os docentes ao longo das RC, organizar em categorias temáticas as unidades de registro 

identificadas nesses diálogos, fazer inferências em relação à aplicabilidade da utilização das RC 

entre os docentes nas escolas, por meio da identificação da presença ou ausência de determinado 

fragmento favorável ou não a utilização das RC, buscando identificar o que estava por trás das 

palavras contidas no discurso na fase da interpretação . 
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Bardin (2016), considera a AC é uma técnica refinada, que demanda muita dedicação, 

paciência ocupando boa parte do tempo da pesquisa, exigindo também o uso da intuição, 

criatividade, da subjetividade e principalmente para estabelecer as categorias de análise.  O 

tratamento aos dados brutos está demarcado em três fases que incluem a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

 

7.3 Descrição da Instituição de Ensino 

 

A escolha da unidade escolar para a realização da pesquisa, ocorreu a partir de alguns 

critérios como tempo de existência da instituição, unidade de ensino com 111 anos de atividade 

(até a ocasião do desenvolvimento da presente pesquisa), por constituir-se uma referência no 

município ao que concerne em qualidade. O colégio estadual de nível médio encontra-se 

localizado no município de Ouro Preto, Minas Gerais, funcionando nos três turnos. Segundo 

dados fornecidos pela direção da instituição no ano letivo de 2019, A Unidade de ensino atendeu 

a um número de 1033 alunos matriculados, assistidos por 45 professores, e ofereceu as 

modalidades de Ensino Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos, Ensino Técnico em 

Administração pós Ensino Médio e Ensino Técnico em Administração em Informática 

concomitante ao Ensino Médio. Não há IDEB registrado da instituição, devido ao baixo número 

de adesões ao SAEB, em 20172. 

Os professores participantes do estudo trabalham nesta Unidade escolar selecionada e 

possuem tempo de serviço e tipo de vinculação diferenciada (efetiva ou temporária) com a 

Secretaria de Educação e a Unidade de Ensino.  

Para preservar o anonimato dos participantes durante a análise dos dados e divulgação 

dos resultados da pesquisa, o sigilo das identidades foi resguardado utilizando-se um código ao 

referir-se às falas dos professores na redação da dissertação, em que a letra P maiúscula 

designou Professor(a) e um número de 1 a 5 que representou a ordem em que estes iniciaram a 

fala no primeiro encontro.  

 

7.4 Coleta de Dados 

 

Todos os registros obtidos no decorrer desse estudo estão sob a responsabilidade da 

Orientadora Profª. Drª. Cristina de Oliveira Maia e serão arquivados no Instituto de Ciências 

                                                
2 http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/ideb/resultados 
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Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, sendo incinerados ou 

deletados após este prazo. 

7.4.1 Contato com a Instituição de Ensino e Sujeitos de Pesquisa   

Todos os procedimentos éticos necessários para a realização da pesquisa foram 

executados. Definida a instituição estadual de ensino de interesse para realização do estudo, o 

primeiro contato com a direção da instituição escolar, se deu em novembro de 2018 para 

mencionar o interesse em realizar a pesquisa no ambiente escolar. Foi entregue à direção um 

folder convite divulgando a proposta de trabalho a ser realizada entre os professores (Apêndices 

D e E).  

Em 7 de dezembro a proposta de trabalho foi apresentada à direção e assinado o Termo 

de Concordância da Instituição de Ensino (Apêndice A) efetivando a autorização para a 

realização da pesquisa.  

Neste mesmo período realizou-se o contato com dois professores (P2 e P3) que se 

mostraram receptivos à participação nesse trabalho. Porém, a coleta de dados só deu início 

apenas após a aprovação definitiva pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP) no final de março de 2019. 

Tão logo ocorreu a aprovação do projeto pelo CEP/UFOP, conforme parecer 

consubstanciado de número 06659219.2.00005150 (Anexo I), pode-se de fato comparecer à 

escola e iniciar a coleta de dados.  O primeiro contato para apresentação da proposta de trabalho 

ocorreu em 16 de abril com o intuito de convidar e mobilizar os professores a participarem 

voluntariamente da pesquisa (Apêndice D e E). Esse primeiro contato se deu durante uma 

reunião entre coordenação pedagógica e professores em que foi cedido um tempo para 

apresentação dos objetivos da pesquisa.  

Nesse encontro convidou-se a princípio, os professores da área de Ciências da Natureza 

a participarem de RC na escola em tempo destinado à programação (Módulo II)3. Antes do 

início dos trabalhos, os participantes da pesquisa, os professores interessados em colaborar, 

foram solicitados a assinar do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice 

B) e o termo de Autorização de Uso de Imagem e Som de Voz para fins de pesquisa (Apêndice 

C) com informações sobre a pesquisa ao final desta reunião.  

                                                

 
3 A Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, estabelece a carga horária de 4h semanais para o servidor 

ocupante de um cargo de 24h de jornada de trabalho semanais ou de 8h para o professor com dois cargos, que se 

destinada à planejamento das atividades e deve ser utilizada dentro do espaço escolar. 
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Recolheu-se o contato telefônico e e-mails de cada um deles em uma lista assinada e 

posteriormente foram contatados para que fosse agendado um primeiro encontro em data 

favorável a todos. Para tanto, criou-se um grupo no WhatsApp chamado “Pesquisa Roda de 

Conversa”. Dos professores contatados nessa reunião, quatro confirmaram presença e após 

alguns ajustes definiu-se a data para o primeiro encontro.  

 

7.4.2 Condução das Rodas de Conversa 

 

Todas as RC ocorreram na biblioteca da escola com registro de áudios realizados a partir 

do uso de um Gravador de Voz Sony ICD-PX240 apenas, pois o número de participantes era 

pequeno, totalizando quatro professores a cada encontro e cinco no total. No terceiro e no quarto 

encontros, P1 não mais compareceu e P5 passou a participar, mesmo não sendo docente da área 

de Ciências da Natureza e sim de Humanas; professora de História do colégio.  

Ao ser sugerida a possibilidade de usar a câmera, os professores se manifestaram como 

não favoráveis mencionando que não se sentiriam tão à vontade para falar quanto se não 

houvesse o uso da câmera, ficando então decidido não ser usado o recurso de vídeo e fotos 

mesmo tendo sido solicitado o uso no TCLE e por ser uma escolha metodológica de pesquisas 

qualitativas, no sentido de apreender o fenômeno complexo em que os discursos e as imagens 

são suas partes inerentes (PINHEIRO; KAKEHASHI; ANGELO, 2005). 

Com a pesquisadora envolvida na condução das rodas de conversa, o uso do vídeo se 

justificaria, a princípio, pela 

 
possibilidade de realizar um registro e uma codificação de dados minuciosos 

produzidos por mais de um observador, buscando maiores confiabilidade, 

fidedignidade e riqueza na produção e na análise de material empírico, sobretudo em 

pesquisas que lidam com questões e temáticas difíceis de serem apreendidas 

empiricamente (GRACEZ; DUARTE; EISENBERG, 2011, p.260). 

 

 Porém, por haver se tratado de um grupo reduzido, composto por apenas cinco 

professores, com quatro deles presentes em cada encontro e tendo em vista a solicitação feita 

por eles, ficou então estabelecido o não uso do recurso de gravação de imagem e registro de 

fotos com intuito de deixá-los mais à vontade. A intenção em ceder a esse pedido era construir 

um ambiente confortável e propício ao diálogo. Apesar de todos os participantes se conhecerem 

por trabalharem na mesma instituição, minha presença como pesquisadora e participante das 

RC significava o elemento desconhecido para eles. 

Em cada encontro sentávamos em torno de duas mesas pequenas que eram dispostas 
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juntas e em outra mesa ao lado estavam sempre servidos, café, chás, bolos, pães de queijo e 

salgados com o intuito de tornar o momento mais acolhedor e também pelo fato das reuniões 

ocorrerem na troca de turno, ao final do expediente dos professores que trabalharam à tarde e 

que ficariam na escola para as aulas do turno noturno. A intenção era degustar o lanche enquanto 

iniciávamos a conversa, para nos aproximarmos. 

A primeira roda de conversa ocorrida em 22 de maio de 2019, de 17:30 h às 19h e 

participaram os professores P1, P2, P3 e P4. Após discutida a proposta da pesquisa, o TCLE 

foi relido, dúvidas foram retiradas quanto aos termos de uso da voz e deu-se início a conversa 

falando sobre as experiências de vida profissionais e pessoais de cada um que acabaram por 

levá-los até ali, naquela escola onde realizavam suas atividades atualmente. Após esse encontro 

ficou estabelecido que os próximos ocorreriam a cada semana no mesmo horário e sempre às 

quartas. 

A segunda roda foi realizada com a presença dos mesmos participantes da roda anterior. 

Ocorreu no dia 29 de maio, das 17:30h até às 19h, e comentou-se sobre as impressões a respeito 

das falas de cada participante, das informações trocadas sobre cada um e sobre a viabilidade de 

um espaço físico exclusivo, fora sala dos professores, para que se estabelecesse essa prática do 

encontro para rodas de conversas a serem realizadas no futuro, conduzidas por eles próprios.  

O terceiro encontro ocorrido no dia 5 de junho às 17:30 h com duração até às 19h, 

ocorreu na biblioteca da escola, assim como os anteriores. Começamos fazendo uma 

retrospectiva da roda anterior, sobre todas as discussões do último encontro, rememorando falas 

e posicionamentos. Por meio de mensagem enviada ao grupo do WhatsApp “Pesquisa Roda de 

Conversa” foi solicitada uma leitura prévia de um artigo de Sacristán (2002), intitulado 

Tendências Investigativas na Formação de Professores, compartilhado por e-mail aos 

professores alguns dias antes ao encontro. O grupo criado pelo aplicativo WhatsApp teve como 

objetivo otimizar a comunicação quanto aos encontros a serem realizados entre os professores 

participantes e a pesquisadora.  

Com a solicitação da leitura do artigo intencionava-se discutir aspectos da formação 

docente a partir das necessidades formativas apresentadas pelos docentes. O texto de Sacristán 

sugerido não foi lido por todos e a única professora que leu (P4) só o fez pela metade. Ainda 

assim ela compartilhou suas impressões sobre o trecho que leu.  

No terceiro encontro P1 não compareceu e P5 passou a participar, mesmo não sendo da 

área de Ciências da Natureza e sim de Humanas; professora de História do colégio. P5 fez um 

trabalho, uma tese de doutorado, também sobre formação docente e trabalhou com os 

professores do colégio. Durante o início da Roda ela leu o TCLE e assinou, consentindo em 
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participar da pesquisa. Iniciou sua fala, contando sua trajetória de vida pessoal e profissional e 

mencionou o projeto interdisciplinar, que estava desenvolvendo na ocasião, sobre Resgate 

Patrimonial na Escola. Neste encontro, as colocações dos professores giraram em torno dos 

desafios para o exercício da profissão e das condições de trabalho expostas. Questões como 

falta de material, apoio institucional, político e governamental. O diário de classe digital 

implementado sem as condições estruturais necessárias para que funcione foram citados nas 

falas dos professores. 

O último encontro se deu no dia 10 de junho, não obedecendo a lógica de ser semanal 

como os demais, todas as quartas, porque na quarta dia 12 de junho houve a eleição para a 

direção escolar. Então ficou acordado ao final do terceiro encontro que faríamos o último 

antecipadamente no dia 10 de junho, numa segunda-feira. Nesse último encontro os diálogos 

iniciais consistiram uma retrospectiva sobre tudo que foi conversado em encontros anteriores. 

Foi sugerido aos professores que se colocassem sobre algum assunto de interesse próprio. 

Houve também a sugestão de proposta de um projeto que demonstrasse à Superintendência de 

Educação alternativas para melhor utilização do tempo obrigatório destinado para as atividades 

do Módulo II na unidade de ensino.  A professora P1 não compareceu também a este último 

encontro e P5 participou novamente. 

7.5 Produção e Tratamento dos Dados 

Os diálogos ocorridos durante os encontros em RC foram gravados e transcritos 

manualmente, pausando e escutando quantas vezes fossem necessárias a fim de não restarem 

dúvidas, quando possível, quanto ao que foi pronunciado. Por conta disso, demandou bastante 

tempo, se constituindo um trabalho exaustivo, mas que se fez necessário para ficarem mais 

claras e explícitas as categorias que estavam emergindo dessas falas e assim delimitar os eixos 

de análise. As transcrições se iniciaram logo após os encontros em Roda de Conversa a fim de 

não perder as lembranças ou fatos que ocorreram ao longo do processo. 

A opção pelas transcrições sem o uso de programas específicos como por exemplo: 

Speech (Google), NVivo, oTranscribe, Speechnotes, Trasana, F4 Transkript, Espress Scribe4, 

permitiu uma maior imersão nestes diálogos, por conta da necessidade de ir e vir na escuta, 

tirando dúvidas com relação ao que foi dito. Outro aspecto também relevante a ser considerado 

por essa escolha metodológica, de transcrever sem o auxílio desses programas, foi a 

                                                
4 Descrição da funcionalidade de cada aplicativo disponível em:< https://posgraduando.com/ferramentas-

agilizar-transcricoes/> 

https://posgraduando.com/ferramentas-agilizar-transcricoes/
https://posgraduando.com/ferramentas-agilizar-transcricoes/
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possibilidade de uma melhor compreensão do sentido dos diálogos, buscando correspondência 

entre as unidades de registro temática evidenciadas nas falas e as categorias que emergiram. 

A fim de manter a autenticidade dos discursos, estes foram transcritos na íntegra, 

preservando inclusive eventuais deslizes de concordância nominal, verbal e fonética. O uso de 

reticências significou interrupção dos diálogos quando em um ou outro momento os professores 

atravessavam a fala uns dos outros ou conversavam ao mesmo tempo. Os parênteses com 

reticências, significaram áudios incompreendidos e as falas entrecortadas, interrompidas, foram 

representadas por palavras incompletas, assim como foram pronunciadas.  

Os diálogos gravados entre os professores e transcritos na íntegra constituíram os dados 

brutos da pesquisa, assim como o diário de campo, com as descrições detalhadas dos encontros 

em RC realizados na unidade de ensino, observando-se as interações entre os participantes, seus 

comportamentos, citações, posicionamentos acerca de suas experiências profissionais, atitudes, 

crenças e pensamentos pessoais e coletivos.  

Os dados sistematizados pela pesquisa se constituíram pela organização, em categorias, 

das unidades de registro temáticas identificadas nas transcrições dos diálogos. Utilizou-se a 

metodologia de Análise de Conteúdo Categorial de Bardin (2016) para a classificação dos 

fragmentos dos diálogos entre os professores (unidades de registro), diferenciados por temas.  

As falas transcritas produziram um texto (inventário), que a princípio, ao longo da 

leitura já eram identificados dados e informações relevantes para pesquisa, sendo dele isolados 

os elementos e organizados por temas, agrupando as unidades de registro por analogia nas 

categorias criadas. 

O inventário desmembrado produziu as unidades de registro que foram posteriormente   

reagrupadas nas categorias organizadas em tabelas construídas no Excel, estruturando nas 

colunas as categorias e subcategorias e nas linhas os Professores participantes (de P1 a P5). A 

distribuição desses fragmentos de fala decorreu em conformidade com o tema dessas categorias, 

de acordo com a sequência discursiva enunciada pelos participantes da pesquisa, ao longo dos 

encontros. Cada trecho de fala (unidade de registro) foi separado por barra, a fim de ser possível 

obter uma frequência das categorias mais significativas no que tange o maior número de 

pronunciamentos e colocações dentro dos diálogos dos professores. 

As etapas da metodologia da pesquisa desde o contato inicial com a Instituição onde 

ocorreram as RC, até a conclusão da elaboração do Tutorial (produto educacional) estão 

ilustradas abaixo, de forma esquematizada, pela Figura 2. 
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Figura 2 - Diagrama do Desenvolvimento Da Pesquisa. 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

7.6 Análise e Interpretação dos Dados a Partir da Análise de Conteúdo Categorial 

 

O processo de categorização se fez à medida que os elementos foram sendo encontrados 

nos diálogos entre os professores, transcritos, transformando dados brutos em dados 

organizados, intencionando-se a não introdução de desvios do material por excesso ou por 

recusa (BARDIN, 2016).  

A escolha pela metodologia para análise dos dados, a Análise de Conteúdo (AC) 

fundamentada na compreensão aprofundada do método por Laurence Bardin (2016), se deu por 

trazer um caminho de múltiplos aspectos, caracterizando a AC como um método que produz 

sentidos e significados na diversidade de amostragem presentes nas pesquisas acadêmicas 

(CÂMARA, 2013). 

Para elaboração das categorias houve a utilização de um procedimento denominado “por 

caixas”, em que o material é decomposto à medida que vão sendo encontradas as unidades de 

registro temáticas que fizeram correspondência ao fundamento teórico hipotético da pesquisa. 
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 O sistema de categorias e subcategorias tentou demonstrar o quanto as RC entre os 

professores no ambiente escolar podem ser favoráveis ao desenvolvimento da dialogicidade e 

como consequência empoderamento necessários para a organização e fortalecimento do grupo 

além de averiguar indicadores que comprovem a possibilidade da construção e execução das 

rodas como ferramenta formativa não formal entre os docentes por permitir partilha de saberes 

experienciais.  

Nessa análise qualitativa, o que se avaliou minuciosamente é o fato de estar ou não 

presente um determinado aspecto do conteúdo ou um conjunto de unidades de registro nas 

mensagens desmembradas na totalidade do texto. 

Porém, categorias outras também emergiram desses diálogos à medida que foi 

ocorrendo classificação progressiva desses elementos (unidades de registro).  

A criação das categorias é um processo sutil que requereu uso de uma habilidade 

sensível, porém, mais atenta a uma decomposição do corpus do texto (transcrições dos 

diálogos) que reconstruísse uma realidade implícita. Para tanto as categorias se constituíram a 

partir de um critério semântico, divididas em categorias temáticas na tentativa de exprimir a 

realidade oferecida a partir dos diálogos, procurando verificar o que havia em comum em cada 

elemento classificado, justificando o seu agrupamento.  

Bardin (2016) menciona que o tema é comumente utilizado como unidade de registro 

para verificar o fundamento dos posicionamentos, comportamentos, convicções, inclinações 

individuais ou de grupos, buscando “núcleos de sentido” observáveis em materiais de análise 

produzidos em reuniões, entrevistas, as comunicações em massa, etc. 

 Durante o processo de categorização, constituiu parte da metodologia, a autoavaliação 

da pesquisadora, imprescindível para buscar coerência, realidade e imparcialidade na análise 

dos resultados. Bardin (2016) esclarece inclusive que a proposta da utilização da AC deve 

hesitar entre o rigor da objetividade, cientificidade e a amplitude da subjetividade, buscando 

evidenciar se o que o pesquisador percebe está realmente explícito e passível de ser validado 

assim como o enriquecimento dessa interpretação, com a demonstração de conteúdos que não 

estavam tão claramente explícitos. 

Na primeira etapa houve o isolamento dos elementos (inventário) e em seguida 

estabelecimento de uma organização às mensagens (classificação) intencionando fornecer um 

agrupamento que representasse de forma simplificada os dados brutos. 

A definição das categorias seguiu os princípios estabelecidos por Bardin (2016) que 

classifica como boas as categorias que possuem características como exclusão mútua, que 

estipula que cada elemento não esteja presente em mais de uma divisão, não sendo possível a 
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classificação em mais de uma categoria; a homogeneidade, que consiste na orientação de que 

as categorias devem ser formadas seguindo um único princípio orientando a organização numa 

única dimensão de análise e que diferentes níveis de análises requerem outras análises 

sucessivas; pertinência, que sugere uma ideia de conformidade ótima, refletindo as finalidades 

da pesquisa; a produtividade como característica que agrega produtividade e resultados 

abundantes; e objetividade e finalidade como princípios que não permitam distorções à 

subjetividade dos codificadores e à variações do juízo.  

