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Resumo: O texto aqui proposto é um recorte da pesquisa de mestrado fazendo uma 
abordagem da categoria emergente chamada de FORMAÇÃO CONTINUADA: DE 
CANDANGAS A FAZEDORAS, expressa relatos e diálogos de uma experiência 
realizada na rede pública municipal.Tal pesquisa é vinculada a Programa de Pós-
Graduação. Os estudos acerca da Educação Ambiental problematizam o atual sistema 
societário capitalista e as relações sociais que se configuram na sociedade. Ou seja, 
preocupam-se em contextualizar as relações dentro deste modelo societário 
compreendendo que o homem é um ser que se relaciona com o mundo e que as relações 
com o meio natural, social e cultural estão interligadas na trama da vida. A pesquisa 
apropria-se dessas referencias para compreender a constituição de um grupo de 
professoras alfabetizadoras em formação continuada. Assim respalda-se em autores 
como Warschauer (2001), Tardif (2010), Loureiro (2004) e Marques (2008) para a 
problematização da questão de pesquisa, definida pelo questionamento: Como as rodas 
de formação continuada do grupo Alfabeturas contribuem para a reflexão/ação, bem 
como para a constituição das professoras alfabetizadoras? Os sujeitos da pesquisa são 
nove professoras, sendo seis professoras de turmas de 2º Anos e três professoras de 3º 
Anos do Ensino Fundamental de Nove Anos, as quais pertencem ao grupo de formação 
continuada de professoras chamado Alfabeturas, cujas reuniões acontecem em uma 
escola pública da rede municipal. A coleta de dados foi realizada por meio de inserção 
no grupo investigado, escrita no diário de campo da pesquisadora, no diário coletivo do 
grupo Alfabeturas e narrativas escritas a partir de situações vivenciadas em sala de aula 
e fotografadas pelas docentes.  Para analisar os dados coletados, recorreu-se à Análise 
Textual Discursiva (ATD) proposta por Moraes e Galiazzi (2007). A presente pesquisa 
objetiva contribuir com o debate nacional sobre a formação para os professores da 
escola pública. 
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Introdução 

 

 O presente texto trata de uma experiência de formação continuada, realizada 

em uma escola pública dentro da carga horária semanal de trabalho das professoras.  

Este discorrerá sobre a categoria FORMAÇÃO CONTINUADA: DE CANDANGAS A 

FAZEDORAS que emergiu no processo de pesquisa da dissertação do mestrado. O 

título acima indicado procura destacar a formação continuada de professoras 

alfabetizadoras como um processo, mais especificamente, do movimento de um grupo 



 
 

de docentes que, em processo de formação continuada em roda, vai tecendo seus 

saberes e fazeres e refletindo sobre a prática pedagógica. 

Alfabeturas é um nome criado por mim de uma brincadeira com as palavras: 

alfabetização, leitura, escritura, reescritura, como uma forma de entrelaçar as idéias  

 

representadas por cada uma destas palavras. É composto por nove professoras do 

Ensino fundamental de Nove Anos sendo seis professoras de turmas de 2º Anos e três 

professoras de 3º Anos, bem como, por duas professoras universitárias e uma 

coordenadora pedagógica. Os encontros do grupo acontecem em uma escola pública da 

rede municipal quinzenalmente. A coleta de dados foi realizada por meio de inserção no 

grupo investigado, escrita no diário de campo da pesquisadora, no diário coletivo do 

grupo Alfabeturas e narrativas escritas a partir de situações vivenciadas em sala de aula 

e fotografadas pelas docentes.  Para analisar os dados coletados, recorreu-se à Análise 

Textual Discursiva (ATD) proposta por Moraes e Galiazzi (2007). A metodologia, bem 

como os procedimentos de análise, insere-se numa perspectiva qualitativa das 

informações discursivas, sendo constituída por diversas etapas num movimento 

recursivo de compreensão do fenômeno investigado.  

O problema motivador desta pesquisa consiste em: Como as rodas de formação 

continuada do grupo Alfabeturas contribuem para a reflexão/ação, bem como para a 

constituição das professoras alfabetizadoras?  

