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Caro(a) Professor(a),

 Esse tutorial foi desenvolvido para que você e seus colegas de trabalho 
possam juntos construir um espaço dialógico com potencial formativo utilizando 
Rodas de Conversa dentro da escola. 
 É possível instituir na rotina escolar uma prática muito presente em registros 
das civilizações mais antigas: sentar em uma Roda de Conversa e se abrir ao diálogo 
com o outro. Deixar -se atravessar e implicar pela fala do outro e permitir que à sua 
fala implique e atravesse o outro também. 
 A abertura ao diálogo possibilita a criação de um espaço-tempo necessários à 
reflexão da prática docente, à partilha de saberes experienciais entre os pares, favo-
recendo a reflexão de suas ações, tanto presentes quanto as de sua história de vida, 
atribuindo-lhe sentido e valor. Nessa perspectiva,  as abordagens autobiográficas 
permitidas pelas Rodas de Conversa, representam caminhos para a autoformação. 
 São nesses encontros em partilha, aproveitando as situações ricas e potencial-
mente educativas do contexto escolar, surgem ideias para criação de projetos inter-
disciplinares, além de favorecer o fortalecimento da identidade profissional.
 Esperamos que aproveitem e se encantem com as possíveis vivências de parti-
lhas mediadas por essa Metodologia tão simples e ao mesmo tempo desafiadora.
Sejam bem-vindos ao desafio e à autonomia do Autoformar-se.

                                                                                                                   As autoras



                                                                           PREFÁCIO

 Geralmente, quando pensamos em formação de professores e professoras em serviço, encontramos 

algumas propostas que inicialmente se mostram empolgantes. Surgem repletas de promessas de inovação 

ou de soluções para os problemas que angustiam profissionais que se frustram com os desafios dessa 

tarefa tão complexa que é ato de ensinar.

 Entretanto, muitas dessas ações de formação continuada não resistem a um olhar mais apurado 

que, em geral, encontra um atravessamento por uma abordagem ingênua sobre a realidade. Uma realidade 

encontrada em sistemas educacionais orientados e geridos por políticas públicas que se sustentam em 

premissas de desvalorização da importância do Estado como necessário para o oferecimento do mínimo 

para se garantir os direitos constitucionais de nossa população. Em todo Brasil, encontramos escolas com 

estrutura precária e denúncias acerca da escassez de recursos educacionais e materiais para a manutenção 

das atividades dessas instituições. Um cenário desastroso a nos exigir mobilização e lutas contínuas em 

defesa de uma educação pública e de qualidade e que não tem relação com a formação de nossos docentes.

 Outras facetas desconsideradas se referem aos sujeitos que participam desses processos formati-

vos, isto é, aos professores e professoras. Pautadas em uma noção de déficit, a maioria das propostas 

formativas desconsidera os saberes e as experiências dos educadores que pretendem capacitar. Dessa 

forma, perdemos uma oportunidade de valorizar esses sujeitos como produtores de conhecimentos e agen-

tes de transformação de seus ambientes e de suas práticas.

 Por isso, ao conhecer este rico material, você encontrará uma visão diferenciada da formação 

docente continuada e a oportunidade de proporcionar um espaço-tempo dialógico de desenvolvimento 

profissional em serviço. Ao propor “rodas de conversa” entre os profissionais de sua escola, acreditamos 

que estaremos construindo novas práticas de socialização de saberes docentes e de valorização de pessoas 

comprometidas a educar. Mais do que uma nova tendência, o que perceberão neste material, é um caminho 

de encontro com os outros e consigo mesmo.

Boa leitura e boas conversas!

Fábio Augusto Rodrigues e Silva
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 WARSCHAUER, C. Rodas em rede: oportunidades formativas na escola e fora dela. 2017a.

 WARSCHAUER, C. A roda e o registro: uma parceria entre professores, alunos e o conhecimento. 2017b.