Por conta do tipo de investigação, em que a pesquisadora esteve envolvida, conduzindo 

e participando ativamente das RC, da construção dos dados, com falas durante diálogos, mesmo 

que intencionassem ser o movimento primário para dar início a conversa e por vezes, 

preenchessem hiatos entre os diálogos dos docentes participantes, ou ainda expressassem de 

forma sucinta um posicionamento pessoal, houve uma preocupação por parte da pesquisadora 

em manter-se o mais imparcial possível durante as RC.  

Para tanto, se fez necessário uma análise externa por parte de avaliadores escolhidos 

pela pesquisadora e orientadora, na busca de “outros olhares” ficando estabelecido como parte 

do processo metodológico para validação das categorias. 

Sendo assim, a categorização construída para esta pesquisa, definida com base na 

interpretação da pesquisadora, corroborou com a colaboração dos consultores (alunos e 

professores do doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ e da Universidade 

estadual de Campinas-UNICAMP) havendo um consenso e pertinência quanto às 

especificações estabelecidas por Bardin (2016) para validação dessas categorias. 

Dos dados brutos foram extraídas 352 unidades de registro em seguida foram agrupados 

a priori em dois grandes grupos que abrangem as categorias classificadas como Positivas e 

Negativas. Dentro desses dois grandes grupos, categorias podem se repetir ou nem todas 

estarem presentes. Dentre as categorias criadas estão: Vida Pessoal; Formação Inicial; 

Experiência Profissional (com suas respectivas subcategorias: Partilha; Identidade de 

Grupo/Interação entre os Pares; Partilha de Projetos; Dificuldades da Prática Docente; 

Fatores Estressantes; Desvalorização Profissional); Formação Continuada (subdividida em 

uma subcategoria: Partilha; Desinteresse em Formação Continuada dentro da Escola); 

Necessidade de Fala e Escuta; Impressões Favoráveis Sobre a Roda de Conversa e 

Impressões Desfavoráveis Sobre a Roda de Conversa; 

Aspectos mais evidentes nas falas trazidas como, a história de vida de cada professor, 

tempo de serviço, tipo de vínculo com  a instituição, estresse autodeclarado, que configuraram 

o contexto ao qual o docente está inserido, justificaram a criação de algumas categorias que as 
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representassem, como Partilha da Vida Pessoal, Partilha da Experiência Profissional, e por 

haver um elevado número de variáveis situacionais relacionadas, fez-se necessário ao longo da 

análise dos resultados a elaboração algumas inferências como (...) requerido na transferência 

de premissas científicas para premissas situacionais encontradas na prática” (NUNES, 2008, 

p.100). 

As inferências, em especial com a utilização da Análise de Conteúdo, como colocam 

Mozzato; Grzybovski (2011), se fazem necessárias, porém não são totalmente neutras, devendo 

haver a preocupação em inferir o mínimo possível de maneira pessoal, porém sem deixar de 

fazer críticas, podendo ser considerada a neutralidade como uma limitação.  

Para tanto, fez-se imprescindível um detalhamento minucioso da metodologia no modo 

de tratar os dados, com vistas à validação da análise, sendo flexível o suficiente e permitindo 

uma interpretação criativa do que está representado. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

8.1 Dados de Perfil dos Professores 

 

Dentre os Professores participantes da pesquisa, apenas um é do sexo masculino 

(denominado como P3), formado em Biologia e natural do Rio de Janeiro, que fica distante 

aproximadamente 400 quilômetros de Ouro Preto. Ele cursou Farmácia na Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). P3 possui carga horária de trabalho dividida em duas escolas: 

há 255 anos em uma Municipal, de Ouro Preto, com 24h de jornada semanal, das quais leciona 

15 horas/aula de Ciências em turmas com uma média de 25 alunos; e há 22 anos em outro 

vínculo, com o Estado de Minas Gerais, com jornada de 24h semanais, das quais leciona 

Química 16 horas/aula a turmas em média com 30 alunos, também no Município de Ouro Preto. 

As demais participantes da pesquisa, denominadas de P1, P2, P4 e P5, são do sexo 

feminino. A Professora P1 é contratada6, leciona Química, na unidade de ensino pesquisada, 

possui carga horária de 16h semanais distribuídas em 8 turmas, cada uma em média com 30 a 

40 alunos. Leciona também em outra cidade, distante aproximadamente 44 quilômetros da 

unidade de ensino onde foi realizada a pesquisa e trabalha 14h semanais divididas em 7 turmas 

também em média com 30 a 40 alunos. É natural de Belo Horizonte, Minas Gerais que fica 

distante de Ouro Preto cerca de 98 quilômetros aproximadamente. 

A participante P2, é formada em Biologia pela UFOP e pós-graduada pela mesma 

instituição no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC). Lecionou 

durante dois anos em uma escola municipal e há seis anos possui um cargo de 24h de jornada 

semanais de trabalho vinculadas ao Estado pertencendo ao quadro efetivo. Nesta escola onde 

desenrolou-se a pesquisa, P2 possui 8 turmas de Biologia em média com 30 alunos por turma. 

P2 é também natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

P4 é formada em Nutrição e fez a complementação em Licenciatura em Química. É 

concursada para dois cargos, fazendo parte do quadro de professores efetivos há 20 anos em 

um cargo e há 22 em outro. Em ambos os cargos a jornada de trabalho é de 24 horas/ aula 

lecionando química a 16 turmas em média com 30 alunos. Ela é natural de Jacareí, São Paulo, 

distante 546 quilômetros de Ouro Preto. 

                                                
5 Tempo de serviço considerando o período em que os dados foram coletados (entre abril e junho de 2019). 
6 A Professora P1 encontrava-se na ocasião da coleta de dados, vinculada sob regime de trabalho temporário de 

seis meses à unidade de ensino pesquisada. Trata-se de uma contratação denominada designação, instituída pela 

Superintendência de Educação para suprir vagas emergenciais. 
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A professora P5 é natural de Três Ranchos, Goiás, distante em média 736 quilômetros 

de Ouro Preto. Formada em História pela UFOP, mestre e doutora em Educação, com foco em 

Formação de Professores pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Há 18 anos 

leciona, e destes, 17 anos trabalhados para o Estado de Minas Gerais. Na unidade de ensino 

pesquisada, possuía um cargo de 24h semanais mais uma fração de 10h, com 12 turmas 

contendo em média 40 alunos. Também supervisionava o PIBID História da unidade de ensino 

pesquisada com carga horária de 15h semanais. Pouco depois da participação nas RC, P5 

afastou-se da unidade de ensino em questão, pois foi chamada para tomar posse como 

professora na Universidade Federal de Uberlândia após aprovação e convocação em concurso 

público, trabalhando com formação de professores. 

As Tabelas 1 e 2 abaixo, representam respectivamente o perfil das amostras pesquisadas 

quanto às variáveis: nível de escolarização e tempo de serviço, em anos. 

 

Tabela 1 – Tempo de atuação na docência (em anos) dos sujeitos de pesquisa. 

PROFESSOR(A) TEMPO DE 

SERVIÇO EM ANOS 

P1 4 

P2 5 

P3 22 

P4 22 

P5 17 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

Tabela 2 – Nível de Escolarização dos Professores. 

 
     ESCOLARIZAÇÃO PROFESSOR (A) 

ESPECIALIZAÇÃO 2 

MESTRADO 2 

DOUTORADO 1 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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8.2 Inclusão das Falas 

 

As falas dos professores participantes dos encontros, posteriormente organizadas em 

categorias a partir da Análise de Conteúdo Categorial, constituíram o material em que se 

fundamentaram as inferências da pesquisa. Pretendeu-se evidenciar, como a utilização da Roda 

de Conversa pode ser favorável ao alcance dos objetivos propostos: formação continuada não 

formal, construção de um espaço de troca de saberes experienciais, desenvolvimento da 

dialogicidade, fortalecimento de uma identidade de grupo, fomentar o empoderamento, 

formação de um espaço de suporte mútuo para sedimentação de valores de convivência e 

possibilidade de partilha e construção de projetos interdisciplinares. 

Superada a dificuldade em atribuir à subjetividade um status de conhecimento e 

produzir material cientificamente válido, outros desafios se interpuseram. Mesmo com os 

crescentes movimentos em pesquisas acadêmicas sobre a dinâmica do processo formativo 

docente que envolvem o uso de metodologias opostas aos métodos tradicionais de investigação 

(GASTRAL, AVANZI, 2015; JOSSO, 2009; TEIXEIRA, 2003; BUENO, 2002; 

FERRAROTTI, 1981), constitui-se ainda um desafio lidar com dados de teor tão subjetivo, 

como o que há na própria voz ao falar sobre si e do quanto proporciona transformações na 

prática de quem ouve, quando estes relatos lhe afetam.  

De fato, o uso em pesquisas qualitativas de metodologias dialógicas, como Rodas de 

Conversa e Narrativas Autobiográficas, que podem também ser interpretadas como as 

Metodologias Integrativas (GIANNELLA; BATISTA, 2013), partem de uma determinada 

posição epistemológica de crítica ao modelo cientificista de pesquisa com abordagens teórico-

metodológicas que dão voz aos sujeitos (professores). Em tais metodologias, prevalecem o uso 

da escuta sensível da historicidade do outro atribuindo sentindo e valor ao promover a 

ressignificação e reflexão das experiências relatadas, tanto para quem narra como para quem as 

escuta, inclusive o pesquisador (PASSEGGI; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2016). 

Dentre esses desafios, o mais significativo foi avaliar a possibilidade de considerar como 

pertinente um número elevado de interações situacionais e revertê-las em categorias 

apropriadas aos objetivos da pesquisa, como as que pudessem revelar a interação entre os pares, 

a fluidez do discurso, o concordar ou discordar dos posicionamentos expostos, o nível de 

conhecimento sobre o outro, o tom de voz, ou silêncio reflexivo, dentre outras.  

A frequência das falas de cada professor demonstra a quantidade de manifestações sobre 

cada tema, reunidas em categorias, tendo como critério de inclusão a interpretação da 
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pesquisadora quanto ao teor do assunto discutido utilizando-se do conhecimento dos discursos 

por ter participado deles com uma escuta sensível.  

Sendo assim, o cuidado com o uso da Sensibilidade, como colocado por Araújo (2009), 

se traduz na compreensão, inclusive, “dos limites e possibilidades existenciais, de nossas 

fragilidades e forças, de nossa incompletude; levando-nos a identificar nossas próprias 

insensibilidades” pois que “o espectro da Sensibilidade implica o cultivo de um senso fino e 

acurado de percepção e compreensão que nos conduz ao estado (…) que aguça o senso 

perspicaz de discernimento (ARAÚJO, 2009, p. 206). O autor ainda define a 

 
sensibilidade como (…) disposição para uma compreensão e uma vivência vasta e 

funda nas intensidades da teia do ser-sendo-com-os-outros pela fruição de sentimentos 

co-sentidos em nosso co-pertencimento planetário – uma ecosensibilidade. 
(ARAÚJO, 2009, p. 207). 

 

  Sendo assim, como as inferências justificadas na compreensão das falas permeada pela 

sensibilidade não poderiam fazer sentido apenas para a pesquisadora, fez-se necessário 

socializar, entre avaliadores, a pertinência das categorias criadas como mencionado 

anteriormente. A eles foram expostas as categorias com os fragmentos de falas inclusos para 

avaliarem se estas se enquadravam, se havia sentido nessa organização.  

 A frequência sugeriu quais tópicos foram mais significativos para os professores, ou 

seja, temas em que houve maior relevância para se discutir e/ou demandaram maior interesse 

em debatê-los. Tabelas e gráficos das frequências de cada uma das categorias foram criados em 

Excel apenas para melhor visualização e entendimento do que os dados demonstravam.  

Pode-se verificar que alguns professores se destacavam mais do que outros na 

frequência de pronunciamentos acerca de determinados temas categorizados. Mas deve-se levar 

em conta que uma professora, P1, deixou de participar das duas últimas RC e outra professora, 

P5, passou a participar a partir do terceiro encontro. 

 

8.3 Análise das Categorias e Discussão 

 

Para conduzir à interpretação dos dados, após inúmeras leituras das transcrições, idas e 

vindas, buscou-se analisar com um olhar crítico, a interpretação das falas, e os sentidos que 

delas emergiram. Fazendo-se uso da sensibilidade e do conhecimento do teor dos diálogos, 

trechos de falas mais consideráveis foram utilizados para que permitissem a compreensão do 

objeto de estudo.  
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Os dois grupos de categorias estabelecidas, categorias Positivas e Negativas, ficaram 

assim denominadas por conterem unidades de registro que fizeram ou não correspondência às 

inferências dos objetivos da pesquisa.  

As categorias Positivas, foram assim designadas por sugerirem em seu contexto 

temático unidades de registro com indícios que favorecem o uso das RC na escola como 

ferramenta formativa, potencializadora da dialogicidade, fomentando empoderamento entre 

docentes e funcionando como ferramenta formativa não formal na medida que trouxeram em 

suas unidades de registro trechos de falas contidas nos diálogos dos docentes, condizentes com 

esses propósitos. As categorias Negativas, ao contrário das Positivas, englobaram unidades de 

registro que transmitem indicativos que desfavorecem o uso das Rodas de Conversa para os 

fins estabelecidos pela pesquisa.  

A organização das categorias e suas respectivas subcategorias se configurou como 

expressado nos dois quadros abaixo. Para melhor compreensão do sentido a elas atribuído, estão 

inclusos os temas e as marcas textuais que definiram a inclusão das unidades de registro, ficando 

assim estabelecidas: 

 

Figura 3 – Quadro das Categorias e Subcategorias Positivas. 

 

Categorias positivas Subcategorias Critérios de análise 

temática 

Marcas discursivas 

 

 

Vida Pessoal 

 

 

Partilha 

Local onde nasceu. 

Local onde mora. 

Local onde estudou. 

 

 

 

Relatos de experiências 

pessoais. 

Infância. 

Família. 

 

 

 

Relacionamentos. 

Escolhas. 

 

“Não eu sou de Belo 

Horizonte. Eu vim para 

cá em 2009 para 

estudar”. 

 

“Diz a minha mãe que 

eu sempre dei aula pras 

(sic) paredes. Então ela 

achava que eu seria 

mesmo professora”. 

 

“Quando eu me graduei 

eu acabei ficando em 

Ouro Preto. Acabei me 

envolvendo em um 

relacionamento, fiz a 
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opção de continuar em 

Ouro Preto”. 

 

 

Experiência Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência Profissional 

 

 

Partilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partilha 

 

Cursos. 

Concursos. 

Trabalho. 

Docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prática; 

Escola. 

 

 

“Formei, colei grau em 

julho, quando foi final de 

agosto eu já consegui 

meu primeiro emprego”. 

“Fiz concurso em 2000 e 

entrei em 2001, no 

estado”. 

“Acho melhor eu 

acelerar essa história e 

vou seguir a carreira de 

professor”. 

 

 “É apenas o aluno ler: 

dez vírgula vinte e nove 

por cento de polpa, e 

isso significa o que?” 

 

“Eu gostei de trabalhar 

com o PIBID”; 

“falou que tinha feito o 

Mapa Mental”. 

 

“Eu tenho um cargo pela 

prefeitura e pelo 

estado”. 

 

 

Admiração ao Colega 

 

Enaltecimento; 

Respeito; 

Estima. 

 

“Então, eu tô (sic) 

pensando assim; bonito 

ver a P2 falar né? da 

vida”. 

“É, dá uma satisfação 

pra (sic) gente. Oh meu 

colega produziu isso e 

tal”. 
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Identidade de 

Grupo/Interação entre os 

pares 

 

União. 

Ser professor. 

Grupo. 

Interação. 

Convivência. 

Realidades comuns. 

Identificação mútua. 

 

 

“Os professores são 

muito carinhosos uns 

com os outros”. 

“A gente vai se 

conhecendo e vai 

formando a escola”. 

“Professor gosta de 

aprender”. 

“Somos professores”. 

 

 

Partilha de Projetos 

Interdisciplinares 

 

Interdisciplinaridade. 

Construção de projetos. 

 

“A gente podia fazer 

assim, interativo”. 

Eu estava conversando 

em relação a nossa 

prática, do projeto de 

reciclagem". 

 

 

Formação Continuada 

 

 

Partilha 

 

 

Cursos. 

Complementação em 

Licenciatura. 

Especialização. 

Mestrado. 

Doutorado. 

Dissertação. 

Tese. 

Novas Tecnologias 

Digitais. 

Produto educacional. 

Estudo. 

Grupo de estudos. 

Pesquisa. 

Pesquisa-ação. 

Artigo científico. 

Transposição Científica. 

Textos. 

História da Ciência. 

Projeto. 

Discussão. 

 

“Fiz o mestrado e 

finalizei o ano passado”. 

“Chama QR code. Se 

vocês quiserem eu posso 

aprender com ela, eu 

trago pra (sic) gente 

poder discutir”. 

“E o livro, que é o meu 

produto, ele é sobre a 

história da ciência, na 

verdade a história da 

Genética Brasileira”. 

“Teve um curso que era 

justamente pro (sic) 

professor se diversificar. 

Isso reflete lá na sua 

sala de aula, né?”. 

“Eu tinha acabado de 

fazer o mestrado, mas eu 

achei que era necessário 

continuar discutindo 
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Formação de 

Professores. 

Cultura. 

Subjetividade. 

Intersubjetividade. 

 

exatamente formação de 

professores” 

“A especialização foi em 

História e Cultura de 

Minas”. 

“No mestrado eu 

pesquisei Educação em 

Museus e no doutorado a 

gente fez um projeto”. 

 

 

Necessidade de Fala e 

Escuta 

 Rememorar. 

Olhar para si. 

Socialização. 

Necessidade de falar. 

Desabafo. 

Acolhimento. 

Abertura. 

Espaços. 

Possibilidade de 

discorrer. 

 

“Acho interessante, 

como se eu me 

reconhecesse um pouco 

mais, lembrasse de 

outros momentos 

importantes”. 

“Você ouvia outros 

professores”. 

“Os professores se unem 

nessa informalidade”. 

“Quando você escuta o 

outro, dependendo o tom 

que o outro te fala, como 

que o outro se posiciona, 

como que ele te olha, é 

diferente.” 

  

Impressões Favoráveis 

sobre a Roda de 

Conversa 

  

Troca de Experiências. 

Partilha de Saberes. 

Conhecer o Outro. 

Proposta de reflexão. 

 

“Conhecer a trajetória 

dos companheiros e das 

companheiras, né?” 

“Eu gosto. Conversas 

mais informais, têm feito 

mais sentido”.  

“Essa foi a minha 

impressão, de conhecer 

mais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 4 - Quadro das Categorias e Subcategorias Negativas 

 

Categorias Negativas Subcategorias Critérios de Análise 

Temática 

Marcas Discursivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência Profissional 

 

Dificuldades da Prática 

Docente 

 

Falta de acesso às (TICs) 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação. 

Precariedade das 

condições laborais. 

Indisciplina dos alunos. 

Sobrecarga de trabalho. 

Burocracia. 

“(...) na escola a gente 

estava querendo ter um 

Datashow em cada sala, 

ter livro, tinha essa 

ideia. A gente sonhou 

isso”. 

“Todo mês, eu gasto 

uma quantia bem boa 

com xerox”. 