A partir do problema de pesquisa, algumas questões foram pensadas e constituir-

se-ão aqui como norteadoras. São elas: 

• Como a formação continuada no grupo de alfabetizadoras tem contribuído 

para a constituição da identidade docente das professoras? 

• Como as professoras, a partir dos registros individuais e coletivos, se 

percebem autoras de seus trabalhos docentes? 

• Quais as implicações do coletivo na constituição das identidades das 

professoras e no trabalho realizado em sala de aula? 

É importante destacar que para referir-se aos sujeitos da pesquisa foram 

utilizados pseudônimos de flores. 

  

FORMAÇÃO CONTINUADA 
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É relevante destacar que as lentes que olham para estes educadores não os 

enxergam carregados no mito de professor ideal, de superprofessor ou de professor 

“salvador da pátria”, antes os vê como sujeitos que trazem consigo marcas das suas 

vivências, do seu contexto histórico, cultural, socioambiental, bem como da sua vida 

escolar. Para corroborar com estas idéias, busco as palavras de Luckesi (2011, p.27), 

que destacam que “o educador, como outros profissionais contextualizados, é um 

construtor da história, na medida em que, para isso aja conscientemente.” Ou seja, para 

falar, pensar em formação do educador, precisa contextualizá-lo a partir de sua prática, 

de seu contexto social e ambiental. É necessário destacar que o ambiente de trabalho do 

professor é permeado pelo coletivo, primeiramente de alunos e posteriormente de 

professores. Assim suas aprendizagens e saberes vão se construindo a partir da reflexão 

de sua prática, bem como a partir da observação, comparação e reflexão da prática de 

seus colegas, por isto apontamos a formação em rodas, com o outro, na perspectiva da 

formação coletiva.  

Não é possível deixar de abordar os seguintes aspectos que muitas vezes 

perpassam a formação de educadores; um dos quais é a crença no mito da transmissão 

de conhecimento sustentada por uma epistemologia empirista, conforme os estudos de 

Becker (2001) apontam. Tal epistemologia reforça a ideia da reprodução da ideologia 

dominante, dos modelos, das receitas prontas, da ideia de que o que serviu para um 

grupo servirá para outro também, da morte da crítica e da atividade criadora dos 

sujeitos, do diálogo e da reflexão. Assim o trabalho docente fica baseado na atividade de 

repetição mecânica, não sendo permeado pela reflexão e pelo estabelecimento de 

relações teórico-práticas, caracterizando-se assim como um trabalho de alienação, 

segundo Konder (2009). Desta forma, nesta perspectiva, reproduz-se, na formação 

contínua, a lógica escolar pautada nos modelos pedagógicos tradicionais realizados na 

educação das crianças. Notamos que, a partir desta epistemologia, surgem alguns termos 

para a formação contínua de professores: treinamento, atualização, reciclagem, 

formação, entre outros conforme aponta Warschauer (2001). 

Treinar alguém tem o sentido de preparar para uma tarefa, de algo que esteja 

supostamente esperado. O dicionário Larousse Cultural (1992) traz até o sinônimo de 

treinar como “adestrar”. Mas, e o inesperado e o não planejado do cotidiano escolar que 

interpela a prática docente? Será possível treinar? Ou será preciso formar continuamente 

para o pensamento crítico, para a reflexão, para a construção de estratégias? Conforme 
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enfatiza Warschauer: “O termo “treinamento” traz a ideia de que a teoria precede a 

prática”( 2001, p.164). 

Já os termos “reciclagem e atualização”, segundo Waschauer (ibidem) trazem 

consigo a ideia de adição de novos conhecimentos, “de encher a cabeça”; digo em um 

termo mais contemporâneo e informatizado, como se a aprendizagem fosse por 

Bluetooth, ou seja, apenas transmissão, ou por ondas...  

Dentro desta perspectiva, as crianças atuam como receptoras, sendo o professor 

aquele cuja voz é autorizada a ser escutada, a estar em evidência. Interessante destacar 

que os ditos da professora são descontextualizados, não encontrando, nas crianças, 

referências ou significados. 