RODA DE CONVERSA: UM CONVITE À ABERTURA

 A Roda de Conversa constitui uma ferramenta teórico-metodológica com 
potencial formativo, passível de ser utilizada nas escolas como instrumento para 
implementar um processo formativo não-formal entre os docentes.
 Participar de uma Roda de Conversa é ir além de se dispor em círculos e dialo-
gar. Implica em se permitir afetar pela história de vida e relato da experiência, da 
vivência do outro e aceitar ser transformado (WARSCHAUER, 2017a).
 A abertura necessária para aproveitar ao máximo a potencialidade da experiên-
cia da roda é proporcional à capacidade de cada um de ser (trans)formado pelo que o 
outro traz consigo e partilha no grupo.
 O potencial formativo das Rodas de Conversa está no reconhecimento de que 
somos seres inacabados, conectados às pessoas, em constante crescimento, sempre 
nos aperfeiçoando, influenciando e sendo influenciados nas relações construídas uns 
com os outros (WARSCHAUER, 2017a).
 Warschauer (2017b)   menciona que a reflexão e o dialógo são os motores do 
processo criativo e do autoconhecimento e que a proposta da roda é a reunião de 
pessoas com diferentes histórias de vida e maneiras próprias de pensar, agir, sentir, 
esperando 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, até ao imponderável. 
   Dentre as possíveis ações na dinâmica das Rodas de Conversa, estão:
 - Reflexão sobre as experiências vividas;
 - Partilha dos saberes experienciais;
 - Promoção de estudos, leituras, organização de seminários e discussões;
 - Escuta e contação de histórias, como exercício da arte da dialética das contradições, 
da prática da dialogicidade sem hierarquização das falas; e,
 -Experiência da reflexão da prática docente.
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Fonte: Elaborado pelas autoras.
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 PRINCÍPIOS DA RODA DE CONVERSA  
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 As Rodas de Conversa podem funcionar como instrumento metodológico para cons-
trução de uma perspectiva coletiva de trabalho nas escolas. Nesse sentido, professores de 
diversas áreas têm a oportunidade de um tempo juntos para conversar e a partir daí instituí-
rem parcerias e desenvolverem projetos interdisciplinares. 
 Como as Rodas de Conversa favorecem a dialogicidade, nelas todos têm o mesmo 
direto de expressarem seus posicionamentos e pontos de vista.
 Sampaio et al. (2014), em um estudo sobre os limites e as potencialidades do uso das 
Rodas de Conversa, afirmam que esta se constitui uma “potência metodológica de confron-
to de realidades, leitura de mundo em um movimento – de ida das partes para o todo – que 
percorre ação, reflexão, transformação” (p. 1300).
 Cada um de nós tem “lentes” para olhar suas realidades. E cada comunidade tem a 
potência para com suas “lentes” resolver seus problemas. Nas rodas é possível legitimar os 
saberes experienciais (TARDIF, 2011) pelo compartilhamento da humanidade e buscar 
soluções conjuntas para as questões e particularidades de cada grupo.

POTENCIALIDADES DA RODA DE CONVERSA
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SAMPAIO, J.; SANTOS, G.C.; AGOSTINI, M.; SALVADOR, A.S. Limites e potencialida-

des das rodas de conversa no cuidado com a saúde: uma experiência com jovens no sertão de 

Pernambuco. 2014.

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 2011.
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 Segundo Ferrarotti (1981), as narrativas autobiográficas revelam o ponto de vista de 
um indivíduo num dado momento e situação histórico-social e lembra que, como toda nar-
rativa 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. 
 As narrativas autobiográficas vêm carregadas de episódios marcantes que ficaram na 
memória resultando mudanças de comportamento, de posturas que determinaram novas 
formas de pensamento, ação e aprendizagem.
 Em consenso ao que se defende sobre as narrativas como método de formação conti-
nuada, para além do exercício reflexivo e crítico implícito que elas promovem, também se 
configuram como possibilidade de investigar as condições de vida do professor, dando visi-
bilidade 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 difi-
culdades laborais.