“Quinze minutos 

atualmente, a gente tá 

esperando pra o aluno 

sentar”. 

 

  

 

 

 

Fatores Estressantes 

 

 

 

 

Frustração. 

Sentimento de 

Impotência; Estresse; 

“A gente vai se perdendo 

e que aquilo que a gente 

queria ficou lá atrás”. 

“Não é à toa que nós 

sofremos muito com 

depressão e tudo”. 

“Não é só do trabalho”. 

 

  

Desvalorização 

Profissional 

 

Ausência de plano de 

carreira. 

Desmerecimento 

profissional. 

Falta de respeito 

institucional e social. 

 

 

“Já tá tendo escola sem 

professor.” 

“Para determinados 

tipos de formação nós 

vamos ser substituídos”. 

“Falta de 

reconhecimento e a esse 

ataque aos professores”. 

 

 

Formação Continuada 

 

Desinteresse em 

Formação Continuada 

dentro da Escola 

 

Falta de espaço físico 

adequado; 

Ausência de estrutura; 
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Ambiente escolar 

associado ao estresse 

laboral; 

“Você sai desse 

ambiente que é escolar, 

que já é carregado.” 

 

 

Impressões Equivocadas 

sobre a Roda de 

Conversa 

  

Concepções Distorcidas 

sobre a RC fundadas em 

experiências anteriores. 

Dificuldades em 

participar de RC. 

 

 

 “A gente não conhece a 

prática.” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesta investigação, as argumentações e interpretações dos dados se deram a partir da 

análise do grupo das Categorias Positivas (Quadro 1). Dentro desse grupo está inclusa a 

categoria denominada Partilha Da Vida Pessoal. O ponto de partida da análise dos resultados 

se fez a partir dessa subcategoria, pelo fato das informações contidas nas Narrativas 

Autobiográficas (NA) servirem como material que auxiliaram a revelar melhor, desde o início 

das análises, esses sujeitos da pesquisa e suas percepções sobre suas realidades. O uso das NA 

abriu um leque de informações sobre os professores determinando múltiplos direcionamentos 

de análises. 

A opção por vincular à análise dos resultados pela ordem cronológica em que ocorreram 

as RC, visa demonstrar a evolução e aprofundamento percebidos com o passar dos encontros, 

em que os diálogos vão alcançando maiores níveis de comprometimento, fluidez, segurança e 

acolhimento entre os participantes para falarem sobre si expressando pontos de vista sobre os 

temas que surgiram.  

Nessas NA estão expostas a realidade desses sujeitos e como eles as veem, utilizando-

se de uma linguagem própria mais próxima do concreto, do senso comum. Sendo assim, essas 

falas se traduzem em dados que refletem quem são esses professores, suas historicidades, como 

eles vivem, como trabalham, por que o fazem e a partir deste retrato a pesquisa deve se embasar, 

de acordo com o que defendem Freire e Shor (1986) ao afirmarem, 

 
Não compreendo conhecimento crítico ou científico que aparece por acaso, por um 

passe de mágica, ou por acidente, como se não precisasse se submeter ao teste da 

realidade. O rigor científico vem de um esforço para superar uma compreensão 

ingênua do mundo. A ciência sobrepõe o pensamento crítico àquilo que observamos 

na realidade, a partir de um senso comum. (FREIRE; SHOR, 1986, p. 69). 
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Na primeira RC, que teve como eixo norteador a apresentação de cada participante, foi 

possível encontrar com maior frequência as NA dos professores pesquisados. A NA foram 

utilizadas como recurso que estimulasse o “falar sobre si” e refletir sobre o vivido, trazendo um 

novo significado para quem as conta e para quem ouve. 

O uso dessas narrativas pode ser um veículo de investigação na formação docente pois 

o relato das experiências vividas passa pela compreensão e reflexão de ações tanto do presente 

quanto das histórias de vida, além de contribuir para construção do sentido identitário dos 

professores, no desenvolvimento pessoal-profissional (WARSCHAUER, 2017a). 

Gastral e Avanzi (2015) consideram que o uso das NA provoca uma reflexão enquanto 

o autor da narrativa está vivenciando a experiência, ressignificando suas histórias do passado e 

a legitimação dos saberes da experiência. 

Para Medeiros e Leandro, as “(auto)biografias tornam-se ciência e consciência na 

medida que adquirem sentido para ambos sujeitos inseridos no processo de reconstrução do 

vivido e do sentido durante o tempo” (MEDEIROS; LEANDRO, 2012, p. 14). 

Ao início do primeiro encontro em roda, foi pedido a cada professor, começando pela 

própria pesquisadora, que fizesse uma retrospectiva de sua vida pessoal e profissional até aquele 

momento em que se encontravam e narrassem ao grupo. As NA foram o recurso para permitir 

um vínculo que resultasse em maior aproximação e conhecimento de si e dos pares. Os 

professores relataram passagens e memórias de suas vidas em diferentes níveis de 

aprofundamento, mas em todos pode-se observar relatos e partilhas do vivido.  

Abaixo seguem alguns fragmentos mais significativos extraídos dessas narrativas.  

 

Sou natural do Rio, fiz Biologia no Rio. (…) quando eu me graduei, eu 

acabei ficando em Ouro Preto, (…) apesar do vínculo e da saudade do 

Rio. Tinham vários aspectos até de ordem pessoal nessa caminhada, 

mas tinha também muito essa questão de fazer uma universidade 

federal. (P3). 

 

Bem, eu venho do interior de Goiás, sou filha de uma costureira e de 

um professor. Diz a minha mãe que eu sempre dei aula pras (sic) 

paredes. Então ela achava que eu seria mesmo professora. Mas nunca 

que eu, é, quando eu pensava assim: “o quê que eu vou ser quando 

crescer?” Eu nunca pensava em ser professora. É, eu sempre gostei de 

coisas que envolvessem lidar com gente, sempre, mas nunca nesse 

sentido (…) (P5).  

 

Eu sou de Belo Horizonte. Então eu vim para cá para casar! (…) Meu 

sonho era fazer uma universidade, então quando eu casei eu avisei que 

eu vou porque lá tem uma universidade (…), não era Biologia ainda, 

não tinha isso na minha cabeça, era Farmácia o que eu queria, mas 
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depois eu fui vendo que eu não sabia nada de Química (risos). Eu dava 

aula particular. Quando eu estava no ensino médio, (…) o pessoal não 

reclamava. Assim, aquilo que é básico para o Ensino Médio eu domino, 

mas para tá numa sala né? (…) eu pensei melhor, e no cursinho eles 

falavam: “Por que você não faz Biologia ao invés de Farmácia?” Eu fiz, 

passei, aí veio (sic), filhos né? Terminei a faculdade comecei a 

trabalhar, na época (…) eu já tinha uma filha menor, (…) primeiro 

semestre grávida, mas consegui. (P2).  

 

 

É, foi (…) no início do ano passado, de abril, eu vim, mudei pra cá, 

porque eu já tinha algumas aulas no distrito de Amarantina. E aí eu 

fiquei. (…) eu sou de Belo Horizonte, (…) vim para cá em 2009 para 

estudar. (…) mas eu não tenho pretensão de mudar daqui não (...) espero 

ser chamada quando tiver né, a vaga, aqui na região, porque eu fiz o 

concurso de 2017, fiz para cá, o concurso do estado.  (P1).  

 

Já, já sou nativa. Eu falo pros (sic) meninos, eu tenho mais idade aqui 

na escola, do que vocês, né? Então eu sou ouropretana. Sou 

ouropretana. E gosto. (P4)  

 

Então, às vezes nós temos essa oportunidade, de parar um pouco e falar, 

mas ainda um pouco além de falar (...) mas, lembrando também daquele 

momento nosso, da juventude, dos sonhos, das perspectivas, né? sobre 

(…) como era, um pouco nossa relação conosco mesmo de, como 

encarava a vida como se achava, um dos processos mais difíceis pra 

mim essa, é o que a gente chama, (…) o autoconhecimento, ele dói, a 

reforma íntima dói, você se reconhecer às vezes com os limites, 

fraquezas, coisas que você sempre camuflou, nunca encarou de frente, 

passava isso para os outros, e com alguns embates da vida profissional 

e pessoal, então é um processo muito longo, né? Mas às vezes viajar um 

pouco dentro desse período de muito sonho, de muito, muita coragem, 

né? muita perspectiva de avanços né? e poder entre aspas, dividir, é 

muito interessante pra mim (…) (P3).  

 

Nesses trechos, percebe-se que cada participante mencionou aspectos da sua vida 

pessoal, como lugar de origem, escolhas pessoais, caminhos rememorados que constituem suas 

trajetórias de vida. Todos os professores, sujeitos desta pesquisa, são naturais de outras cidades 

e trabalham atualmente e chegaram até Ouro Preto motivados pela intenção de buscar a 

formação profissional que lhes garantissem exercer a docência.   

Falar de si mesmo implica reconstruir o vivido com sentido. Warschauer (2017a) 

considera que investir em abordagens autobiográficas podem se constituir uma alternativa 

revolucionária para formação de adultos e professores. E por ser a profissão docente relacional, 

quando os indivíduos se encontram entre seus pares, com seus grupos de pertença, uma 

mudança pessoal significa uma mudança social.  
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Sobre como a participação em contextos coletivos reverbera no indivíduo, Giannella e 

Batista (2013) expõem que esta atuação possibilita ao indivíduo vivenciar diversas posições 

relacionadas ao estar inserido em um grupo, dando vazão a dissipar a concepção individual para 

expansão da consciência numa perspectiva mais interconectada, e complementam que 

 
Quando há um legítimo engajamento grupal, cada indivíduo pode (e deve) se 

manifestar de maneira distinta e genuína diante da força expressiva de sua 

individualidade frente ao poder partilhado na coletividade. A participação é educativa 
por natureza (p. 95). 

 

A atuação em grupo contribui para o conhecimento próprio e sobre todos os implicados, 

e o diálogo se funda como recurso que “coloca cada qual de frente para si, como quem pode 

reformular seus modos de pensar, sentir, amar e, enfim, viver” (GIANNELLA, BATISTA, 

2013, p. 98). 

   A Categoria Partilha da Vida Pessoal, enquadrou-se no grande grupo das Categorias 

Positivas, pelo valor formativo, transformador permitido pelas NA, contribuindo para a 

formação pessoal dos envolvidos. A maioria desses relatos se deu no primeiro encontro em 

roda, porém foram observados também na terceira RC devido ao início da participação da 

Professora P5 a partir desse momento. 

As reflexões que se seguem aos relatos, demostram que ao rememorar um 

acontecimento, se extrai dele a experiência vivida e se transmite essa vivência, que passará a 

ser experiência no outro, após a reflexão e atribuição de valor, aceitando como fonte de 

aprendizagem ou formação de vida (JOSSO, 2009). 

A exemplo da última narrativa autobiográfica exemplificada, da Professora P2, outra 

participante da pesquisa comentou:  

 

Então é, eu tô pensando assim; bonito ver a (P2) falar né? da vida. Ficou 

muito claro pra mim, (…) na sua fala, né? (…) você determinou assim 

e conseguiu. Isso pra mim, oh, até arrepia os cabelinhos. (P4). 

 

 A resposta à narrativa de P2 reverberou como sentimento de estima na colega P4, pela 

determinação de P2 em estabelecer metas para sua vida e cumpri-las, mesmo que ao longo do 

percurso, algumas adequações se fizeram necessárias, como quando relatou que desistiu de 

cursar Farmácia e optou pelo curso de Licenciatura em Biologia. 

Essa fala de P4, como configurou apreço e consideração à colega, foi reunida na 

subcategoria Admiração ao Colega incluída na categoria Experiência Profissional, dentro do 

grande grupo das categorias Positivas, além de também conformar a atribuição de sentido à 

Professora P4, pois o relato implicou em sentimentos, a tocou, e a fez ver com admiração a 
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determinação de sua colega de profissão.  Essa interpretação está em consonância com o que 

defende Larossa (2002), quando define a experiência, no seu significado mais enraizado ao 

dizer que, 

 
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 
passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, 

ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. (...) A informação não é experiência. E 

mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário da 

experiência, quase uma antiexperiência. (p. 21, Tradução de João Wanderley Geraldi). 

 

Outro fragmento incluído na subcategoria Admiração ao Colega foi pronunciado pela 

professora P5. Neste trecho ficou claro o sentimento de orgulho, admiração pela produção 

intelectual de uma colega de trabalho aposentada que estava no acervo da biblioteca do colégio: 

 

Uma vez, quando eu cheguei aqui, a professora de História mais velha 

era a Solange, Solange Palhares. E a Solange já tinha mestrado e ela 

tinha uma especialização. E aqui um dia na biblioteca encontrei com 

um trabalho dela super bacana, sabe? É, dá uma satisfação pra gente. 

Oh, meu colega produziu isso e tal.  (P5). 

 

Em outro momento, ao longo das NA, um trecho de fala exposta por P5, incluída na 

categoria Partilha da Vida Pessoal, do grande grupo das categorias Positivas, pode-se observar 

como a influência de um docente na história vida escolar da professora P5 determinou sua 

escolha e formação profissional, exemplificando como se dá a edificação da identidade docente. 

 

Ah, durante o meu ensino médio, eu tive um professor chamado Duarte 

Magalhães Barbalho, que ele era muito inteligente, ele é formado aqui 

na UFOP. Sempre que ela dava aula de História, eu ficava imaginando 

assim: nossa, como esse homem é inteligente, ele entende de tudo. Tudo 

fazia sentido nas palavras dele. E aí, como eu frisei, eu sou do interior 

de Goiás, é uma região, hoje eu diria que não só lá, né? mas, muito 

machista né? E eu ia falar as coisas, era sempre aquela coisa: “Ah não, 

você não pode falar não porque você é menina”; “Ah não, isso não é 

assunto pra mulher”. E eu via o Duarte falando e entendia as coisas que 

ele falava e pensava: nossa, eu vou fazer esse curso um dia pra eu ficar 

inteligente como ele e poder falar as coisas, que eu quiser (risos). (...) 

eu já tinha feito algumas tentativas de entrar no curso de Medicina, não 

tinha conseguido, então fui fazer aquilo que seria um hobby, eu resolvi 

antecipar né? Aí falei: ah, eu vou fazer História, e aí, enquanto eu vou 

fazendo o curso, eu vou me preparando melhor, vou fazendo vestibular 

novamente. Mesmo porque não tinha condições de continuar tentando, 

condições financeiras, né? (P5). 

 

A narrativa dessas lembranças dimensiona o potencial dessa influência de um professor 

na vida de uma estudante. A admiração nutrida pelo conhecimento, dialogicidade e inteligência 
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do professor do Ensino Médio, foi inspiração a querer ser e estar onde ele estava e mobilizaram 

suas escolhas para traçar seu caminho profissional, mesmo que esses não fossem os planos 

iniciais. Quando a professora relata que resolveu fazer o que seria o hobby (estudar História) 

por não conseguir aprovação no curso profissional que pretendia, manifesta que a escolha pela 

docência foi movida pelo que lhe dava prazer e lhe inspirou.  

A identidade docente, portanto, é estrutura no decorrer da vida, do exercício da profissão 

e constitui a soma das experiências e influências vivenciadas, experiências inclusive, dos anos 

iniciais da vida escolar, como defende Pimenta (1997).  

Outros fragmentos de diálogos incluídos na subcategoria Identidade de Grupo/ 

Interação entre os Pares dentro da categoria Experiência Profissional, reafirmam esse 

sentimento de pertencimento a um grupo e identificação com a profissão. 

 

E às vezes o cara que é bom, que gosta de estudar, professor gosta de 

aprender. Eu descobri que professor é professor porque ele gosta de 

aprender. Ele lida com o aprendizado, ele lida com o entendimento, não 

é? (P4). 

 

Aí a gente, (…) professor, se abraçava, né? Conversava. E de repente 

querer tratar a escola, o relacionamento muito profissional, eu acho que 

talvez na escola isso, isso fica sem sonhos, sabe? Eu acho que, é legal, 

essa, esse estreitar. É, assim, eu me confundo muito. Porque professor, 

vivo a escola, dois cargos, eu vivo a escola (…) Tô (sic) aqui, cheguei 

cinco horas pensando em escola. Sábado, domingo, feriado, dia de 

folga: aula. Então, a gente (…) não adianta querer distanciar, do colega, 

né? (…) esses dias eu tava (sic) pensando, como? (…) uma época eu 

chegava, abraçava, né? Eu, logo eu, que mantenho uma distância, mas 

eu abraçava, né? É, por necessidade mesmo, mas para criar laços (…) 

um dia desses tava (sic) olhando assim, o quanto (…) que o 

relacionamento humano nosso, como profissional, a gente precisa, por 

que? Porque a gente se fortalece pra ir se relacionar com meninos, que 

é uma responsabilidade grande, né? (P4).  

 

É, na maioria das vezes acontece… se você divide né? (…) ganha o 

mesmo salário então vamos dividir a luta. (P3).  

 

E a gente fica se perguntando, como que eu faço já que eu sou 

professor? Qual a minha função? (P5). 

 

Aqui tem um grupo de professores que você vê que são unidos e que já 

têm muito tempo aí de casa, e (...) é uma escola muito grande, né? 

Nunca tinha trabalhado numa escola tão grande. Não tem tanto 

problema, assim, não vejo (...). Claro que tem problema de indisciplina, 

ou um ou outro caso isolado assim, mas pra você vê, acho que, 1300 

alunos? (...) Mais ou menos né? (...). Tem três turnos, um monte, sei lá, 

trinta e tantos professores né? Eu (...) acho que esse corpo assim mais 
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sólido mesmo, proporciona o mesmo trabalho com uma qualidade 

melhor. (P1). 

 

O aprofundamento das discussões nas RC para além dessa função de promoção da 

identificação entre os pares, possibilita a criação de condições favoráveis à uma organização 

social que fortalece o grupo e pode assim representá-lo e às suas necessidades de forma mais 

clara e consciente dos seus direitos e deveres, como cidadãos, como funcionários públicos, 

como professores.  

Nessa ótica, a oportunidade desses encontros dá possibilidade inclusive, a debates nessa 

esfera, de cunho político-organizacional, favorecendo a criação de um ambiente propício para 

o surgimento de Organizações Sociais (GOHN, 2004). Tais organizações mais representativas, 

no que tange a compreensão do papel, como exemplo, de frações da sociedade civil organizada, 

representam e conferem poder de voz à grupos silenciados, perante o poder público, atuando 

nas decisões políticas que representam os interesses do grupo. 

Faz-se tão urgente o alcance nesse nível de organização para permitir a 

representatividade dos docentes de forma mais consistente, que na primeira RC já surgiram 

memórias e colocações referentes ao plano de carreira entre outras questões relacionadas à vida 

profissional, que apoiaram a criação da subcategoria Desvalorização Profissional, dentro da 

categoria Experiência Profissional no grande grupo das categorias Negativas como as 

representadas nos trechos abaixo:  

 

Na época que a gente realmente (…) recebia menos, aí teve uma greve, 

não me lembro bem qual, no ano que foi, e eu lembro de como a colega 

falava assim: esse governo é danado, ele (…) tá achatando o plano de 

carreira (…) foi só degringolando, né? Aí, quem era regente, é, tava 

(sic) ganhando a mesma coisa de quem tava (sic) aposentando e 

atualmente é assim, né? Não tem diferença. O nosso plano de carreira 

(…) foi achatado. A gente cresce em letra e tudo mais, mas quem entra 

ganha a mesma coisa de quem tá saindo, né? Isso aí, em termos de 

valorização da profissão, desvalorizou muito. (…) Mas ao meu ver, o 

problema todo foi que Minas, tava (sic) lutando já pelo plano de 

carreira, aí o governo nacional começou a falar de piso e aí a gente 

parou de discutir coisas mais importantes pra ficar discutindo (...) piso. 