Vamos nos ater agora no termo “formar”. Este pode expressar uma atitude 

autoritária, partindo do pressuposto de que alguém é formado e alguém é formador, que 

acontece uma sobreposição do segundo sobre o primeiro. No dicionário Larousse 

Cultural (1992), o termo formado aparece como sinônimo de modelado, ou que recebeu 

forma, constituído. Fico então com o termo modelado, pois a modelagem permite uma 

flexibilidade: moldar, desmoldar, afinar, engrossar, fazer diferentes formas, não se 

preocupando com a rigidez das formas, antes porém, permitindo a metamorfosificação 

de quem se põe a modelar e estar sendo moldado. Lembro logo da massa de modelar 

nas mãos das crianças, ou da argila na mão do artesão que molda e remolda até compor 

sua obra. Artesão e criança modificam e são modificados por seu objeto de trabalho em 

uma relação de movimento criador. Se a obra inicial a ser representada na mente do 

artesão não se apresenta, ao processo, como ele esperada, é porque acorreu a interação 

sujeito-objeto. 

Uso, neste artigo, o termo formar, ainda que seu significado possa expressar, 

para muitos, “formatação”, “passividade”. Para mim, porém, o termo vem ao encontro 

de “modelar”, de “movimento”, de “constituição”. Neste sentido, o grupo Alfabeturas 

“molda-se” e “forma-se nas rodas de formação”, expressando o que deseja dialogar, 

repensando práticas coletivamente, sugerindo e, principalmente, perguntando. 

Dentro desta perspectiva, Waschauer (2001) aponta que, na formação em rodas, 

todos são formadores, ou seja, todos possuem alguns saberes da experiência. Percebo 

aqui uma discussão de fundamental importância trazida na fala das professoras e que 

inaugura as discussões presentes nesta categoria: O sentimento de que, por vezes, 

constituem-se por candangas, sendo atribuído às professoras universitárias o status de 

pesquisadoras. Talvez aí esteja um ranço das professoras da educação básica com as 
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professoras universitárias que, muitas vezes, colocam-se na posição de formadoras, 

apenas eximindo-se de um diálogo mais intenso com as professoras da escola 

expressando assim um dos entraves da escola pública brasileira. 

Argumento desta forma por observar que os grupos de formação na escola 

pesquisada apresentam-se cada vez mais acolhedores à prática de trabalho com 

formação continuada junto com as professoras universitárias. Porém, quando a 

intervenção em forma de palestra, por exemplo, é realizada por professores 

universitários que não possuem uma relação mais direta com os professores da escola, 

identifico um movimento de resistência por parte destes, percebendo-se como ouvintes 

apenas, receptores e pouco valorizados em seus saberes. 

Entra em questão, aqui, a identificação das professoras da educação básica com 

seus pares, também professoras, que vivem a escola com todos os seus tempos e 

contratempos do cotidiano, compartilhando experiências próximas em termos de ações 

pedagógicas de sala de aula e dos diversos espaços escolares, desvalorização social e 

salarial, reivindicações em assembléias e movimentos políticos. Enfim, são professoras 

que “falam de modo claro, pois a gente não entende nada do que as professoras 

universitárias falam. Além disso, elas não sabem nada do que a gente vive na sala de 

aula”, como me expressou uma professora da rede municipal, após “palestra” que me 

convidaram a fazer em sua escola. Ainda que com o status de “palestrante”, 

consideram-me parceira de trabalho por ter me apresentado como professora da escola 

básica também. 

 Importa ressaltar ainda que, assim como entendemos que as crianças em período 

de alfabetização passam por um processo de construção da leitura e da escrita, assim 

também as professoras da educação básica e da universidade passam por um processo 

de constituição docente, tendo que se remodelar, conforme seu grupo de alunos, suas 

dificuldades, os saberes que desejam pesquisar. 

Remetendo-me à história da pesquisa no grupo Alfabeturas, verifico também ser 

um grupo em movimento, em transformação, pois inicialmente as professoras da 

educação básica e as professoras universitárias mantinham um bom diálogo, conversas 

formais e informais, amizade, afeto, mas ainda havia uma espera por parte do grupo de 

professoras da escola para ver o que as professoras universitárias iriam propor, 

encaminhar, perguntar. Ainda estava presente o relatado no diário coletivo por uma 

professora universitária de que: 
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A ideia principal que vai permeando nosso trabalho está em avançar na 
compreensão de estudos no campo da alfabetização para que cada professora 
construa modos de identificar o nível de desenvolvimento da escrita de seus 
estudantes. 