ASSOCIAÇÃO ÀS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS
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FERRAROTTI. F. Sobre la autonomía del método biográfico.  (Sobre a autonomia do método biográfico), 1981.
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 A escola é repleta de oportunidades contidas na realidade dinâmica, não programada 
do cotidiano escolar, que incluem situações e problemas próprios do dia a dia da escola e se 
transformam em material de estudo com sentido vital diferente de situações programadas 
distanciadas da realidade.
 O ambiente escolar, por ser um espaço dinâmico, pode ser pensado como um espaço 
de aprendizagem e formação contínua do professor por estar repleto de situações que pro-
põem a reflexão sobre suas ações.
 Durante as rodas, a busca de sentido para as ações individuais e coletivas leva à refle-
xões profundas da prática e partilhas que se constituem um processo formativo não formal. 
 Outra razão para a apropriação dessa prática é que ela oferece a oportunidade de sen-
tar-se em rodas com os pares permitindo que professores e a comunidade escolar como um 
todo busquem soluções conjuntas pautadas na realidade de cada instituição de ensino e pro-
curem juntos resolver problemas.
 A proximidade permitida pelos encontros propõe um reforço aos valores de convi-
vência como tolerância, saber ouvir e exercitar um discurso mais amoroso que sedimentam 
relacionamentos pautados no respeito uns com os outros.
 Inúmeros são os benefícios ao grupo e ao indivíduo quando se comprometem a 
escuta, pois relacionamentos se transformam e estas mudanças começam primeiro em nós 
mesmos para repercutirem em outros níveis de vínculo: entre colegas, entre professores e 
alunos e entre a escola e a sociedade.

POR QUE USAR A RODA DE CONVERSA NA ESCOLA?
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AUTOFORMAÇÃO: INVESTIGANDO A PRÓPRIA PRÁTICA.

 A nova teoria do conhecimento sobre Formação presume que a pessoa se forma 
mediante a apropriação do seu curso de vida, considerando a vida como espaço de forma-
ção, revalorizando a experiência para a compreensão de como o saber se constrói nas 
ações cotidianas, concretas (WARSCHAUER, 2017a).

 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 paciência no falar e ouvir, a amorosidade na con-
vivência, a tolerância nas diferenças, o prazer estético partilhado, o respei-
to 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).

 Quando alguém relata uma experiência vivida, ela reflete, revive e ressignifica 
aquele fato, transmitindo a quem escuta as transformações que lhe ocorreram. Wars-
chauer (2017a) expressa que o destaque dado a pessoa do professor e a sua história de 
vida, assim como a sua identidade, dão uma relevância teórica à experiência e à subjetivi-
dade, fazendo surgir uma nova concepção de formação.
 Para contribuir com a validação da formação mediada pela Roda de Conversa, o 
registro das discussões, debates e saberes partilhados, favorecem a legitimação da pesqui-
sa docente da reflexão da práxis.

           A pesquisa está relacionada ao fato de que para narrar as experi-
ências existenciais e refletir sobre elas é preciso que a pessoa se interro-
gue, questione, “pesquise” sobre o que aconteceu e o que lhe aconteceu. 
A ação, segundo elemento da tríade, refere-se tanto as ações de narrar, 
pensar, refletir, quanto a uma ação que possa decorrer da reflexão. A 
formação, por sua vez, se realiza pelo ato de se formar pela pesquisa e 
pelas ações de narrar e de tomar decisões com base na reflexão (PASSE-
GGI; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2016 p. 122)
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 Os encontros em Rodas de Conversa podem e devem ser propícios para leituras de 
textos, artigos, partilhas de projetos, discussões teórico-metodológicas de cunho formati-
vo que auxiliem a implantação metodologias de ensino e aprendizagem.
 Na concepção de Bedin; Del Pino (2017), as RC são ferramentas apropriadas para 
formação docente à medida que possibilitam momentos de estudos, discussões, elabora-
ção 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.

PROMOÇÃO DE ESTUDOS
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BEDIN, E.; DEL PINO, J. C. Concepções de professores sobre situações de estudo: rodas de conversa como práticas 

formadoras. 2017.
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 As RC podem revelar a matriz intrínseca da classe, como atuam, por quê atuam os 
professores, em que contextos, em que condições laborais, os motivos e motivações pelas 
quais ensinam. As informações colhidas pelas próprias vozes dos professores podem 
melhor representar suas demandas e necessidades formativas, por exemplo.
 A construção de laços reforçando as relações e exercitando valores de convivência 
como tolerância, respeito às diferenças, não hierarquização das falas, escuta amorosa, são 
oportunizados pela construção das Rodas de Conversa.
 A partir do exercício da dialogicidade, os professores podem reforçar o sentido de 
grupo, de classe (FREIRE; SHOR, 1986) e pensar juntos em propostas e melhorias das 
condições de trabalho.