E aí nosso plano de carreira que era uma coisa importante, a gente não 

teve. Então é, é muito sério.  (P4). 

 

Então, esse aperfeiçoamento que acho que fica a desejar, né? Você faz 

um mestrado, você faz uma especialização, qual é a vantagem disso? 

Então assim, é, aí você fica vendo o quanto que essa carreira nossa ela 

desvaloriza a gente nesse sentido. (P4). 
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Agora quando o governo fala assim (...) que os professores podem dar 

aula, como se fossem por bico, eu lembro dessa época, né? Fala assim, 

nossa! Eu sei que teve gente que fez licenciatura, chegou aqui, ficou 

dois meses e foi embora porque achou emprego. (P4). 

 

Mas o discurso tem sido de que o professor ele é obsoleto. Que ele pode 

ser substituído por um programa ali, com informações, de boa. É mais 

econômico e é mais eficiente, né? Mais barato. Pra determinados tipos 

de formação nós vamos ser substituídos. Porque uma formação pra 

reprodução e pra apertar botão, não requer esse tipo de investimento, 

esse pensamento, né? (P5). 

 

(...) eu fiquei pensando, foi na nossa necessidade de humanizar a 

docência e o docente né? Porque a gente discute muito a 

profissionalização, mas não a humanização desse docente, né? E acho 

que por conta dessa carência nossa, enquanto ela não for tratada (...), 

ela não for olhada, cuidada, a gente não consegue também ter forças pra 

ir além na própria profissionalização. É muito estranho pra mim, o 

quanto há uma cobrança sempre muito instrumental, muito racional da 

eficiência do professor e um descuido imenso com o humano. Isso é 

uma das coisas que mais me chateiam na profissão. O professor é um 

profissional muito jogado às traças, muito. (...) Fere todo um percurso, 

toda uma escolha (P5). 

 

As colocações sobre a desvalorização profissional foram mais preferidas pela 

participante P5. Em suas falas houve maior número de unidades de registro classificadas por 

essa temática e incluídas na subcategoria Desvalorização Profissional.  

P5 é graduada em História e tem doutorado na área de formação docente. Pelos seus 

relatos, em número e teor, compreende-se que não sente reconhecimento nem tão pouco 

valorização pelo nível de investimento que fez em sua carreira. Ao longo da discussão e análise 

dos dados, as falas de P5 serão demonstradas para exemplificar a partilha da formação 

continuada quando ela narra sobre sua pesquisa na área de formação docente.  

Sentimentos como os descritos acima, reflexos da falta de reconhecimento social e pela 

desvalorização profissional, pelo seu “percurso” e “escolha” de vida, afetam aspectos de ordem 

pessoal como a autoestima, a autovalorização e o autorreconhecimento e a concepção sobre a 

própria competência, dimensões essenciais para o alcance do empoderamento individual e 

social. 

O empoderamento, como concebido por Kleba e Wendausuen (2009), se ancora na 

autonomia do indivíduo e de comunidades, alcançados a partir da participação coletiva para 

intervenção nos conflitos em que se evidenciam relações de poder que devem ser encaras como 

oportunidade de intervenção pela “ação-reflexão-ação”. 
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O empoderamento pessoal possibilita a emancipação dos indivíduos, com aumento da 

autonomia e liberdade. O nível grupal desencadeia respeito recíproco e apoio mútuos 

entre os membros do grupo, perseguição de objetivos idealizados, um knowhow 

prático e orgulho partilhado por todos acerca de “seu projeto”. Além disso, promove 

estruturas decisórias participativas, ação social coletiva, articulação em rede com 

outras pessoas e organizações. O empoderamento grupal promove o sentimento de 

pertencimento, práticas solidárias e de reciprocidade (KLEBA; WENDAUSEN, 

2009, p. 742). 

 

Warschauer (2017a) reafirma essa potencialidade que a Roda de Conversa tem como 

ferramenta que viabiliza agregar, permitindo espaço-tempo para a organização social necessária 

mediada pela reflexão entre os pares, para mudar o mundo: 

 

(...) investir na criação de contextos sociais participativos e solidários 

é criar melhores condições para o desenvolvimento de cada pessoa que 

deles participam. Pessoas em formação permanente, sejam eles 

crianças, jovens ou adultos, filhos, pais, mães, professores, alunos, 

amigos... Alimentar as redes de conversa e explicitar histórias 

construídas a partir delas, individuais ou grupais, são caminhos para 

tomarmos consciência do poder (trans)formador de cada um na 

construção de uma sociedade mais justa. (WARSCHAUER, 2017a, 

p.126). 

 

Transformação essa que tem início no ato de formar-se, a partir de estratégias 

individuais, cabendo a cada um apropriar-se e responsabilizar-se pela sua formação, atrelada à 

trajetória de sua vida, de suas experiências associadas à reflexão das mesmas, em contextos 

sociais participativos, reelaborando posicionamentos após ser exposto ao posicionamento 

outros. 

As contribuições formativas desse tipo de encontro são citadas por Warschauer (20017a, 

p. 154-156) quando faz referência à Philippe Carré et al. (1997, p. 20-24) que identificam cinco 

diferentes e/ou complementares correntes sobre Autoformação. Dentre essas correntes, 

aplicando-se aos contextos sociais, mencionam a Autoformação Social, como uma 

possibilidade “de aprendizagem realizada pelos próprios sujeitos no sentido estrito, mas 

fortemente integrados aos grupos sociais”. Equivale a uma Autoformação cooperativa, 

sociocultural, como uma “organização aprendente”. 

Retomando à análise das NA nas RC e do quanto elas têm o potencial de serem úteis à 

formação continuada, na medida que colaboram para troca de experiências por meio do relato 

das memórias e vivências pessoais e profissionais, na verificação de um fragmento a seguir, 

ficou evidente que os professores participantes da pesquisa não tinham conhecimento das 

formações e produções acadêmicas de seus colegas bem como histórias de vida pessoal e 

profissional. Nesses diálogos entre as Professoras P1 e P2, que lecionam as disciplinas Química 
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e Biologia respectivamente, trechos das falas da Professora P2 foram incluídas na subcategoria 

Partilha da Formação Continuada, contida no grande grupo das categorias Positivas. 

 

E o livro que é o meu produto, ele é sobre a história da ciência, na 

verdade a história da Genética Brasileira, e aí eu faço, eu conto essa 

história em formato de cartoons. Né? Então eu desenho. (P2). 

 

Você quem desenhou os cartoons? (P1). 

 

 Eu desenhei no photoshop. (P2). 

 

Que chic. (P1). 

 

É, e eu fiz (…) somos pioneiros, eu não quis trabalhar com os 

geneticistas de agora, (…) eu queria os primeiros, então Crodowaldo 

Pavan, então, os primeiros. A gente mandou para (…) associação 

brasileira de genética; quem fez o texto, o primeiro texto, foi o Salzano. 

Ele aceitou, conversou comigo por e-mail, me deu dica, tal, e (…) o 

pessoal da editora não quis passar porque eu não estava falando dos 

geneticistas de agora (…) a ideia do livro, não é falar dos geneticistas 

de hoje, então eles não entenderam a proposta do livro. É, eu queria 

contar a história dos primeiros, como eles foram importantes, como 

muitos têm (…) prêmios, e a gente não sabe. (P2) 

 

A Professora P2 contou sobre a elaboração de seu produto educacional do mestrado e 

ao explicar sobre sua produção, uma possibilidade formativa se apresentou. Falando sobre seu 

livro, que trata da história da Genética, e também de como a ciência se constrói, ela apresentou 

informações sobre as colaborações de geneticistas menos referenciados e talvez silenciados 

quanto ao reconhecimento de seus trabalhos e como o conhecimento científico biológico se 

constrói gradualmente, contando com as colaborações dos antecessores. Não havia ocorrido 

ainda a oportunidade de socialização dessas informações entre os pares até então na rotina da 

vida escolar e o produto do mestrado da Professora P2, que já havia sido concluído em 2016, 

era desconhecido pelos seus colegas de trabalho, não estando disponível no acervo da biblioteca 

do colégio.  

Em outros trechos dos diálogos envolvendo as NA do primeiro encontro em RC, 

unidades de registro que representaram outras partilhas da formação continuada, como os que 

se seguem, puderam ser observadas. 

 

QR code. Ele faz tipo um “codigozinho”, como se fosse um código de 

barra, sabe? Aí você tem o programa que você faz, aí põe, sei lá, você 

põe a molécula CH4. É, no programa, e aí ele gera um código. Aí o 

menino vai lá, baixa um aplicativo no celular, e com o código, ele chega 
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assim e tira uma foto, né? Faz a leitura daquele código. Igual a gente 

vai pagar conta. Faz a leitura. E aí ele projeta a molécula em 3D. E aí 

ele pode ver, ele pode interagir lá, ver os ângulos. É. ver as ligações 

todas. É muito interessante. Muito legal, muito legal. Aí ela vai me 

ensinar sexta-feira. Aí se vocês quiserem eu posso aprender com ela, eu 

trago pra gente poder discutir. (P1). 

 

No fragmento acima, a professora P1 partilha com o grupo informações sobre o uso de 

um código de barras, QR code (Quick Response em inglês)7, que tem várias aplicações, 

inclusive voltadas ao ensino e aprendizagem. Nesse trecho P1 explica como o uso do QR code 

permite enriquecer as aulas de química, diversificando a apresentação de novos conteúdos, o 

que possibilita maior interesse dos alunos. O recurso tem múltiplas finalidades inclusive 

associado às ações de marketing e educação, fazendo uma ponte entre comunicação online e 

offline. 

Ainda sobre a subcategoria Partilha da Formação Continuada, P4 relata como foi a 

experiência em conduzir sua pesquisa de doutorado desenvolvida em conjunto com os 

professores do colégio:  

 

Então, (...) esse movimento de formação (...) foi num grupo chamado 

GEPEC, Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada, lá da 

UNICAMP, e ele é um grupo que se dedica muito a pesquisa de 

professores pesquisadores. São professores que pesquisam a própria 

prática, né? (P5). 

 

Em outro trecho P5 esclarece como ocorreram os encontros com os professores que 

participaram da pesquisa: 

 

Tinham uns encontros que tinham uma leitura, aí a gente falava, tinha 

encontro que era estudo de meio, tinha encontro que era apreciação de 

uma exposição, tinha encontro que era só pra conversar mesmo. Durou 

um ano. Foi de maio de 2012 a maio de 2013. (P5). 

 

A segunda RC teve como proposta inicial, que os professores discorressem sobre as 

impressões pessoais do primeiro encontro. Nele, emergiram trechos que se mostraram muito 

significativos, justificando, portanto, a criação de uma subcategoria denominada Impressões 

Favoráveis sobre a Roda de Conversa. Essa subcategoria está presente no grupo das categorias 

                                                
7 Para mais informações sobre essa tecnologia, https://br.qr-code-

generator.com/a1/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=pt_rlsa&ut_content=qr_code_exact&ut

_term=qr%20code_e&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaVJsoLGHtreAbKBv4e6_iMaIVR5Mp7TePr38

NUw5j-Np-QR4Uj_-jwaAkNUEALw_wcB. 

https://br.qr-code-generator.com/a1/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=pt_rlsa&ut_content=qr_code_exact&ut_term=qr%20code_e&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaVJsoLGHtreAbKBv4e6_iMaIVR5Mp7TePr38NUw5j-Np-QR4Uj_-jwaAkNUEALw_wcB
https://br.qr-code-generator.com/a1/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=pt_rlsa&ut_content=qr_code_exact&ut_term=qr%20code_e&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaVJsoLGHtreAbKBv4e6_iMaIVR5Mp7TePr38NUw5j-Np-QR4Uj_-jwaAkNUEALw_wcB
https://br.qr-code-generator.com/a1/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=pt_rlsa&ut_content=qr_code_exact&ut_term=qr%20code_e&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaVJsoLGHtreAbKBv4e6_iMaIVR5Mp7TePr38NUw5j-Np-QR4Uj_-jwaAkNUEALw_wcB
https://br.qr-code-generator.com/a1/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=pt_rlsa&ut_content=qr_code_exact&ut_term=qr%20code_e&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaVJsoLGHtreAbKBv4e6_iMaIVR5Mp7TePr38NUw5j-Np-QR4Uj_-jwaAkNUEALw_wcB
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Positivas e nela foram incluídas unidades de registro dos diálogos sobre essa temática favorável 

ao uso da metodologia da RC na escola. Os trechos abaixo correspondem a esses fragmentos: 

 

Essa foi a minha impressão, de conhecer (…) mais, né? O P3 por 

exemplo, eu não sabia que ele tinha feito Biologia, eu acho que eu sabia 

que ele tinha feito Farmácia, né? Mas não Biologia no começo, então é 

legal a gente saber, né? dessa trajetória, as impressões que a gente teve 

durante a graduação, né, as dificuldades, é bem legal, pra gente, é isso 

mesmo, pra conhecer melhor. (P2). 

 

Eu também concordo e, mas o que eu sempre (…) sinto né? nesses 

processos, nesses encontros, pode ser até um, pode ser e é um certo 

saudosismo né? Esse tempo, às vezes, de dividir, mas fazer uma 

pequena viagem, um pouco (na) nossa própria trajetória, né? Mas do 

que a questão, embora seja muito interessante conhecer a trajetória dos 

companheiros e das companheiras, né? (P3).  

 

Então, como eu não conhecia os professores, fui conhecendo aqui aos 

poucos (...) tive ótimas impressões (…) eu achei interessante foi que 

muitos não começaram na área né? (…) vieram de áreas afins, mas não 

iniciaram, mas mesmo assim (…) tiveram esse empenho (…) pela 

licenciatura e fazer atividades que engrandecem a profissão, né? E aí eu 

fico pensando, aí, no que você falou, fez um sentindo pra mim que eu 

não tinha pensando, né? da gente falar e da gente refletir sobre de onde 

a gente saiu, né? e aonde que a gente tá chegando, e eu acho que isso é 

muito característico da profissão de professor, porque ele só vai, né? 

(…) um ano passa o outro acaba você só tá indo, você só tá indo ali… 

até quando chegar sua aposentadoria, né? (P1). 

 

Como é bom sentar-se e ouvir as pessoas falando delas mesmas. Melhor 

ainda sentir que os desafios de certa forma, foram e são os mesmos para 

todos da profissão. É, uma coisa que eu acho é que eu escuto muito 

pouco, né? E quando você ouve o outro, você ver assim, que a vida 

traça, só que as pessoas vão, vão fazendo, né? as suas escolhas de 

acordo com as situações, né? (P4). 

 

Olha, esse negócio tá muito bom. (P4). 

 

 

Houve partilha de eventos, memórias, fatos e experiências, seguidos de reflexão e 

ressignificação. A partilha das trajetórias de vida, o rememorar com saudosismo os fatos 

vivenciados, revê-los sob outros aspectos e o exercício da escuta e fala amorosa, com prazer 

em se reunir, estão entre as potencialidades das RC defendidas por Warschauer (2017a).  

Esses relatos vêm seguidos de observações que caracterizam reflexões críticas, 

demonstrando que ao rememorar um acontecimento, se extrai dele a experiência vivida e se 
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transmite essa experiência na medida que essas reflexões partilhadas fazem sentido para o outro, 

quando se admite a experiência como algo particular, pessoal como propõem Larossa (2002).  

Por outro lado, a análise de algumas falas evocadas também no primeiro encontro, levou 

a perceber algumas concepções iniciais, talvez enviesadas ou distorcidas pela falta de 

oportunidade de terem contato ou trabalharem com a metodologia da RC de forma mais 

sistematizada. Essas podem ser exemplificadas abaixo e foram reunidas na subcategoria 

Impressões Equivocadas sobre a Roda de Conversa do grande grupo das categorias Negativas. 

 

(…) talvez aqui na escola por ser, esse projeto, (…) a gente tem essa 

situação, que as reuniões, elas poderiam ter um momento (…) de roda 

de conversa, e a gente não conhece a prática. E aí (…) eu lembrei que 

(…), quando eu fui ver roda de conversa? E eu pessoalmente achei uma 

barbaridade. Foi na ocupação8. Na ocupação foi a primeira que, 

falavam, falavam tanto de roda de conversa, e aí, eu criei um certo… 

preconceito mesmo, talvez seja assim. Por que? Porque eu via que 

aquilo acontecia, mas que como minha cabeça é que tem que fechar 

tudo, ela deixava muito aberto, né? (P4). 

 

Quando a P4 falou que o encontro parecia que a gente saia com algumas 

questões, eu fiquei pensando, é por conta do estilo? Que roda de 

conversa é mais aberto mesmo? Porque, eu já vi grupos, né? Por 

exemplo grupos focais. Você leva algumas questões aí tem as 

discussões. Mas então, a roda de conversa é pra gente sair assim, meio 

que no vazio? (P1). 

 

Agora falando eu tô (sic) pensando, a roda de conversa deve ser um 

início, pra depois ir formando os grupos e ir sistematizando o que que 

é. É isso? (P4). 

 

Que, por exemplo, tem que ter um produto? (P4) 

 

(…) eu tenho muita dificuldade em roda de conversa. Eu sou muito 

tímida. Sim, eu sou muito tímida em roda de conversa. Sou 

extremamente. (P2). 

 

Neste outro trecho que se segue, do professor P3, também incluído na subcategoria 

Impressões Equivocadas sobre a Roda de Conversa, ele menciona uma experiência passada, 

como participante de encontros em roda, fazendo uma observação do quanto prejudicial pode 

ser, para a fluidez do processo de entrosamento durante as RC, a questão da descontinuidade 

dos encontros: 

                                                
8 P4 se refere ao momento em que conheceu a metodologia da RC na ocasião em que houve uma paralisação das 

aulas resultando na ocupação do Colégio (locus da pesquisa) pelos estudantes em 2016. Segundo seu 

entendimento, ela percebeu que as RC não resultaram em um fechamento, e não produziam uma solução imediata 

para as questões discutidas.  
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Mas aqui agora veio essa lembrança porque foi algo que me marcou 

pela, não digo pelo resultado em si, né? Depois (...) o pessoal não vem, 

aguardando, liga que não pode vir, começa ficar aquela coisa, é, que 

não foi possível dar uma sequência. (P3). 

 

Experiências como a expressa por P3, podem registar uma ideia distorcida do que se 

propõe a metodologia e comprometer o alcance da potencialidade da RC. Warschauer (2017c), 

estabelece que as Rodas requerem 

 
uma continuidade de encontros com o mesmo grupo de pessoas, em uma frequência 

estabelecida para esses encontros, centrados nas reflexões e na sua partilha. É um 

espaço seguro para se conversar mais abertamente. Mais essa abertura é constituída 

aos poucos (WARSCHAUER, 2017c, p. 107). 

 

A constância nos encontros é um diferencial que contribui para sedimentar a construção 

desse espaço seguro que permite abertura para as partilhas e a reflexão das experiências. E 

acrescenta ainda que, a “constância dos encontros propicia um maior entrelaçamento dos 

significados individuais, a interação aumenta e criam-se significados comuns” 

(WARSCHAUER, 2017b, p.66).   

A autora menciona que para se otimizar os resultados se faz necessário uma abertura ao 

diálogo para o alcance da confiança e que essa confiança não se constrói através de pactos, mas 

de prática. Na construção do grupo há regras que auxiliam a torná-lo mais coeso e saudável, 

como manutenção da frequência dos encontros, não comentar em conversas externas as 

partilhas que ocorreram na roda e privilegiar o que retorna às pessoas, aos aprendizados 

atribuídos durante as trocas. 