 
Ainda que a professora universitária usasse o termo “nosso trabalho”, ou seja, do 

grupo, de uma forma implícita revelava que as professoras precisavam avançar na 

compreensão sobre alfabetização. As professoras universitárias expressam no diário 

coletivo e em conversa sobre o grupo, que manifestavam o desejo de saber as relações 

que as professoras faziam com as práticas, que sentido atribuíam àquelas discussões. 

Ainda se colocavam no grupo fazendo as perguntas como, por exemplo: “Qual a 

concepção de alfabetização? Qual o método? Qual a nossa fome de aprender? 

Poderíamos chamar as colegas da universidade para contribuir, que poderiam discutir o 

ensino da Matemática e das Ciências Sociais”  

Ainda que considere as perguntas feitas às professoras, importantes para 

fomentar a discussão e o diálogo, percebo que, inicialmente, estava estabelecida no 

projeto uma relação de reciprocidade: As professoras ansiavam por verificar a proposta 

de trabalho que seria apresentada, assim como as propositoras do projeto   desejam levar 

àquelas seu planejamento. 

O grupo de professoras se colocava-se como expectadoras e não como 

participantes. Uma professora chega a dizer: “A universidade tem as ideias e quem 

executa são as candangas, as professoras”. Por vários momentos, em conversas no café 

ou na sala de professores, as professoras evidenciavam um sentimento de mal-estar, 

expressando que alguém da universidade lhes veio ensinar, ou seja, ainda não percebiam 

os seus saberes da experiência sendo valorizados como elementos de formação. Assim, 

por vários encontros de um certo modo, as professoras mostravam-se resistentes frente 

às professoras universitárias. Engraçado que era uma resistência um pouco velada, não 

tão explícita assim, para não ferir os laços de afinidade e afetividade. Diante das 

narrativas expostas, havia muitas perguntas sobre o porquê fizeram esta relação com 

candangas. Quais as imagens que as professoras faziam de si frente às professoras 

universitárias? Percebiam-se como operárias da educação, com sobrecarga de trabalho. 

Dessa forma, uma sociedade capitalista promove a alienação em relação ao próprio 

indivíduo, em relação ao seu trabalho e em relação à natureza, como apontam Marx 

(2002), Mészáros, (1981;1999) e a reprodução das desigualdades sociais. 

 Ainda há de se considerar a existência de um grande contraste no valor do 

salário recebido pelas professoras da educação básica comparado ao das professoras 
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universitárias. Assim, percebe-se através das conversas das professoras que a diferença 

entre salário destas docentes, por muitas vezes informa uma comparação, uma 

desvalorização social entre um trabalho e outro. 

Essa desvalorização dos docentes da educação básica pode ser percebida na 

nomenclatura utilizada para designá-los, pois estes são os pesquisados, os executores, 

candangos, como afirmou a professora, enquanto a nomenclatura atribuída aos 

professores universitários é referida como de pesquisadores, como docentes do ensino 

superior. Qual o significado de “superior” e de “básico”? Que hierarquias são 

representadas socialmente a partir desta nomenclatura? Verifica-se a presença dessa 

desvalorização nos discursos sociais, reproduzidos, de certa forma, por uma bolsista do 

projeto PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência que, em 

conversa informal e ao ser questionada em qual das turmas preferiria trabalhar ao se 

formar em Pedagogia, logo responde: “Ah! eu não quero sala de aula; eu quero é ser 

pesquisadora.” Noto uma certa desvalorização dos saberes docentes em discursos como 

estes, os quais fortalecem uma dicotomia entre educação básica e ensino superior. Esses 

contextos de desvalorização podem gerar no professor um sentimento de que nada sabe. 

Garcia (2011, p.19/20), remetendo-se as suas vivências enquanto docente da educação 

básica, sobre isso diz: “[...] Tudo o que sabíamos sobre dar aula parecia desaparecer... 

[...] Sentíamo-nos usadas...” 