  OUTRAS FINALIDADES PARA A RODA DE CONVERSA

7
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FREIRE, P.; SHOR, I. Medo e ousadia, cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, v.18, 1986.
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 Propor uma Roda de Conversa na escola requer alguns cuidados que antecedem ao 
encontro. A roda precisa de um mediador(a), alguém que conduza, exponha a proposta da 
metodologia apresentando aos participantes como devem se organizar para esse encontro.  
 Deve ser alguém que tenha se aprofundado na proposta metodológica e possa 
explicar do que se trata aos demais.
 O convite ao encontro para sugerir a aplicação da metodologia na escola pode 
ocorrer em uma reunião já prevista, aproveitando a oportunidade de reunir o máximo de 
docentes da unidade de ensino, direção e coordenação. A explicação da proposta da roda 
por alguém que conheça os fundamentos da metodologia é nescessária ao entendimento 
da relevância dessa ferramenta.
 Feito o convite, o ideal é organizar uma maneira de os interessados se comunica-
rem para juntos decidirem o melhor horário para a reunião. 
 Para otimizar a comunicação dos interessados em participar, a construção de um 
grupo via aplicativo Whatsapp pode ser uma alternativa viável e ágil. Nesse grupo, de 
forma dinâmica, os participantes podem opinar sobre suas disponibilidades e acordarem 
dia e hora favoráveis ao encontro. Podem também ser enviados com antecedência links de 
textos, artigos ou outros materiais para serem discutidos pelo grupo.

ORGANIZANDO UMA RODA DE CONVERSA

8

8

Sugestões de leitura sobre o uso da Roda de Conversa nas escolas: 

WARSCHAUER, C. Rodas em rede: oportunidades formativas na escola e fora dela. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2017a. 

WARSCHAUER, C. A roda e o registro: uma parceria entre professores, alunos e o conhecimento. 5 ed. Rio de Janei-
ro: Paz e Terra. 2017b; 

WARSCHUER, C. Entre na roda! A formação humana nas escolas e nas organizações. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 
2017.
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 Tornar os encontros em Roda de Conversa acolhedores significa construir um am-
biente agradável ao encontro. 
 Alimentar-se junto agrega os seres humanos desde a época das “cavernas”. 
 É sempre interessante antes, após, ou durante as Rodas de Conversa que os partici-
pantes possam degustar um café, chás, bolo, docinhos, guloseimas, para se sentirem aco-
lhidos, satisfeitos por estarem próximos. 
 Reunidos em círculo para que todos possam ver e serem vistos, os alimentos 
podem estar dispostos em uma mesa ao lado de forma que cada participante, ao seu 
tempo, possa levantar-se, servir-se e retornar ao círculo para continuar o diálogo.
 A duração dos encontros depende de vários fatores: número de participantes, nível 
de entrosamento entre eles, disposição para a fala, mas, de forma geral, os encontros 
devem seguir enquanto for possível perceber que os participantes estão envolvidos, não 
devendo se estender por muito tempo.

COMO TORNAR ESSE ENCONTRO ACOLHEDOR
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 Um detalhe muito importante relacionado ao trabalho das Rodas de Conversa é o 
registro desses encontros. O registro deve ser individual e sempre socializado ao grupo no 
encontro seguinte. Nele, devem constar as impressões particulares e como elas afetaram 
a cada um dos participantes.
 É interessante que cada professor mantenha um caderno de anotações para tal fim. 
O objetivo dos registros, além de externar aos colegas participantes o ponto de vista de 
cada um, é tecer propostas comuns de recriação no contexto do trabalho e romper o isola-
mento ao se identificarem com as mesmas questões (medos, ansiedades, angústias) geran-
do parcerias para propor soluções.

 RODA DE CONVERSA SEGUIDA DE REGISTRO DOS ENCONTROS
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   O número de participantes nas Rodas de Conversa é variável e depende de 
cada grupo e contexto. O importante é a participação voluntária e disposta. Baixa 
adesão de participante às Rodas de Conversa não se constitui um impedimento para 
sua realização, assim como número excessivo. É interessante ao grupo que se forma 
a frequência aos encontros, mesmo se ocorrerem com poucas pessoas. Geralmente 
em pequenos grupos, observa-se maior aprofundamento e proximidade nas discus-
sões. Com o tempo, a repercussão dos benefícios dessas rodas vai atrair outros pro-
fessores a participarem também.
 Quando houver elevado número de participantes, como sugestão para que 
todos possam se manifestar com suas falas, recomenda-se a formação de duas rodas, 
uma dentro da outra, manifestando-se primeiro apenas as pessoas que compõem a 
roda interna. Depois alternam-se as rodas e a vez da fala. Outras alternativas podem 
ser acordadas por cada grupo em particular. Essencial à prática é o respeito à voz do 
outro não havendo múltiplas falas ao mesmo tempo, impedindo a compreensão do 
que é dito.