Para Warschauer (2017c) as RC são sistemas de interação abertos, com participação 

voluntária e livre, que podem se intercruzar e assim como suas experiências, quando delas 

participam membros comuns. Por exemplo, em uma instituição de ensino podem existir rodas 

de alunos, rodas de professores, rodas de professores, coordenadores e direção, rodas de pais 

de alunos e essas rodas constituem uma rede de interações quando nelas há a participação de 

membros comuns.  

Muitas dessas ideias do que são e para que servem as RC ficaram melhor esclarecidas 

aos participantes ao longo dos encontros subsequentes, e algumas concepções anteriores foram 

descontruídas e reorganizadas, como o que foi observado antes pelo grupo a respeito da 

sensação do inconclusivo. Dentro dos diálogos em roda essa impressão de que alguma discussão 

ficou inacabada também é uma possibilidade. 
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A Roda traz ao mesmo tempo, as ideias de fechamento, no círculo, e de abertura, ao 

novo. De segurança e de surpresa. De estrutura e de criatividade. É espaço para a 

formação de pessoas e do grupo. Na Roda convivem polaridades, diferentes visões e 

lógicas. E podem ajudar a resgatar a sabedoria ancestral, necessárias a homens e 

mulheres, pelo poder de agregar, reunir, cuidar e criar. Tanto pessoas quanto riquezas 

(WUARSCHAUER, 2017c, p. 120). 

 

Os fragmentos abaixo representam a construção desse entendimento, de que os 

encontros promovem crescimento pessoal e coletivo, sendo extraídos ao longo do decorrer da 

terceira RC. Foram organizados na subcategoria Impressões Favoráveis sobre a Roda de 

Conversa do grande grupo das categorias Positivas: 

 

Mesmo que não ocorra o chamado fechamento, isso a princípio não me 

angustia não. Eu coloco às vezes muito essa questão da disponibilidade, 

da motivação para estar participando aqui, né? (P3). 

 

(…) Então eu me esforço um pouquinho a mais, eu dou um passo a mais 

sempre que eu participo. Eu tento sempre fazer, às vezes que precisou 

(…) é um enriquecimento, eu adoro ouvir. Às vezes eu tô (sic) pensando 

a mesma coisa, mas eu não tenho a coragem de me colocar, mas isso é 

desde sempre. (P2). 

 

Mas essas rodas assim, de conversa com os professores, eu gosto. Não 

só com os professores, com os estudantes do PIBID que a gente 

acompanha, conversas mais informais, têm feito mais sentido. Que eu 

acho que a gente pode falar sem tá carregando é um peso nas costas né? 

(P5). 

 

Muito bacana também, é bom ver isso. Eu acho que a gente conhece 

mais o quê que o outro gosta, o quê que ela pensa, ver de outra forma 

também (…). Mas eu acho assim, a grande potência da roda de 

conversa, diferente do grupo focal, é a disponibilidade pra escuta. 

Porque num grupo focal é tudo muito controlado, e a roda de conversa 

ela é fluida, ela é mais leve. Você tem que tá aberta ao imprevisto.  (P5) 

(Grifo nosso). 

 

A mudança de concepção e posicionamento acerca da finalidade da metodologia da RC 

após haver ocorrido o diálogo entre os pares, configura o potencial formativo. A Professora P5, 

já havia desenvolvido no passado, uma tese de doutorado envolvendo uma pesquisa-ação na 

área de formação docente com a participação dos colegas de trabalho. Como discutido 

anteriormente, sua pesquisa transcorreu em encontros com os professores ao longo de um ano 

em diversos espaços pela cidade e alguns poucos, apenas dois encontros na escola. Sendo assim, 

os diálogos em RC envolvendo uma colega de trabalho experiente em formação docente e sobre 

o uso de metodologias não convencionais, como em sua pesquisa, permitiram ser um fator 
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preponderante para influenciar apropriação de novas concepções e experiências aos 

participantes da roda. 

 
A prática educativa pode se constituir como uma vivência ou uma experiência a 

depender de como o sujeito se coloca diante do que lhe acontece ao longo de sua 

trajetória profissional. A vivência acontece mas não trans-forma o modo de ser e de 

viver dos professores, enquanto que a experiência provoca desequilíbrios e tensões 

que obrigam o sujeito a gerar deslocamentos e a se transformar. (ZEN; CARVALHO; 

2018, p. 75). 

 

Trechos de suas falas que correspondem ao relato do desenvolvimento de sua pesquisa 

foram incluídas no grande grupo das categorias Positivas e na subcategoria Partilha da 

Formação Continuada. 

 

(…) no doutorado a gente fez um projeto. Eu falo a gente porque apesar 

de eu ter feito o projeto inicial, ele foi se reconfigurando (…) ele acabou 

se tornando uma pesquisa-ação. (…) a nossa discussão que começou 

numa necessidade da gente se fortalecer enquanto grupo, discutindo o 

nosso cotidiano na cidade, e quanto isso implicava a nossa atuação na 

sala de aula, ela acabou enveredando por uma série de caminhos. A tese 

parece um emaranhado. Parece um labirinto (risos). Também a gente 

tava (sic) em contato com o Museu Casa Guidnard, foi de lá que a gente 

partiu. A gente não quis ficar na sala de aula. (P5). 

 

O agrupamento das unidades de registro identificadas na subcategoria Partilha da 

Formação Continuada demonstrou uma contribuição equilibrada de quatro dos cinco 

participantes das rodas. Na figura 5, as barras representam o número de unidades de registro 

nas falas de cada um dos professores e suas respectivas contribuições socializadas nos 

encontros, onde foram relatadas vivências voltadas às temáticas de experiências formativas.  
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Figura 5- Gráfico das Unidades de Registro Relativas à Categoria Partilha da Formação 

Continuada. 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A partir da análise da Figura 5, pode-se observar que apenas um professor não trouxe 

em suas falas, contribuições sobre formação continuada, ao contrário do que ficou evidenciado 

em relação às outras participantes, que socializaram nas RC suas experiências formativas. 

Pode-se identificar também nos diálogos transcritos, muitos trechos que representaram 

partilha da experiência profissional.  Em várias falas encontradas nas NA, os professores 

dividiram entre seus pares relatos que contavam a histórias das suas trajetórias profissionais até 

o momento em que se encontravam na atual unidade de ensino, locus da pesquisa. Nesses 

relatos também constam estratégias, recursos, meios de se conduzir e direcionar o andamento 

das atividades em sala, adquiridos pela experiência e experimentação dos métodos que parecem 

ser mais eficazes para cada realidade encontrada. 

 As unidades de registro, extraídas das falas, que implicassem em socialização de 

conhecimentos relacionados à experiência profissional, foram reunidas numa categoria 

denominada Experiência Profissional, incluídas na subcategoria Partilha da Experiência 

Profissional, no grande grupo das categorias Positivas. 

Nos trechos abaixo, encontram-se destacados fragmentos dos diálogos que trazem 

relatos do início do caminho profissional percorrido pelos professores. 

 

Vim fazer História e nunca mais quis sair, achei muito interessante (...) 

e desde meados do curso, quando começa as cadeiras de Licenciatura, 

eu me identifiquei demais com a licenciatura. (P5).  
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Cheguei a lecionar lá [no Rio] um ano, um ano e meio somente, e depois 

por uma série de fatores, eu fiz vestibular para Ouro Preto e vim cursar 

Farmácia. (P3). 

 

Depois que eu formei eu fui conseguindo uns empregos assim, cada ano 

eu estou em uma escola diferente, porque (...) como sou contratada, 

cada ano você está onde tem a vaga para você né? E aí já trabalhei em 

distritos lá em Mariana, trabalhei em distrito também, trabalhei na sede, 

aí de distrito aqui de Ouro Preto trabalhei em Amarantina e agora estou 

trabalhando aqui e também em Itabirito. (P1). 

 

Eu me formei em 2010 e logo depois eu já comecei a trabalhar, aí 

formei, colei grau em julho, quando foi final de agosto eu já consegui 

meu primeiro emprego, foi no município contratada. (P2). 

 

Outros relatos dos professores, também incluídos na subcategoria Partilha da 

Experiência Profissional, no grande grupo das categorias Positivas, expõem ações, formas de 

trabalho mais convencionais, outras mais inovadoras, recursos metodológicos e estratégias que 

parecem ser mais eficientes diante das particularidades da escola e do público ao qual atendem. 

A partilha dessas informações entre os colegas representa socialização de modos de trabalho 

que podem auxiliar uns aos outros a superarem dificuldades didáticas e metodológicas com 

alguns alunos ou turmas. 

 

Você falou aí das metodologias, né? Às vezes eu gosto de trabalhar em 

grupo com eles, mas eu acho que nem toda aula funciona, e nem toda 

turma. (…) A turma tá um dia de um jeito, do outro tá pior. (...) vai lá, 

começa em grupo, vê que tá dando certo. (…) Acho que agora eu tô 

preferindo trabalhar em dupla do que em grupo porque eu acho que tá 

rendendo mais. (P1). 

 

Eu não vou ficar fazendo resumo, não é uma coisa mais que cabe aqui. 

Mas tem aluno que gosta, e como tem aluno que gosta lá dos slides com 

as figurinhas mexendo, né? (P2). 

 

E tem uma coisa, uma coisa que eu percebo (…). Eles não gostam de 

repetição. Mesmo se você trouxer experimento em uma aula, na outra 

não tem que trazer experimento. Senão vai cair por terra. (P4). 

 

Aí, eu, eu lembro que, essa semana, eu peguei o rótulo. Alfabetização e 

letramento. Peguei o rótulo do suco e fui trabalhar. Aí, (…) o quê que 

talvez signifique o protagonismo. Não é nada absurdo, não é nada 

mágico, é apenas o aluno ler: “dez vírgula vinte e nove por cento de 

polpa” e isso significa o que? Né? Então, isso sozinho ele não dá conta. 

Um exercício, ele vai lá e joga. Mas você dar esse tempo pra o aluno 

pensar, ter dúvida, conversar com o colega, né? (…) Essa interação aí, 

ela é muito importante. (P4). 
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Aí eu tento assim, dar uma mesclada, sabe? Dar uns trabalhos em grupo, 

de dupla, aula expositiva mesmo, né? que às vezes não tem como a 

gente fugir, né? E com as moléculas, às vezes eu trago bolinhas, né? 

Mas aí, é tudo a gente que tem que trazer, todos os materiais. Aí tem 

que ir lá, comprar um bocado de bolinha de isopor, ficar pintando, 

comprar palitinho falar pros meninos montar, né? Tentar enxergar. Aí 

teve um dia que eu fiz um experimento com eles com balões, eu tive 

que trazer os balões, então assim: eu acho que a gente enquanto 

professor aqui, em toda escola do estado mesmo, é muito mais a gente, 

é muito mais o nosso empenho, nossa dedicação ali do que, não tem um 

apoio, né? (P1). 

 

Agora, uma coisa que eu acho. Quê que a gente faz para melhorar a 

concentração? Muitas vezes a necessidade de mexer com as mãos e 

escrever, não é? O celular te dá um tipo de distração, ou deixa mais 

difuso, que é complicado para o adolescente, não é? Então, tem hora 

que o acho que o aluno, ele dá graças à Deus quando ele pega uma ou 

duas páginas, ele ler e ele resume. (...) Então, eu acho que é aquela velha 

técnica nossa, de pedir par ao aluno fazer um mapa conceitual, né? Isso 

ele se sente atuando. Isso é atuação. Isso é atuação do aluno sim, né? 

(...) Esse mapa conceitual fazia tempo (sic) querendo fazer. A 

professora P5 falou que tinha feito o Mapa Mental, eu falei: achado né? 

então, gostaram. Coloriram, fizeram né? 

 

Observa-se nos trechos acima, descrições de práticas pautadas naquilo que a experiência 

do professor já revelou como sendo caminhos que funcionam dentro das possibilidades de 

trabalho que se apresentam na escola e que são passíveis de serem aplicadas em sala de aula, 

assim como sugerem adaptações diante da precariedade de recursos e suporte para exercício da 

docência. 

Tardif (2011) ao considerar os professores como sujeitos de conhecimento, menciona 

como se apropriam de suas práticas a partir dos seus próprios significados e que seus 

conhecimentos advindos do saber-fazer da docência, organizam e dão direcionamento a suas 

atividades.  

 
O papel dos professores na transmissão de saberes a seus pares não é exercido apenas 

no contexto formal das tarefas de animação de grupos. Cotidianamente, os professores 

partilham seus saberes uns com os outros através do material didático, dos “macetes”. 

Dos modos de fazer, dos modos de organizar a sala de aula, etc. (...) Em suma, eles 

dividem uns com os outros um saber prático sobre sua atuação” (TARDIF, 2011, p. 

53). 

 

No trecho que segue abaixo, P4 reconhece esses saberes como vinculados à experiência 

profissional: 
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(…) a valorização da experiência, né? essa experiência como, agora eu 

vejo, que eu tô (sic), do amadurecimento das coisas, da percepção das 

coisas. (P4). 

 

A partilha da experiência profissional também abrangeu o relato do percurso 

profissional de cada professor, suas conquistas, o que motiva cada profissional dentro de sua 

área, além de trabalhos e projetos realizados e que estavam sendo desenvolvidos. 

A Professora P5, já em sua primeira participação, durante a terceira Roda, abordou em 

seus relatos, projetos já desenvolvidos ao longo do seu percurso profissional e um projeto 

interdisciplinar atual que havia sido proposto na mesma reunião em que foi apresentada a 

proposta de trabalho da presente pesquisa. 

 

Nós estamos com um projeto sobre a escola e a educação patrimonial. 

E uma das coisas que a gente tá olhando, é a questão das pessoas 

mesmo, desses sujeitos que fazem a escola. E uma coisa que a gente 

tava (sic) discutindo é que a gente se conhece pouco, assim, no 

potencial do outro, no que o outro já fez, a sua trajetória, e às vezes a 

gente não sabe tudo que a gente pode, né? (P5). 

 

No trecho seguinte, P5 fala sobre o trabalho do doutorado que envolveu uma pesquisa-

ação com os próprios colegas da escola e investigou o potencial formativo para os professores 

no cotidiano da cidade, revelando a constituição cultural de cada um ao passo em que se buscava 

construir o fortalecimento do grupo.  

 

Era necessário continuar discutindo exatamente formação de 

professores, né? (...) e aí a gente fez um projeto e desenvolvemos essa 

discussão de formação de professores. Eu falo a gente porque apesar 

de eu ter feito o projeto inicial, ele foi se reconfigurando porque ele 

acabou se tornando uma pesquisa-ação. Como os professores 

participaram (...). Então, hoje eu sou uma pessoa dividida (risos).  Eu 

sou uma professora de educação básica que gosta do que faz, mas sou 

uma pessoa também que tem muita vontade de se dedicar a formação 

de professores porque também gosto do que pesquiso. E essa é minha 

história. (P5). 

 

No próximo fragmento, P2 coloca como se deu a motivação para buscar a formação 

continuada. 

 

Mas eu queria o mestrado, era uma coisa que eu queria para mim, como 

quero depois, mais para frente, o doutorado, mas eu queria, sentia, a 

mesma coisa que você falou, eu sentia essa falta, eu queria, essa 

oportunidade de estudar mais, e aí eu fiz o mestrado profissional 

também aqui. (P2). 
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Em outro relato, P4 divide com o grupo sua experiência com o PIBID na escola e coloca 

como se constituiu uma oportunidade formativa de acesso a novas informações. 

 

Agora acho que na escola chega muita coisa boa, né? Achei que o 

PIBID por exemplo, pra gente como professor, que não sai, que não faz 

outras coisas, foi um caminho muito bom, né? eu gostei, gostei de 

trabalhar com o PIBID (P4). 

 

A Figura 6 representa em gráfico, as unidades de registro presentes em falas 

manifestadas pelos professores com esse teor, constituindo partilha de saberes experienciais e 

de relatos da vida profissional. 

Figura 6 - Gráfico das Unidades de Registro Relativas à Categoria Partilha da Experiência 

Profissional. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

8.4 Avaliando a Possibilidade do Uso de RC na Escola como Ferramenta Formativa. 

 

Um dos eixos mais preponderantes da pesquisa, de acordo com os objetivos propostos, 

refere-se à aplicabilidade, viabilidade e aceitação das RC no âmbito escolar como ferramenta 

formativa docente. Nessa concepção, as categorias acima mencionadas, cada uma delas com 

caráter positivo e negativo, foram utilizadas para avaliar a aplicabilidade da construção do 

produto de pesquisa (Tutorial que Orienta a Organização e Condução de RC nas Escolas como 

Ferramenta de Formação Continuada).  

Outros aspectos também determinantes para a verificação da eficiência dessa 

metodologia também foram necessários ser avaliados a fim de complementar a análise da 
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utilização das RC. A subcategoria denominada Impressões Favoráveis Sobre a Roda de 

Conversa dentro do grupo das categorias Positivas, avaliou a compreensão pelos docentes sobre 

ao que se propõe a RC reunindo unidades de registro extraídas das falas que se referem às 

impressões positivas e condizentes com os objetivos da metodologia. A segunda subcategoria, 

também chamada Impressões Equivocadas Sobre a Roda de Conversa, incluída no grande 

grupo das categorias Negativas, reuniu unidades de registro retiradas dos diálogos, em que o 

teor sugere desaprovação ao uso dessa metodologia na escola, entre docentes. 

Instituir RC como ferramenta formativa implica, em contrapartida, atribuir ao professor 

autonomia pela sua formação, afinal, “é o sujeito quem se forma, e sua formação está enraizada 

em seu percurso de vida, em suas experiências, em sua singular maneira de aprender” 

(WARSCHAUER, 2017a, p. 161). Sendo assim, a intenção e a vontade do sujeito são 

determinantes para que essa formação se efetive e suas impressões sobre a possibilidade do uso 

da RC como ferramenta formativa precisaram ser consideradas como categoria. 

Outra categoria mais específica à proposta de instituir formação no âmbito escolar, 

emergiu dos discursos e serviu como critério para avaliar a possibilidade de realização da 

formação continuada na escola utilizando as RC. Esses fragmentos de falas foram reunidos em 

uma categoria Negativa denominada Formação Continuada. Pelo teor dessas manifestações, 

essa subcategoria ainda foi dividida em um grupo menor chamado Desinteresse em Formação 

Continuada dentro da Escola. Os trechos abaixo sugerem que os professores pesquisados não 

se sentem motivados a se reunirem em RC na escola, como pode-se observar: 

 

Mas eu queria te falar outra coisa, não sei se vocês já comentaram 

aqui. Que aqui [na escola], a gente não tem muito esse ânimo né? P4, 

(…) mas a gente faz muito [encontro] é fora. (P5). 

 

Eu acho que é outra atmosfera, né? Na outra atmosfera eu acho que, 

sei lá, flui melhor. Você sai desse ambiente que é escola, que já é 

carregado. (…) é como se fosse uma miniférias, né assim, mas é uma 

miniférias cultural, (…) você tá preocupado com sua formação, né? 

(P1).  

 

É. E a gente às vezes tem que sair mesmo. (P2). 