Percebo que, no grupo Alfabeturas, sentimentos semelhantes a estes também 

aconteciam. É o que a professora Lírio expressa que somente muda sua prática quando 

se sente segura para tanto. Por entre as palavras que escolhe para contar de sua 

insegurança, diz, na Roda, que “nestes 24 anos na sala de aula percebe que vai 

aprendendo, vai mudando e, quando fica insegura, faz o que sabe”, conforme registro 

no Diário Coletivo realizado por Sempre-Viva. “O que sabe”, porém, é expressão de sua 

vivência enquanto docente, algo que precisa ser silenciado diante das “professoras 

universitárias”, que “trazem consigo conhecimentos teóricos”. È expressa, aqui, a 

dicotomia entre teoria e prática, ficando com esta o status de saber, atribuído, inclusive, 

ao termo pesquisadora. 

 Percebo que o termo pesquisadora demonstra um maior status social e, na 

resposta da estudante do Projeto PIBID anteriormente referida, um professor da 

educação básica não pode ser um pesquisador. Por que será? Em que vertente teórica 

estão embasados estes discursos? No sentido de melhor compreendê-los é que trago 
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algumas contribuições de Tardif (2010), que aponta que a desvalorização dos saberes 

dos professores é um problema político. Assim destaca: 
Historicamente, os professores foram, durante muito tempo, associados a um 
corpo eclesial que agia com base nas virtudes da obediência e da vocação. No 
século XX, eles se tornaram um corpo estatal e tiveram que se submeter e se 
colocar a serviço das missões que lhes eram confiadas pela autoridade 
pública e estadual. Portanto, seja como corpo eclesial ou como corpo estatal, 
os professores sempre estiveram subordinados a organizações e a poderes 
maiores e mais fortes que eles, que os associavam a executores. 
 

Assim, esta ideia de executores está ligada à concepção tradicional de 

conhecimento, de transmissão e de que o saber é concebido fora da prática e pela 

ciência, cabendo à prática a aplicação da teoria. Ideia esta presente na fala de uma 

professora em conversa no café: “a teoria é muito bonita, mas na prática é bem 

diferente”. Esta concepção separa prática de teoria e assim produz estes discursos. 

Tardif (2010) afirma que tal concepção ainda domina a visão de formação dos 

professores nas universidades.  

Nos seus aspectos epistemológicos e conceituais, a oposição teoria e prática é 

muito simplista e não dá conta de explicar os saberes produzidos pelos educadores nas 

situações inesperadas do cotidiano escolar, ou frente a determinadas situações de 

dificuldade de aprendizagem. Entendo que os professores são sujeitos ativos do 

conhecimento, que sua prática não se resume à aplicação de teorias; e mais, que a 

prática é um espaço de produção de saberes. Neste sentido, o professor em suas ações, 

reflexões produz saberes e teorias, baseado em suas experiências, sua história, sua 

subjetividade. O professor da educação básica é também um pesquisador, assim como o 

professor universitário, e não apenas objeto de pesquisa. Conforme Tardif (ibidem), ele 

é “um sujeito do conhecimento”, que, através dos saberes de sua experiência, produz 

conhecimento específico acerca de sua prática pedagógica.  

Para que possamos aprender um trabalho ou um ofício que não sabemos fazer 

nos aproximamos de quem já faz esse trabalho. Neste sentido, o autor aponta que, nas 

universidades americanas e canadenses, os professores de profissão (professores da 

educação básica) são considerados formadores dos futuros professores, ou seja, na 

formação inicial já acontece uma aproximação com os professores mais experientes. 

Reconhecendo que o professor se utiliza de “um vasto cabedal de saberes e 

habilidades”, como é destacado nas palavras de  Tardif (2010, p.264) 

Como abordado anteriormente, o grupo Alfabeturas é movimento, é roda de 

formação, é transformação, vai se remodelando. Percebe-se, como exemplo disto a 
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proposta lançada no Diário Coletivo por uma das professoras universitárias, Vitória 

Régia: “Pensei uma coisinha... quem sabe elegemos para cada encontro uma 

mediadora para envolver-se na coordenação da reunião? Quê vocês acham?” 

Pessoalmente ela explica que quem ficar responsável pela escrita no Diário Coletivo 

ficará também responsável por fazer uma proposição para o dia ou trazer um texto, 

poesia, relatos, que nos provoquem a pensar sobre este espaço de formação. Não 

necessariamente as propositoras precisam ser as professoras universitárias, pois 

levantou a ideia de que todas somos formadoras. Ressaltam-se, neste momento, no 

grupo, os saberes da experiência, valorizando a história profissional das professoras, 

invertendo a lógica de formação continuada anteriormente manifestada.  