 Dentre as condicionantes para que ocorram Rodas de Conversa na escola, além 
da vontade, interesse em participar da prática, duas delas consistem em haver a priva-
cidade necessária para transcorrerem os diálogos, além de um espaço físico favorável 
que permita ventilação e silêncio apropriados. 
 Encontrar o espaço-tempo adequado para os encontros em Rodas de Conversa 
na escola pode ser um desafio pela carência de espaço físico que permita a privacida-
de necessária para a realização, especialmente as escolas públicas estaduais, e quanto 
ao tempo, pela sobrecarga de trabalho dos professores.

IMPASSES PARA O USO DAS RODAS DE CONVERSA

NÚMERO DE PARTICIPANTES

 A BUSCA DO ESPAÇO-TEMPO IDEAIS

13



 A sala dos professores e biblioteca podem não se configurar espaços ideais por 
conta da intensa circulação de pessoas, mas na ausência de outro espaço podem funcionar 
para este propósito, principalmente se as rodas ocorrerem em um horário de troca de 
turno, por exemplo. Áreas externas da escola também podem ser uma alternativa, por que 
não? Escolas rurais geralmente dispõem de jardins e árvores que podem servir a esse fim.  
 O interessante é que ocorram em um espaço neutro, onde os professores se sintam 
à vontade para falar, sem constrangimentos ou interrupções.
  Ideal seria o uso de uma sala que não fosse ocupada durante todo o tempo, como 
uma sala de projeção de vídeo ou sala de informática, ou a sala da coordenação da escola.
 O tempo para os encontros fica a critério de cada grupo. O mais adequado é que 
haja uma periodicidade estabelecida, e comunicação prévia das rodas subsequentes para 
todos se planejarem. O horário deve atender a um maior número de professores e este 
pode ser variável, em dias da semana e horários diferentes a cada encontro a fim de favo-
recer que professores ausentes no último encontro possam estar presentes em rodas poste-
riores. Mas essa escolha depende de cada instituição de ensino e suas particularidades.
 Outra maneira de conseguir maior adesão dos professores é combinar que o tempo 
de participação da roda seja contabilizado como parte do período de planejamento de 
aulas e atividades, correspondendo à carga horária do docente a ser cumprida na unidade 
de ensino. Essa imposição das Secretarias ou Superintendências de Ensino torna o tempo 
dos professores ocioso, pois falta espaço, acervo para consulta e preparação de aulas, 
internet e computadores disponíveis para os professores trabalharem. Geralmente isto se 
aplica às instituições públicas de ensino carentes em estrutura. 
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 Encontros em Roda de Conversam implicam em momentos fundamentados “nas 
interlocuções, na afetividade e prazer da convivência entre as pessoas” (WARS-
CHAUER, 2017a, p. 91).
 Não deve haver obrigatoriedade para estar na roda. Essa decisão não pode ser 
imposta, pois contraria todo o princípio da aprendizagem, que se baseia na liberdade, par-
tilha, dialogicidade, relacionando a aprendizagem e formação à humanização (WARS-
CHAUER, 2017a).

LIBERDADE PARA PARTICIPAR
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 As Rodas de Conversa podem auxiliar a implantar uma gestão partilhada e dialógi-
ca nas escolas quando permitem que diversas vozes se façam ouvir a fim de expressarem 
o que pensam sobre o contexto em que se inserem.
 As rodas oferecem todas as ferramentas para que o professor se apodere da respon-
sabilidade da reflexão e investigação da própria prática ao criar o espaço-tempo necessá-
rios para essa reflexão mediada pela partilha dos posicionamentos e pontos de vista de 
cada elemento constituinte do contexto escolar.
 Instituir Rodas de Conversa em associação às Narrativas Autobiográficas em espa-
ços coletivos como o ambiente escolar configura-se um ato de coragem, de apropriação 
dos caminhos que levam à autoformação docente e acima de tudo, um ato democrático e 
de respeito ao outro.      

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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