 

(…) então você tá sempre mais ou menos na psicoesfera, né? Mas 

quando, teve aquela possibilidade de começar em outro lugar né? e 

etc., a gente tá (sic) meio na energia. A característica dessa escola, e 

da (…), maioria, os espaços acabam sendo ocupados, né? Então, essa, 

esse isolamento é muito difícil. (P3).  
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Os professores foram unânimes em concordar que na escola não há espaço físico 

apropriado para conferir a privacidade necessária para os encontros em RC.  Outra razão que 

parece reforçar esse impedimento se atribui ao desejo de estar longe do ambiente escolar, por 

representar tensão, estresse, e outros sentimentos que parecem desvinculados de prazer e a 

possibilidade de sair da escola para alguma formação pareceu ser mais atraente. 

Essas observações são complexas e desfavoráveis a intenção de instituir processos de 

formativos na escola, pois vão de encontro às recomendações de alguns teóricos em estudos 

sobre formação continuada e que tratam da relação direta entre os sentimentos e os ambientes 

de aprendizagem ao se referirem sobre as condições favoráveis à formação. Entre eles, 

Warschauer (2017a, p.163) ressalta que: 

 
Para ajudar o indivíduo a desenvolver suas potencialidades, proponho algumas 

condições favorecedoras: a presença do humor, do lúdico e da alegria, (…) a 

sensibilidade, a capacidade de estar à sós e a reflexão sobre as experiências. No caso 

dos professores, a reflexão de suas práticas. 

 

Freire (2002) se remete à alegria no exercício da docência como estritamente ligada ao 

sentimento de esperança, ressaltando que mesmo se seus esforços tenham sido em vão na 

tentativa de despertá-la entre os educandos, sempre esteve preocupado em estar em alegria na 

atmosfera, no ambiente pedagógico. 

São presentes e frequentes em vários pronunciamentos nas rodas os posicionamentos 

dos professores, que traduzem desvinculação de prazer e alegria em estar no ambiente de 

trabalho (escola) justificando se sentirem cansados, desesperançosos e não vendo sentido em 

suas atividades. Nessas falas os participantes detalharam exemplos de situações contrárias à 

construção de uma perspectiva favorável relacionada ao labor.  

 

Mas ultimamente a gente até faz, mais por obrigação do que por 

empolgação. (...) É, nós estamos no limite. (...) E tá todo mundo muito 

desanimado, nesse sentido entendeu?  Mas, às vezes, a gente tem medo, 

das coisas, quando a gente reclama, das coisas piorarem mais ainda. 

(P5). 

 

Quando os colegas dizem assim: “Tô de saco cheio”. (P4). 

 

Porque lá na sala dos professores falar não dá, e a gente sente, né? (P4). 

 

 

No trecho que se segue, o Professor P3 se refere a impossibilidade de conseguir um 

espaço de escuta na sala dos professores quando precisa desabafar algum problema ou questão 

da rotina escolar. 
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E fica quatro minutos: “Uhhhh, a energia não é muito boa não, não 

gosto desse negócio de energia, né?” Mas não é que seja ruim, sabe? E 

você fica como, né? Fica, aí, cada um tá fazendo uma coisa, ficam 

aqueles hiatos. Mas uma coisa que chama a atenção, nessa colocação 

da (P4), que já houve um pouquinho mais, creio eu, (...) da 

solidariedade. (P3). 

 

Pesquisas relacionam como as precárias condições laborais da docência e suas 

implicações afetam diretamente a saúde dos profissionais, assim como o baixo desempenho de 

aprendizagem dos discente. 

Não apenas precárias condições laborais estão associadas ao desinteresse pelo professor 

em estar na escola, mas também o conjunto de fatores que caracterizam o que Gadotti (2011, p. 

67) cita, como a “síndrome da desistência”, ou Burnout, “expressa na exaustão emocional 

provocada pelo aumento da quantidade de trabalho e pela despersonalização provocada pela 

sua baixa valorização social e reduzida realização profissional”.  O autor faz referência à 

pesquisa realizada sobre a saúde dos trabalhadores em educação pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação, onde durante dois anos, 52 mil professores e funcionários 

foram entrevistados em 1.440 unidades das redes públicas estaduais dos 27 estados do Brasil. 

Barbosa et al. (2018) ao ampliar o debate sobre as causas de estresse ocupacional e 

investigar as estratégias docentes para minimizá-las, revelou que as principais reclamações dos 

professores são mecanismos de controle como o diário de classe, exames de avaliação de 

desempenho interno e externo, falta de planejamento na escola e nas secretarias de educação, 

falta de reconhecimento social, entre outros.  

Essas mesmas causas também foram apontadas nas falas dos professores participantes 

das RC no presente estudo e a subcategoria Dificuldades da Prática Docente, contida no grande 

grupo das categorias Negativas reuniu essas unidades de registro. Essa categoria foi identificada 

como a que possuiu maior número de unidades de registro manifestas sobre o tema durante as 

RC. A Figura 7 abaixo, revela em um gráfico as manifestações dessas falas incluídas na 

categoria Dificuldade da Prática Docente que reproduziram em seus relatos todas as limitações 

pontuadas pelos professores, e que interferem de forma negativa para o pleno exercício da 

docência. 
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Figura 7 - Gráfico das Unidades de Registro Relativas à Categoria Dificuldades da Prática 

Docente. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os trechos de falas dos professores, que se seguem, fazem correspondência com as 

mesmas observações apontadas na pesquisa supracitada: 

 

 (…) em toda escola do estado mesmo, é muito mais a gente, é muito 

mais o nosso empenho, né? a nossa dedicação ali, (…) não tem um 

apoio, né? Oh e aqui não tem nem um xerox, você não pode nem dar 

uma atividade. (…) Um por um, pra fazer isso. Com quarenta meninos 

em média. (P1). 

 

Na verdade, pra mim, módulo9, eu ultrapasso os horários de módulo por 

semana. (P2). 

Como é que você põe duas aulas de física, duas aulas de química, só 

porque o professor precisa desse dia? Mas a prioridade é o aluno, a aula 

e até o professor. Duas físicas, duas químicas e não sei o que, se a gente 

sabe que, né?  perfil do aluno e tudo. (P3).  

O sinal entre os horários, que não me agrada nada. Barulho aqui eu só 

tenho aqui. Porque é muita poluição sonora. Quando se fala em dois 

cargos, que às vezes, né? (P3). 

 

E, antes eu ouvia falar assim: é, vai chegar uma época que o professor 

tem que trazer seu Datashow, seu não sei o que. Eu ficava pensando, 

nossa vou comprar. Hoje eu até pensei assim… eu comprei um 

                                                
9 O módulo II se refere a um conjunto de ações de planejamento pedagógico a ser realizado pelo(a) professor(a), 

com carga horária específica sendo que uma parte desta carga horária deve ser obrigatoriamente cumprida no 

ambiente escolar. 
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mimeógrafo quando eu comecei, olha só. Aí pensei assim: o 

computador, eu comprei pra dar aula. A gente compra coisas que a 

gente não tem condições, mas pra dar aula, né? Acaba melhorando o 

celular, gasta dinheiro pra melhorar o celular por causa do diário, não 

é? A gente faz essas coisas. (…) Porque não dá nada pro professor, né? 

E aí, quer que você invente. Então, eu com a minha mísera aula, que é 

uma pobreza danada, eu todo mês, eu gasto uma quantia bem boa 

....com xerox. (P3). 

 

Mas eu também preciso ser quadradinha, porque senão a gente se perde 

com dezesseis turmas. Se eu não for metódica e quadradinha assim, 

atualmente eu me perco. (P4). 

 

E quando a gente quer imprimir que não tem jeito de imprimir. Atualizo 

diário, porque o diário eu faço no caderno. Aí o planejamento acaba 

sendo mesmo em casa. As janelas são boas, mas a gente não descansa. 

Agora não, agora é módulo II (…) (P4). 

 

De repente essa sensação de que a escola tá meio abandonada, não pela 

gente, mas já faz um tempo, né? (P4). 

 

 

As falas traduzem a precariedade das condições laborais: escassez ou ausência de 

recursos materiais que demandam investimento próprio, falta de organização, barulho, turmas 

lotadas. Os professores sentem o desamparo institucional, governamental, político e social que 

acabam por comprometer seu desempenho e o bom funcionamento da escola.  

A crescente demanda de tarefas sem estrutura para realizá-las, submetidos à pressão por 

índices de desempenho levam à exaustão emocional e física e são exemplificadas nas falas 

seguintes:  

 

Ah, eu preencho papel de módulo II. (…) Preencho diário e pilhas de 

papel. Oh aqui oh (…). Hoje, é isso. (P4) 

 

Porque a internet da escola não funciona bem. Então a gente precisa ter 

plano de dados, né? Porque o nosso diário é digital (…). Tem o 

aplicativo que você pode baixar que não precisa de internet. Não 

importa se você recebe, se você não recebe. Se você não fizer a chamada 

em dia, lá na secretaria eles já sabem que você não fez a chamada no 

dia. O professor  

“tal” não fez chamada, tá atrasado, tá atrasado. Desse jeito. (…) (P5).  

 

Não eu tava (sic) lá com o “Reinventando”, dava trinta horas no projeto 

e mais carga horária, então eu tô assim: manda que eu faço. Não tô 

pensando e não dava conta de pensar, né? O quê que o sistema faz com 

a gente? Cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, é diário, não sei o 

que. Agora é pior, você não cumpriu o seu módulo II, você não cumpriu, 
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por quê? Porque você nem vai pensar a sua ação, você vai agir igual a 

um trator, né? (P4). 

 

Essa situação repercute em desvinculação de sentido no trabalho, de desinteresse em 

permanecer nesse ambiente, reforçando o sentimento de desesperança e cansaço colaborando 

para se instalar problemas mais graves a exemplo dos relacionados à saúde mental, como coloca 

Pereira (2018, p. 50), “uma angústia generalizada parece apossar-se e estar asfixiando certo 

grupo de professores e provocando-lhes os mais diversos tipos de sintomas”. 

 

Porque eu acho que a gente tá cansado de reuniões assim mais formais, 

mais (...) convocadas, né? dentro da escola, porque a gente já tá (sic) 

muito descrente dessa estrutura. Professor já saturou dessa estrutura. 

Então eu acho que a gente não consegue ficar mais assim pensando, 

ficar gastando nossa energia buscando uma saída, dentro de uma 

estrutura que já tá (sic) mais do que falida, desgastada. Às vezes eu me 

sinto até assim, me violentando quando eu tenho que tirar mais tempo, 

quando eu tenho que tirar mais força pra (sic) socorrer um problema 

que jogam nas costas do professor sendo que o problema não é dele. 

(P5). 

Eu vi uma definição que eu inclusive, é (…) e ela é de um escritor, de 

que a vida não era só trabalhar de segunda à sexta e sábado vai pro 

supermercado (…) Domingo à tarde você tem que começar a acelerar, 

quer dizer, eu acelero porque segunda tem dez aula, aí você já começa, 

né? (P3). 

 

O maior contra é que a gente não tem estrutura pra poder lidar com isso. 

Mas o pior é não ter assim, internet. Aliás a gente não quer diário. É 

igual ao Módulo II. Porque que a gente fica irritado com o módulo II? 

Se a gente tivesse uma biblioteca, cheia (…) de computadores... Pra 

(sic) poder montar nossa aula. É até bom, né? Porque a gente não tá no 

(…) barulho da nossa casa, (…) a gente tá focado naquilo... Seria ótimo. 

Mas aí você chega aqui, não tem computador pra todo mundo (…) Só 

tem dois. (P5). 

 

Cê (sic) vai pra sala (…) dos professores, as pessoas estão conversando 

com todo o direito que elas têm de conversar, cê (sic) vai (…) pra (sic) 

biblioteca, a biblioteca é um lugar de trânsito10, de passagem aqui da 

escola. Aquela aula 10 assim, nossa, a gente demora é dias pra (sic) 

fazer (…) (P5). 

 

A gente preenche papel, ainda tem mais essa. Tem que preencher um 

papel em tempo que você cumpriu do módulo dois. O quê que você fez, 

qual o horário, que dia, então no módulo dois, a gente preenche papel 

do módulo dois (risos). (P5). 

                                                
10 A biblioteca da Unidade de Ensino, locus da pesquisa, é um local que fica na passagem entre sala de direção, 

secretaria e corredor de acesso às salas de aula. 
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A falta de motivação notória e mais do que justificada resulta em empecilhos para o 

desenvolvimento de trabalhos coletivos com colegas e gestores. Porém, o falar sobre o assunto 

entre os pares que também enfrentam as mesmas dificuldades, os mesmos impasses, e dividem 

entre si a mesma dura realidade, leva a uma compreensão melhor dos problemas, possibilitando 

que busquem soluções mais criativas, ou no mínimo, possam se amparar mutuamente. 

Inclusive estudos na psicanálise, sugerem como possibilidade para evitar que o docente 

“fuja” para a doença a possibilidade de propor alternativas que promovam a fala e escuta dos 

professores (PEREIRA, 2018). 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa, diante das demandas reportadas às falas 

transcritas dos professores, emergiu uma categoria denominadas Fala e Escuta, incluída no 

grande grupo de categorias Positivas (Quadro 1).  

Warschauer (2017a) coloca como apropriada a utilização das RC como metodologia a 

ser implantada na esfera das experiências diárias e cotidianas ao ambiente escolar, em especial 

quando muitas dessas experiências trazem impasses e conflitos reais, aproveitando assim o 

cenário como oportunidade formativa num processo de interautoformação. 

 
Muitas das oportunidades para formação no cotidiano escolar, (…), são fruto dos 

antagonismos e contradições presentes nesse cotidiano, que se revelam pelo 

movimento dinâmico, não programado. Atribuo a força dessa oportunidade 

justamente ao fato de terem a vitalidade que escapa as situações artificiais, cujo o 

sentido é outro. A situações e os problemas oriundos da realidade chamam as pessoas 

a reagirem de maneira diferente do que o fazem em atividades escolarizadas, que 

frequentemente carecem de um sentido vital (WARSCHAEUR, 2017a, p.330). 

 

Esses problemas reais e cotidianos mencionados nas falas inclusas na subcategoria 

Dificuldades da Prática Docente, que permeiam o ambiente escolar e o exercício da profissão, 

representam essas oportunidades formativas muito singulares. 

Na declaração abaixo, o Professor P3 pontua durante a segunda RC, dificuldades que 

enfrenta ao dar aulas nos últimos horários a uma determinada turma. Menciona que a 

possibilidade de troca de horário poderia favorecer uma maior disposição da turma às aulas dele 

e alega como é difícil alcançar uma solução visto que existem outras necessidades dos colegas 

que também precisam ser atendidas (muitos trabalham em regime de dupla jornada e em 

unidades de ensino diferentes, assim como ele, e por questões pessoais não podem sofrer 

alterações no horário de aulas). 
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Mas a possibilidade de você (…) inverter o horário (…) isso esbarra em 

mil questões, né? começando pela dupla jornada, né? fora que cada um 

tá cuidando do seu lado, né? Se você chega pra mim e diz, eu sei, eu 

sinto que o último horário já é complicado, fala: “agora vamos trocar 

no outro semestre? Será que você fala que (…) é, tranquilo? (…) 

quando você coloca uma questão dessa, né? eu ouso a dizer, né? com 

vinte e cinco anos de aula aqui, além das questões de matéria e de 

empatia, uma aula no quinto horário é um caos. (P3). 

  

A dimensão que alcança a partilha do problema exposto acima até solução conjunta, 

permeia o exercício da convivência e ao uso das potencialidades da RC em vários aspectos: 

desenvolvimento da capacidade de escuta e fala, respeito às dificuldades do outro por 

identificação pelo enfrentamento às mesmas questões, sedimentação de uma identidade, 

fortalecimento do grupo ao mesmo tempo em se revelam novas identidades, reflexão da própria 

prática e exercício da criatividade para solução conjunta de questões coletivas. 

 

A criatividade não é um dom, é uma característica própria do que é vivo, sejam 

pessoas ou grupos. Característica esperada, portanto, também nas salas de aula ou na 

escola se as considerarmos sistemas auto-organizadores. Sistemas abertos e em 

constante busca de novas formas de organização, que dependem das trocas com os 

outros, como ocorrida (…) nos corredores e na sala dos professores. Rede de trocas 

no ambiente escolar. (WARSCHAUER, 2017a, p. 351). 

 

No problema enfrentado pelo Professor P3, sobre a indisciplina da turma citada, 

atribuída à questão da aula ser no último horário, e apresentada a sugestão para solução, a 

necessidade de se alterar esse horário para “experimentar” outra condição à turma, mostrou ser 

uma oportunidade formativa, no que tange o exercício do diálogo, da aplicação de conceitos 

sobre condições favoráveis ao ensino e aprendizagem, do uso da experiência da prática, como 

argumentos que justificassem a adesão à proposta. Essa situação cotidiana se constituiu, 

portanto, uma valiosa oportunidade de formação além do exercício da escuta e da fala, da 

ponderação a respeito das demandas do outro, ou seja, exercício dos valores da convivência. 

Em outros pronunciamentos, como os demonstrados abaixo, duas professoras (P4) e 

(P5) mencionam as dificuldades básicas estruturais da unidade de ensino, no atual momento, 

de avanços tecnológicos. Dentre elas, a ausência Wi-fi de qualidade para a utilização do 

aplicativo do Diário de Classe on line, ferramenta instituída pela Secretaria do Estado para que 

o professor registre suas aulas, conteúdos e faça a chamada da presença dos alunos durante as 

aulas em tempo real.  

Como não há sinal de internet eficiente, as aulas ficam sem registro, há tensão diante do 

impasse e desgaste por parte dos professores para realização dessas tarefas simples e rotineiras 
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e são chamados à atenção com frequência pela Secretaria porque as aulas constam como “não 

lecionadas” no sistema, quando não há possibilidade de fazer esse registro. Como alternativa, 

muitos se veem obrigados adquirir celulares mais modernos, obtendo planos de serviços de 

operadoras que oferecem maior pacote de dados para que possam executar o aplicativo para 

trabalhar. 

 

É, mas eu faço trabalho dobrado, né?  Porque chegar com o celular e 

ficar subindo e descendo, subindo e descendo, porque o Wi-fi falha. (…) 

A turma quebrando o pau. (…) então, eu faço assim: ou eu levo um 

monte de folhinha pra casa, (…) coloco a minha chamada aqui, oh. Eu 

tenho dois, é, pra ter quatro gigas, meu plano de Oi não serve, tô tendo 

plano de TIM, troquei o celular pra isso. Olha só? (…) O aplicativo não 

sincroniza. (…) Aí chega lá, não tá feita a chamada. Aí você fica 

trabalhando sábado e domingo, criando barriga. (P4) 

 

 

Reforçando a fala de P4, P5 destaca:  

 

Não, e o pior é tirar foto e falar que a gente tá no whatsapp. Porque a 

internet da escola não funciona bem. Então a gente precisa ter plano de 

dados, né? Porque o nosso diário é digital, (…). Tem o aplicativo que 

você pode baixar que não precisa de internet. É obrigatório (…). (P5). 

 

Outros relatos nas conversas entre os professores traduzem a angústia da qual tratamos 

anteriormente, com a qual se identificam cada vez mais o professor, em especial os da Educação 

Básica das escolas públicas estaduais. 

 

(…) a gente já acostumou a ser invisível né? A gente sempre, em toda 

a reunião, o foco é o aluno. Em todos os projetos do governo, o foco é 

o aluno. Todas as preocupações na escola, o foco é o aluno. Todas as 

políticas, o foco é o aluno. A gente não existe, não é? E aí a gente já 

acostumou com isso. E aí a gente reforça esse discurso da invisibilidade 

do professor. (P5). 

 

Questões como essas entre tantas outras, podem e devem ser discutidas em conjunto, 

com seus pares. A busca por espaço e tempo para essas abordagens, que abranjam as 

necessidades docentes, deve caber na estruturação da organização das atividades, ações e 

trabalho escolar. Insatisfações, queixas e problemas que parecem ser individuais são muitas 

vezes comuns a vários professores e dizem respeito à comunidade escolar como um todo e 

podem ser solucionados ou pelo menos partilhadas. Muitos dos antagonismos e contradições 

do cotidiano escolar, expressas na dinâmica do cotidiano, se configuram como Warschauer 

(2017a) reforça, em situações oportunas para o, 
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(…) desenvolvimento de múltiplas inteligências, de sua criatividade, de sua 

observação de sua própria reflexão, proporcionando também oportunidades para 

posicionar-se ou rever seus posicionamentos éticos, estéticos ou ecológicos. Além 

disso oportunidades para a procura de ajuda, de parcerias, de negociação com outros 
professores e coordenadores, o que é facilitado se fizer parte do projeto político 

pedagógico da escola, traduzindo numa organização em tempos e espaços que 

viabilize os encontros, o conversar, o combinar, o registrar… (WARSCHAUER, 

2017a, p.330-331). 

 

A subcategoria Dificuldades da Prática Docente, está intimamente ligada a outra, 

também vinculada à Experiência Profissional, a Identidade de Grupo/Interação entre os 

Pares. Dar voz aos professores, se propor à escuta de suas demandas profissionais, seus saberes 

da experiência é um primeiro passo que implica no reconhecimento e valorização da identidade 

docente.  

Tardif (2011, p. 301) coloca que “a concepção do saber profissional tem repercussões 

diretas na identidade dos profissionais”. Ele se questiona como o reconhecimento desses 

saberes se manifestará dentro do sistema de ensino, sendo incorporados na formação inicial 

docente, por exemplo. Ou ainda, como a legitimação desses conhecimentos podem garantir a 

participação docente em comissões que definem os conteúdos, dos saberes transmitidos na 

escola e as modalidades de formação profissional?  

Contudo, o autor acrescenta ainda, que não é suficiente valorizar os saberes docentes 

para alterar a função a eles concedida no estabelecimento da cultura escolar, mas, que “todo 

verdadeiro reconhecimento do profissionalismo dos professores deverá ser acompanhado de 

transformação substancial nas relações que o grupo de professores mantém com outros grupos 

e instâncias que definem o seu trabalho e os conhecimentos escolares” (TARDIF, 2011, p. 301). 

Em outras palavras, que haja espaço para essas vozes e que o poder de articulação entre a classe 

docente e as demais esferas sociais permita um genuíno reconhecimento do profissionalismo 

docente. 

O sentido de pertencimento de grupo, de organização de classe, é oportunizado em 

ambientes de escuta e apoio mútuos, como os que são construídos em RC entre dos docentes. 

Em espaços de diálogo, de negociações de pontos de vista e horizontalização das relações, a 

busca de soluções conjuntas aos problemas enfrentados no contexto em que os indivíduos estão 

inseridos e atuam contribuem para o empoderamento de classe (GOHN, 2002).  

O número elevado de manifestações nas falas dos pesquisados que representassem esse 

sentimento de pertencimento a um grupo que divide os mesmos impasses no ambiente de 

trabalho e na vida pessoal, justificou a criação de mais essa categoria na análise dos resultados, 
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visto que a construção dessa identidade de grupo é outro aspecto relacionando ao uso da RC 

que se procura evidenciar com a pesquisa em questão. 

Os professores manifestaram, por diversas vezes em suas falas, o sentimento de 

pertencimento a um grupo social que partilha questões comuns. A Professora P4 manifesta essa 

opinião condizente a esse sentimento de pertencimento ao colocar:  

 

                          Só que o desafio do professor parece ser o mesmo, né? (P4).  

 

A Professora P5 em seguida manifesta-se: 

 

É, é porque a gente vive coisas muito comuns né? A nossa realidade vai 

se reconhecendo muito um no outro, nos dilemas, nos nossos conflitos, 

nas nossas dores, nas nossas incompletudes, a gente vai se identificando 

demais. E mesmo que eu falasse do outro, aquilo me atravessava de 

uma certa forma, que eu tava (sic) muito implicada, né? (…) Nunca é 

só no outro, nunca é só em mim (P5). 

 

No trecho do diálogo acima fica explícito o sentimento de partilha de sentimentos 

comuns, de pertencimento a um grupo social que está submetido às mesmas questões laborais, 

emocionais, estruturais. Outros trechos de falas, como as que se seguem, transmitem o mesmo 

teor de comunhão de interesses de grupo: 

 

(...) em especial sobre a profissão que a princípio escolhemos, nos 

comprometemos né? e é a nossa base de sustentação, até financeira. (...) 

É, na maioria das vezes acontece… se você divide né? (…) ganha o 

mesmo salário, então vamos dividir a luta. (P3). 

 

Todo professor é um curioso. É uma pessoa que quer ir além. Ele 

sempre quer. Quer ver um professor satisfeito? Começa a desenvolver 

um projeto e ele começa a ver o resultado. Todo mundo fica feliz, né? 

Todo mundo apesar da nossa maior dificuldade, todo mundo sempre 

quer trazer uma ideia diferente, uma coisa inovadora, quer testar. (P5). 

 

A Figura 8 ilustrada abaixo, foi gerada a partir do gráfico com o número de 

pronunciamentos dos professores, encontrados nos diálogos das RC que se seguiram na 

pesquisa, representando esse sentido de pertencimento, o que justificou a criação da categoria 

de nome, Identidade de grupo e Interação entre os pares contida no grande grupo das categorias 

Positivas. 
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Figura 8 - Gráfico das Unidades de Registro Relativas à Categoria Identidade de 

Grupo/Interação entre os Pares. 

 

 

          Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Pela análise da Figura 8, pode-se observar que os professores que se manifestaram em 

maior número de vezes são os que possuem mais tempo de serviço na docência e na mesma 

instituição de ensino. A respeito de outras duas outras professoras, houve menor número de 

manifestações em suas falas sobre o tema. P2 está há cerca de cinco anos na escola e P1, apesar 

de concursada, encontrava-se, até o momento da coleta de dados, aguardando nomeação desde 

2017, possuindo vinculação temporária com a instituição. Outro dado a ser considerado é que 

P1 só participou dos dois primeiros encontros em roda. Sugere-se dessa análise, que o sentido 

de identidade se constrói ao longo da prática, do exercício da docência. 

O conceito de identidade docente é bastante complexo e plural e segundo Dubar (1997 

apud CRUZ; AGUIAR, p. 24, 2011) o sentido de pertença a esse grupo envolve adquirir, 

 
um compromisso social que se expressa: na interação pedagógica qualificada, na 

efetivação de práticas que contribuam para na consolidação de uma sociedade 

democrática e na oportunidade cotidiana de posicionar-se a favor da dignidade 

humana, pela via do enfrentamento das desigualdades e da exclusão social, na 

escolarização, em qualquer nível de ensino. 

 

Essa ideia está ancorada na premissa de que uma identidade profissional que se constrói 

com a formação docente e continuada e se faz processual na medida em que incorpora uma 

constante reflexão sobre a prática (CRUZ; AGUIAR, 2011).  
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Na oportunidade do uso do tempo para o encontro, e das partilhas da experiência 

profissional, por exemplo, se estabelece a abertura para identificação com os pares. Esse efeito 

está em consonância com o que Ferrarotti (1981) preconiza quando coloca que as NA 

construídas nos encontros, desencadeiam interações entre as partes envolvidas e revelam as 

representações sociais as quais pertencem os indivíduos e, portanto, estruturas e organizações 

socioculturais não explícitas e restritas a grupos de pertença. 

Novamente ressoa o discurso em defesa dessa reflexão tão atrelada e necessária à 

sedimentação da docência, cabendo o uso de práticas que se manifestem em prol desse recurso. 

As RC garantem esse tempo de refletir, de sedimentar, de se descobrir e redescobrir como 

exercer sua profissão de ensinar.  

Essas necessidades docentes de reflexão, diálogo, partilha e amparo que as RC propõem 

suprir, estão explícitas nos registros agrupados numa categoria chamada Necessidade Fala e 

Escuta dentro do grande grupo das categorias Positivas que deram origem as informações 

organizadas no gráfico demonstrado na Figura 9 abaixo.  

 

Figura 9 - Gráfico das Unidades de Registro Relativas à Categoria Necessidade de Fala e 

Escuta (Categoria Positiva). 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A interpretação do gráfico diante da realidade do grupo pesquisado, sustenta fazer 

algumas inferências, como por exemplo a de ser a maior necessidade em emitir desabafos, e ter 

a possibilidade de usufruir de um espaço de escuta e fala por aqueles profissionais que já 
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possuem muito tempo de serviço. Apesar de ter sido identificado um reduzido número de 

pronunciamentos sobre esse tema pela professora P5, deve-se considerar que esta só passou a 

participar das RC a partir do terceiro encontro, totalizando sua contribuição em apenas duas 

rodas. 

Os relatos destacados traduzem o quanto é urgente essa demanda na rotina do professor: 

 

A gente precisa falar (…) até porque de uma forma geral, pelo menos 

eu falo por mim, quando eu digo: precisa falar, é no sentido que tem 

muita coisa que a gente gostaria de falar, mas evidentemente o bom 

senso e a experiência faz (sic) que não seja em qualquer lugar, com 

qualquer pessoa. (…) Mas a partir do momento que (…) vocês sintam 

(…) ambiente, conforto e tudo, né? Porque um dos principais perigos, 

creio eu, é exatamente, a pessoa, na ânsia, dependendo da situação, do 

desabafo, né? querer e do lado dali talvez a pessoa não [esteja] com o 

ouvido bem intencionado, né? Não só que não queira ouvir como não 

tenha uma boa intenção. (P3). 

 

Porque era o momento que a gente, como professor, trocava de ideia, 

ficavam né? Você ouvia outros professores. Então essa troca, essa 

conversa, com as outras… ela é muito importante. (...) Mas a reunião, 

o momento das reuniões, eles são momentos importantes, se fosse uma 

reunião, né? de, talvez de formato diferente. Né? Se fossem encontros 

mesmo né? (P4). 

 

Eu, eu, tenho duas questões. Três se vocês me permitem. A primeira foi 

do desabafo, né? Quando eu coloquei do desabafo, outra coisa que 

poderia incluir, às vezes, quando temos a oportunidade de conversar é 

quando abrem esses espaços, porque é muito bom, é, quer dizer, na 

teoria pode tudo, né? Então, se você coloca aí algumas possibilidade e 

soluções, se vai colocar, se vai, é possível colocar em prática, não pode, 

tem dinheiro, não tem? Isso aí é outra história. Mas é bom, às vezes né? 

Diante de uma realidade tão, fechada e dura, poder às vezes viajar, né? 

desabafar e, (...) na teoria cabe tudo, né? Então têm situações que, que 

às vezes eu acho que envolvem, é, é, tentativas. (...) Eu gosto de 

discorrer. Então a possibilidade de colocar posições, né? conhecer e 

mesmo discorrer sobre algum assunto, né? (P3) 

 

A necessidade do desabafo que se verifica nos diálogos evidencia a relevância em 

considerar o que essas vozes querem e precisam dizer. Muitas dessas falas tentam chamar a 

atenção às condições de trabalho, estresse e pressões aos quais esses profissionais são 

submetidos. Os fragmentos de relatos agrupados nessa categoria resultaram na Figura 10 que 

ilustra o gráfico contendo declarações que representam o que ficou categorizado como Fatores 

Estressantes. 
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Figura 10 - Gráfico das Unidades de Registro Relativas à Categoria Fatores Estressantes. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A Figura 10 apresenta um gráfico que expressa em números fragmentos extraídos das 

falas docentes que se traduzem em sentimentos que representam estresse, frustração, 

impotência diante de realidades engessadas, que parecem imutáveis e que minam o entusiasmo 

fazendo o exercício da profissão como algo enfadonho. Alguns dos trechos abaixo representam 

essa sensação: 

 

Mas me parece que a gente vai se perdendo e que aquilo que a gente 

queria ficou lá atrás e parece que fica meio sem sentido, assim, não sei. 

(P1). 

 

É, por, por melhor que seja o que você planejou, o que, a tecnologia que 

está a seu favor, às vezes chega, tem dia que não. Aqui, cê (sic) naquela 

sala e não pega, não vai pra frente, então tem menino que dorme, que 

mexe no celular, é, é isso mesmo que você falou, aí frustra mesmo, 

porque você tá com tudo na mão pra (sic) poder fazer uma coisa legal, 

e acaba que, né? (P2). 

 

É, eu concordo. A referência (…), entre o que você projeta, (…) a gente 

aprende com a vida, que o ideal não existe, existe o real (…) até a física 

fala isso, a gente vai se adaptando um pouquinho, mas existe algum tipo 

de projeções né? da profissão mesmo, das respostas né? que a gente, 

como você colocou, é tanta coisa e a gente precisa continuar né? mesmo 

não do jeito que gostaríamos né? Então (…) esse perder que você 

colocou aí, a gente, eu concordo em parte né? Inclusive às vezes 

atingindo a estima, atingindo a forma de trabalhar, atingindo o que 

gostaria de fazer, o que é possível fazer, né? Isso acontece muito. (P3). 
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Com tantas insatisfações atreladas às condições de estresse, cobranças de produtividade 

e desempenho, assim como desvalorização social da profissão, que acabam por repercutir em 

manifestações somáticas, como cansaço extremo, dores generalizadas, além manifestações 

comportamentais como irritabilidade, impaciência, apatia, bem típicas da Síndrome de Burnout, 

anteriormente mencionada, e identificadas no relato do trecho que se segue.  

 

Agora a gente tá mais estressado, porque o estresse deixa a gente numa 

situação tão estranha, que a gente tem aversão ao contato. (…) Quê que 

isso? Quê que acontece com a gente que parece que não tem paciência 

nem pra um abraço. Mas também eu tô (sic) tão exausta, que eu também 

quero dormir, sabe? E eu tenho percebido isso P4, que o meu corpo às 

vezes repulsa o contato com o outro assim, sabe? Parece que ele tá 

travado mesmo, de tanta tensão, de tanta coisa que a gente vive e faz. 

Tanta revolta também. Ultimamente eu ando muito revoltada, por essas 

coisas que têm acontecido né? (P5). 

 

A Figura 11 demonstra em um gráfico comparativo, as categorias mais expressivas, 

analisadas e discutidas no presente estudo, intencionando comparar entre elas o número de 

manifestações e a partir dessa análise considerar a relevância em se instituir a prática das RC 

entre os docentes no âmbito escolar. 
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Figura 11 - Gráfico Comparativo das Unidades de Registro entre as Categorias 

Analisadas. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A Figura 11 reflete que a categoria Dificuldades da Prática Docente foi a que mais 

registrou contribuições de unidades de registro das colocações dos Professores, o que sugere 

que as questões laborais entre outras dificuldades relatadas pelos docentes são as mais 

relevantes, ocupando a maior parte das discussões na RC e como consequência implicam em 

um desinteresse em realizar atividades no ambiente escolar.  

A criação de espaços dialógicos permitidos pelas RC funcionou como ferramenta que 

deu voz aos professores, trouxe à tona suas realidades, seus conflitos, impasses, angústias, 

alegrias, anseios e lutas. É um ato libertário, se ouvir, ouvir o outro e se reconhecer no discurso 

do outro. Implica em maior compreensão das questões individuais e coletivas.  

O teor dos registros contidos na categoria Dificuldades da Prática Docente, 

demonstraram como, aos professores, o ambiente escolar lhes parece tenso e carregado e apesar 

de apresentarem interesse em realizar os encontros, não se sentem estimulados a realizá-los na 

escola. Talvez contribua também para isso, o fato de não haver um espaço físico adequado, 

neutro, onde se sintam acolhidos. 

Sinalizam que sentem-se pressionados com as medidas de controle e avaliações de 

desempenho além de condições laborais inadequadas e comprometedoras da eficiência, em que 

a estrutura e ferramentas básicas para execução das tarefas exigidas não estão disponíveis: Wi-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DIFICULDADES DA PRÁTICA DOCENTE (Categoria Negativa)

PARTILHA DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  (Categoria Positiva)

 IDENTIDADE DE GRUPO/INTERAÇÃO ENTRE OS PARES (categoria positiva)

PARTILHA DE FORMAÇÃO CONTINUADA (Categoria Positiva)

FATORES ESTRESSANTES  (Categoria Negativa)

DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL (Categoria Negativa)

PARTILHA DA VIDA PESSOAL (Categoria Positiva)

 FALA E ESCUTA (Categoria Positiva)

IMPRESSÕES EQUIVOCADAS  SOBRE A RODA DE CONVERSA  (Categoria Negativa)

IMPRESSÕES  FAVORÁVEIS  SOBRE A RODA DE CONVERSA (Categoria Positiva)

ADMIRAÇÃO AO COLEGA (Categoria Positiva)

DESINTERESSE EM FORMAÇÃO CONTINUADA DENTRO DA ESCOLA (Categoria Negativa)

PARTILHA DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES (Categria Positiva)



 108 

fi de qualidade para atualização do diário escolar, material de trabalho para suporte das 

atividades a serem realizadas com os alunos (xerox, livros, biblioteca acessível e atualizada), 

utilização do horário de planejamento das atividades com outros fins, pois a escola não oferece 

estrutura para planejamento adequado, excessos de reuniões e cobranças da secretaria e 

coordenação pedagógica, alto nível de pressão e estresse, cansaço, sentimentos de desamparo 

de invisibilidade e desvalorização social, entre outras condições relatadas. 

No instante em que condições mínimas que respeitem o docente forem asseguradas, 

conferindo-lhe flexibilização no cumprimento de carga horária, disponibilidade de um espaço 

neutro para articulação com seu grupo de trabalho, ouvir e se fazer ouvir nesses espaços, ao 

passo em que é amparado com uma escuta amorosa, sentir-se acolhido e acolher, ações de 

construção e sedimentação de conhecimento encontrarão solo fértil para se materializarem. 

Portanto há relevância nos relatos desses encontros em RC associadas às NA que deram 

voz aos professores discorrem sobre suas formações desde o ensino médio chegando ao 

exercício da docência, além de relatos da história de vida de cada um deles. O uso da RC como 

ferramenta para coleta de dados, associada às NA, configurou uma valorização da subjetividade 

como metodologia, como objeto de conhecimento científico por revelar as relações sociais as 

quais os indivíduos pertencem, como preconizou o sociólogo Ferrarotti ao defender que “toda 

praxis humana revela apropriações que os indivíduos fazem das relações das estruturas sociais 

as quais pertencem” (FERRAROTTI, 1988 p. 27 apud BUENO, 2002, p. 19). 

O desafio está em pensar e instituir na escola alternativas formativas para a profissão 

docente na formação continuada, que efetivamente se constituam mecanismos para a promoção 

da prática reflexiva das experiências partilhadas entre os pares de pertença. Refletir a prática é 

um processo investigativo, que se aprende ao longo da formação e vida profissional. 

Para tanto, se faz necessário promover e permitir um fazer docente livre no sentido de 

possibilitar espaço para reflexão da própria prática, isto implica em não conceber a profissão 

apenas como reprodutora e executora de técnicas e conteúdos, concebendo docente como mero 

reprodutor de teorias e práticas a serem testadas e/ou ajustadas (NÓVOA, 1992). 

Relevante também uma orientação para esse novo modelo de formação, que pondera e 

reconsidera outras maneiras de se fazer pesquisa e propor estratégias para o professor exercer 

com autonomia o direito de investigar o seu fazer, o seu exercer na docência e ter oportunidade 

de buscar a reflexão sobre sua prática no contexto escolar. Promover formação continuada, 

considerando a subjetividade, intersubjetividade e a sensibilidade como ferramentas de 

conhecimento, como metodologia. 
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9 PRODUTO 

O Produto educacional proposto por essa pesquisa constituiu um tutorial para 

orientação, formação e condução de Rodas de Conversa nas escolas da Educação Básica entre 

professores tencionando a partilha de saberes experienciais, promovendo a promoção da 

dialogicidade e sentido de grupo, partilha de projetos e formação continuada.  

Esse tutorial foi delineado e confeccionado a partir das experiências trazidas com o 

desenvolvimento e condução das RC na instituição de ensino onde desenvolvemos a pesquisa, 

valendo-se da verificação de ações que foram apropriadas e promoveram o estímulo à 

participação dos professores e como consequência resultaram em êxito na realização dos 

encontros.  

Nele há orientações sobre a metodologia, em que consiste e para que finalidades se 

aplica além de como transpor alguns impasses que se apresentam ao se pensar em instituir 

Rodas de Conversa no contexto de escolas públicas da Educação Básica, como por exemplo. 

Uma das primeiras dificuldades que podem ser enfrentadas logo ao se idealizar a 

condução de RC com professores, pela característica do trabalho e condições docentes, foi 

dispor do tempo desses profissionais. Em geral, os professores têm carga horária fragmentada, 

trabalham dois ou mais turnos e não raro, em mais de uma instituição de ensino. Encontrar um 

tempo para reuni-los, principalmente por área, Ciências da Natureza, Ciências Humanas etc., 

pode ser um desafio, assim como foi na realização desse trabalho.  

O ideal seria que as escolas conseguissem realizar uma das tarefas mais complicadas na 

gestão pedagógica: organizar o horário de trabalho dos professores para ministrarem suas aulas 

com vistas a atender-lhes as necessidades, especialmente daqueles que precisam se deslocar a 

outras unidades de ensino distantes; e reservar um horário comum destinado para planejamento 

das atividades por área. Instituir esses encontros para RC em um horário extra, significaria no 

entendimento dos docentes, constituir-se em convocação ou imposição de mais trabalho, a 

ocupar-lhes o tempo reconhecidamente escasso.   

Vigilante a esse detalhe, uma sugestão proposta no tutorial para dar prosseguimento a 

etapa seguinte ao convite à RC e que funcionou bem para otimizar a comunicação e encontrar 

uma data/horário satisfatório para os professores interessados em participar dos encontros, foi 

fazer uso da possibilidade tecnológica dos meios de comunicação e criar um grupo pelo 

WhatsApp como ferramenta para agendamento entre as partes envolvidas. A ferramenta 

permitiu que todos pudessem colocar suas possibilidade e dificuldades de forma participativa. 

Superado esse impasse do horário comum, a próxima etapa foi atrair os professores para 

os encontros, a fim de construí-los com o apoio da direção e coordenação pedagógica, pois o 
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propósito maior da RC, fundamenta-se na premissa de que os participantes compareçam de 

forma livre e espontânea. A imposição para estar presente foge o propósito da RC que preza 

pela fala e escuta desprendida (WARSCHAUER, 2017a). 

Outro detalhe que os condutores e organizadores de RC devem ter, reside na atenção à 

manutenção da frequência aos encontros. Para Warschauer (2017b, p.67) “a constância dos 

encontros propicia um maior entrelaçamento dos significados individuais, a interação aumenta 

e criam-se significados comuns, às vezes até uma linguagem própria”. Os participantes não 

devem desistir de frequentar com o passar do tempo a fim de observar a evolução das partilhas 

e construção da identificação com o grupo. Os encontros devem ser configurados como 

compromissos consigo próprio e no que tange a finalidade da RC como ferramenta formativa, 

com sua responsabilização pela sua formação: Autoformação.  

Para tanto, faz-se imprescindível tornar os encontros em RC o mais agradável possível 

como um convite especial à abertura, ao diálogo. Pensar em um espaço adequado (outra grande 

dificuldade quando se depara com a realidade das escolas públicas do estado), neutro, silencioso 

e com a privacidade necessária que permita o encontro, a partilha, o desnudar-se para deixar 

fluir relatos de experiência, narrativas autobiográficas, relatos muitas vezes íntimos e 

particulares e poder escutá-los com a atenção sensível. Como sugestão, observou-se com a 

pesquisa, que associar o encontro em RC com o tempo de se alimentar juntos, fazer um lanche 

entre colegas, degustar o café, o chá, suco e comer alimentos gostosos e saudáveis, agrega, e 

contribui para reunir pessoas.  

Estabelecidos os dias e horários dos encontros, o primeiro deles deve ser um estímulo 

para falar de si, sem imposições, sem ordem definida, na medida em que os participantes se 

sentirem à vontade para fazê-lo.  

A associação de Narrativas Autobiográficas em Rodas de Conversa funcionou como um 

facilitador para permitir maior integração entre os pares, no auxílio da partilha do vivido nas 

experiências pessoais, profissionais e de formação continuada.  

Pode-se observar que apesar de partilharem o mesmo ambiente de trabalho, muitos 

professores não sabem sequer qual a formação inicial e continuada dos seus colegas e o 

momento da RC tem potencial para configurar-se em inúmeras oportunidades como por 

exemplo, maior aprofundamento e conhecimento sobre o outro e interesses profissionais 

comuns que possam materializar a construção de projetos interdisciplinares, assim como a 

partilha de saberes experienciais, além democratizar a tomada de decisões que envolvam a 

organização escolar para que possam conjuntamente ser discutidas. 
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O tutorial também orienta a construção do registro das reflexões individuais com as 

impressões colhidas nos encontros e posterior partilha por meio da leitura desses registros ao 

início das rodas subsequentes. O relato das impressões sobre o que foi partilhado, assim como 

descrever como as experiências do outro implicaram em transformações em quem as ouviu e 

como ressoou em si próprio, configuram apropriação do vivido pelo outro (WARSCHAUER, 

2017a). 

A roda caracteriza-se pelo imprevisto, sendo, portanto, aberta para a possibilidade de se 

conversar sobre o que aparecer como necessário ser discutido pelo grupo. Portanto, participar 

da roda implica em estar aberto ao diálogo.  

Outra orientação para dispor das RC como oportunidade formativa não formal é sugerir 

a ocasião do encontro para, além das partilhas experienciais, oportunizar a discussão de textos, 

artigos, leituras em conjunto, ampliando as compreensões individuais ao escutar a compreensão 

dos outros participantes, dialogando sobre os diversos olhares, os diferentes pontos de vista. 

Dessa maneira, formações continuadas pelas quais outros professores passaram, ou até mesmo 

buscas individuais por conhecimento ou informações, podem ser partilhadas entre os pares. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desse estudo permitiu evidenciar que a metodologia da Roda de 

Conversa se mostrou adequada como instrumento de pesquisa (WARSCHAUER, 2017a) ao 

considerá-la como ferramenta de busca do conhecimento, dando voz à subjetividade, à 

intersubjetividade e à sensibilidade, porém sem abrir mão do rigor metodológico (JOSSO, 

2009). 

O resultado dessa pesquisa indica que a RC é passível de ser utilizada na escola como 

ferramenta formativa não formal, principalmente quando associada às Narrativas 

Autobiográficas (FERRAROTTI, 1981), visto que pode-se observar ao longo dos encontros, 

nos registros dos diálogos entre os professores, a presença de partilhas da vida pessoal, 

formação inicial, de vida profissional, de projetos interdisciplinares, de formação continuada, 

de saberes experienciais, entendendo por estes últimos, como sendo aqueles capazes de 

promover transformações no indivíduo ao incorporar a experiência do outro como própria 

(LAROSSA, 2002).   

Neste sentido, foi possível constatar que a utilização das RC, ao dar destaque a pessoa 

do professor e a sua história de vida, assim como a sua identidade, dão uma relevância teórica 

à experiência e à subjetividade consolidando uma nova concepção de formação 

(WARSCHAUER, 2017a). 

Constitui-se um desafio a partir desse ponto, como propostas futuras à instituição de 

processos formativos que abranjam essa perspectiva da validação dos saberes experienciais 

docentes, como os partilhados nas RC, uma resposta efetiva ao questionamento de Tardif 

(2011), sobre como proceder para alcançar o reconhecimento desses saberes dos professores e 

como essa aprovação vai se expressar de fato dentro do sistema de ensino? 

Até lá, pesquisas que invistam em metodologias que dão espaço e voz aos docentes e se 

pautem no exercício da escuta, como o praticado durante as RC, têm potencial para esboçar nos 

gestores, educadores, profissionais em geral, a habilidade para atuarem em meio à adversidade, 

em contextos de intercultural idade, colaborando para a construção de um ambiente 

colaborativo e participativo, servindo de base para emergir uma inteligência coletiva com vistas 

a buscar a solução de problemas comuns (MOURA; GIANNELLA, 2016).  

As partilhas relatadas e expostas nas RC traduziram-se em vivências capazes de 

resultarem em experiência no outro que as ouviu na medida em que os sujeitos de pesquisa se 

deixaram afetar e foram atravessados por elas.  
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Esses relatos vêm carregados de experiências, episódios marcantes que ficaram 

registrados na memória de quem as conta, resultando em mudanças de comportamento e 

posturas que determinam novas formas de pensamento, ação e de aprendizagem. As partilhas 

evidenciadas durante as NA constituem uma base de troca de saberes que se estabelece como 

potências carregadas de verdades, sendo necessárias muitas argumentações para contestar esses 

saberes experienciais. 

É evidente também a identificação de trechos de falas em que emergem aspectos e 

particularidades da profissão docente, tais como, identidade docente, dificuldades da prática 

docente, identificação entre os pares, expressão de fatores estressantes, e a necessidade de fala 

e escuta, evidenciando serem as RC de conversa, instrumento favorecedor da dialogicidade, 

empoderamento, fortalecimento do grupo pelo amparo mútuo e de exercício dos valores da 

convivência.  

Durante os encontros pode-se observar a construção de um espaço dialógico que 

permitiu amparo mútuo por identificação dos mesmos percalços da profissão e os diálogos 

evidenciaram uma busca e socialização de alternativas para os obstáculos que dificultam uma 

atuação docente mais produtiva. 

A RC manifestou-se capaz de revelar os sujeitos de pesquisa, suas necessidades 

formativas, suas condições e demandas laborais e o quanto elas implicam e comprometem a 

práxis docente. 

Nesse sentido, percebemos haver relação entre o desinteresse dos professores para 

realização e condução das RC no ambiente escolar com a insatisfação docente decorrente da 

precariedade das condições laborais, como consta em várias falas que determinaram elevado 

número de registros observados na análise da categoria Dificuldade da Prática Docentes.  

Acreditamos que ao serem asseguradas as demandas básicas essenciais para o exercício 

da docência além da garantia do espaço-tempo adequados para a realização das RC, esta prática 

venha a ser incorporada pelos professores, pois há indícios nas falas reunidas nas categorias 

Impressões Favoráveis Sobre a Roda de Conversa e Necessidade de Fala e Escuta, que 

evidenciaram satisfação dos professores em participar desses encontros. 

Vale ressaltar que a formação mediada por Rodas de Conversa é um processo que 

diverge da concepção tradicional de formação e por ser contínua, uma construção que requer 

tempo e frequência, sem possibilidade de evidenciar efeitos imediatos em apenas quatro 

encontros, como os realizados durante a pesquisa.  

Sugere-se em estudos posteriores, pesquisas que possam acompanhar grupos de 

professores que já tenham instituindo as Rodas de Conversa em suas rotinas escolares como 
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metodologia de partilha para formação não formal, a fim de buscas mais robustas que 

evidenciem a aplicabilidade, a longo prazo da metodologia, confrontada com dados que possam 

distinguir transformações nos atores (nas práticas dos docentes) assim como transformações na 

estrutura organizacional, da instituição escolar, como “entidade” que também aprende. 

Porém, sem pretender esgotar a discussão sobre formação docente, pelo contrário, as 

considerações aqui apresentadas se propõem a flexibilizar paradigmas clássicos de formação 

continuada e revelar outros olhares para as possiblidades formativas. Possibilidades estas mais 

autônomas, assim como as partilhadas coletivamente, que sejam passíveis de ressignificar o 

fazer docente. 
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12 APÊNDICE A - TERMO DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO ESCOLA 

ESTADUAL D. PEDRO II 
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13 APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS PROFESSORES 

 

Prezado(a) Professor(a),  

 Convidamos o(a) senhor(a) para participar da pesquisa “Roda de conversa como 

metodologia para partilha de saberes experienciais”, que será realizada como parte da 

pesquisa desenvolvida para obtenção do título de Mestre no Programa de Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação da 

Profª. Drª. Cristina de Oliveira Maia, como trabalho final da aluna Ana Tereza Vital Silva.  

O objetivo do estudo é compreender como a Metodologia de Roda de Conversa pode 

viabilizar a formação continuada de professores da Educação Básica por meio do 

desenvolvimento da dialogicidade, o emponderamento e a partilha dos saberes experienciais 

entre os docentes da área de Ciências da Natureza dentro do ambiente escolar. Faremos um 

trabalho que envolverá a realização de alguns encontros entre os professores desta 

instituição de Educação Básica do Ensino Médio em rodas de conversa. Para o início da 

pesquisa, solicitamos que você assine este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

O estudo será realizado no início do ano letivo de 2019 desta instituição, nas dependências da 

escola durante o período de planejamento pedagógico dos professores da área de Ciências da 

Natureza.  

Durante a pesquisa trabalharemos com diálogos, escuta, partilha de experiências, 

relatos, debates e outras atividades que visam empoderar o grupo, estreitar laços e 

construir um espaço de diálogo democrático. Pretendemos com a pesquisa, contribuir com 

a formação continuada docente, uma vez que um dos objetivos é oportunizar a valorização 

dos saberes experienciais e criar um espaço de diálogo entre os docentes para valorização 

profissional, reconhecimento mútuo, além de fornecer informações sobre a realidade e 

necessidades formativas dos professores em atividade. Adotamos a metodologia da roda 

de conversa, pois tal atividade promove a exposição de forma respeitosa de ideias e 

crenças, partilhas profissionais, busca da identificação com o relato do outro e construção 

de parcerias pela aproximação e estabelecimento de cumplicidade. Acreditamos que tal 

atividade permita possibilitar aos professores participantes a percepção das redes de 

relações nas quais estamos envolvidos nos contextos sociais e que, sendo estes contextos 

participativos, podem promover condições para o desenvolvimento pessoal e do grupo. 

Contudo, devemos esclarecer todos os riscos envolvidos neste estudo, que pode, 

acidentalmente, compreender revelação da identidade dos participantes. Todos os 

cuidados serão tomados para evitar tal fato, buscando garantir os direitos e assistência 

necessária de acordo com Resolução CNS 466/2012 que prevê todas as medidas de 

segurança que devem ser tomadas para preservar o participante da pesquisa. Assim, 

manteremos sigilo sobre os dados, que serão acessados apenas pelos pesquisadores, e nos 

resguardaremos para que os participantes, identificados por pseudônimos, não tenham 

suas ações e opiniões reveladas publicamente.  

Os procedimentos desta pesquisa incluem gravação de voz e filmagem durante a execução 

das rodas de conversa para facilitar a coleta de todas as informações relevantes, para que 

posteriormente sejam analisadas, com o objetivo de compreender e verificar o potencial 

formativo da metodologia da roda de conversa. Para a gravação das imagens, pedimos a você 

professor(a) que assine também um termo de utilização de imagens. Além disso, 

utilizaremos um caderno para anotações, diário de campo, para registro dos eventos ocorridos 

durante os encontros, bem como sobre o ambiente de coleta de dados, pontos de vista, 

conversas, questionamentos, assim como observações que a pesquisadora julgar necessárias 

para o desenvolvimento da pesquisa além de anotações com reflexões e impressões dos 
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professores participantes. Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo estarão sob a 

responsabilidade da Orientadora Profª. Drª. Cristina de Oliveira Maia e serão arquivados no 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, sendo 

incinerados e deletados dos computadores após este prazo.  

Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo científico 

e posteriormente socializados com a escola para que os senhores tenham um retorno da 

pesquisa.   

Durante as atividades, caso o(a) senhor(a) sinta-se desconfortável ou constrangido(a) 

durante a realização das atividades, poderá recusar-se a participar da pesquisa sem qualquer 

prejuízo e os seus dados não serão objetos de análise.  

Destacamos ainda que não haverá qualquer forma de remuneração (bolsa) e que a 

participação será voluntária, mas também não haverá nenhum ônus (gastos financeiros) para 

o(a) Senhor(a) uma vez que a pesquisa será custeada pela própria pesquisadora. 

O(a) Senhor(a) tem a liberdade para sanar dúvidas que possam surgir em qualquer fase da 

pesquisa para a Profª. Drª. Cristina de Oliveira Maia, pelo telefone (31) 3559-1603 e e-mail 

crismaia@ufop.edu.br ou para a mestranda Ana Tereza Vital Silva, pelo telefone (71) 9 9129 

3206 e e-mail terezaholistic@gmail.com ou ainda para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP, no Campus Universitário Morro do Cruzeiro 

na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368.  

Finalmente, tendo compreendido tudo o que lhe foi informado sobre a sua participação 

voluntária no estudo acima, e estando consciente dos direitos, responsabilidades, riscos e 

benefícios que esta participação implica, o(a) Senhor(a) concorda em participar 

voluntariamente, sem que para isso não tenha sido forçado(a) ou obrigado(o).  

  

O(A) Senhor(a) autoriza a sua filmagem e gravação de voz durante as atividades?  

                     Sim                                                 Não 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Professor(a) 

 

______________________________________________ 

Ana Tereza Vital Silva 

Pesquisadora 

 

________________________________________________ 

Profª Drª. Cristina de Oliveira Maia 

Orientadora da Pesquisa 

 

Ouro Preto, ____ de ______de 2019 
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14 APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM DE 

VOZ PARA FINS DE PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________ autorizo a utilização da minha imagem e 

som de voz, na qualidade de participante/entrevistado(a) no projeto de pesquisa 

intitulado: “Roda de conversa como metodologia para partilha de saberes experienciais” 
sob responsabilidade de Ana Tereza Vital Silva, vinculado ao Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a 

orientação da Profª. Drª. Cristina de Oliveira Maia. Minha imagem e som de voz podem ser 

utilizadas apenas para análise por parte da equipe de pesquisa. Tenho ciência de que não 

haverá divulgação da minha imagem nem som de voz por qualquer meio de comunicação, 

sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto nas atividades vinculadas ao ensino e a 

pesquisa explicitada acima. Tenho ciência também de que a guarda e demais 

procedimentos de segurança com relação às imagens e sons de voz são de responsabilidade 

da pesquisadora responsável. Deste modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, 

o uso para fins de pesquisa, nos termos acima descritos, da minha imagem e som de voz. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisador responsável pela 

pesquisa e a outra com o(a) participante.  

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Ana Tereza Vital Silva 

Pesquisadora 

 

________________________________________________ 

Profª. Drª. Cristina de Oliveira Maia 

Orientador da Pesquisa 

 

 

Ouro Preto, ____ de ______ de 2019 
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15 APÊNDICE D - FOLDER CONVITE AOS PROFESSORES PARA 

PARTICIPAREM DA RODA DE CONVERSA (PÁGINA 1) 
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16 APÊNDICE E - FOLDER CONVITE AOS PROFESSORES PARA 

PARTICIPAREM DA RODA DE CONVERSA (PÁGINA 2) 
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