Dessa forma o grupo vai se remodelando e as professoras passam a se autorizar a 

fazer as perguntas que encontram no seu cotidiano escolar. Como, por exemplo: “O que 

fazer com estes alunos? Como levá-los a progredir em suas hipóteses? O que pode 

estar por trás do fracasso de nossos estudantes? Como alfabetizar quem não está?” 

(Margarida no Diário Coletivo). “Até que ponto deixo os alunos escreverem de forma 

espontânea?”(Professora Alecrim) “Como podemos intervir e colaborar com os alunos 

que ainda estão pré-silábicos?” (Tulipa). Diante destas perguntas, as próprias 

professoras iam construindo respostas, buscando no seu fazer pedagógico algumas 

alternativas, relatando-as nos encontros de formação e registrando-as no Diário 

Coletivo. Assim, entre o questionamento da colega e o seu, iam construindo suas 

respostas a partir do coletivo, da interação com as colegas.  

Considero interessante aqui remeter a algumas respostas construídas pelas 

professoras e não somente aos seus questionamentos. Faço isto por reafirmar que as 

docentes são construtoras de teorias, de seu fazer pedagógico, a partir da “realidade 

cotidiana do ofício de professor” (TARDIF, 2010). Ainda reconheço, nas palavras de 

Tardif, a importância da realização de um trabalho de formação de professores baseado 

em seus saberes uma vez que a docência “exige conhecimentos específicos a sua 

profissão e dela oriundos” (ibidem, p.241).  

No movimento de escuta de seus próprios questionamentos e de construção 

coletiva de possibilidades de trabalho em sala de aula e, além disso, de compreensão de 

suas identidades docentes, as professoras vão contando-se e deixando-se conhecer para 

o outro e para si. Dizem sobre o modo como ensinam, sobre os significados da 

docência. Contam acerca da concretização dos discursos em atividades pedagógicas e, 
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neste tear de discursos diversos, vão-se percebendo como fazedoras e não mais como 

meras candangas. 

Na busca por responder a tantas perguntas, as professoras vão se colocando 

como investigadoras. Começam a aparecer no Diário Coletivo algumas respostas, 

alguns indicativos que destaco a seguir, alguns excertos de textos. Opto, assim, por dar 

espaço às falas das professoras para que possa valorizar seus saberes e fazeres. 

 
[...] Ensino despertando a curiosidade dos alunos e, com amor,  destaco como 
sendo muito importante a relação com a família. (Prímula). 
 
 
O significado da docência é olhar o aluno e que o aluno me perceba como 
amiga verdadeira. Saber escutar suas angústias, problemas, dividir com eles 
as alegrias as descobertas. Ter um significado na vida de cada um deles, fazer 
a diferença (Lírio). 
 

As professoras tecem suas diferenças e modos diversos de compreender a 

docência por meio do diálogo em roda. Vão, assim, conhecendo-se e reconhecendo-se 

enquanto grupo, superando saberes, acionadas somente a partir de sua vivência escolar e 

familiar. Reconhecem-se em contextos mais amplos, desafiando o modelo escolar por 

cada uma vivenciado. Autorizando-se assim a dizer e teorizar sobre o que é fundamental 

em um ambiente alfabetizador, como expresso na fala abaixo: 
 
Não pode faltar, na alfabetização, amor, a disposição de vários recursos na 
sala como instrumentos facilitadores da aprendizagem, a importância da 
família caminhar junto com a escola, o aluno se sentir acolhido, a criação de 
um dicionário dos alunos, o aprender em grupo, a utilização de um dado com 
vogais, o professor como um facilitador da aprendizagem (Professora Lírio). 

 
Desta forma, sem se dar conta, passam a produzir teorias sobre como trabalhar 

com alunos pré-silábicos, sugerindo atividades no diário coletivo. Abaixo seguem as 

atividades: 
Fiquei pensando então, nestes alunos e nas alfabeturandas e lembrei que, 
talvez trabalho que fazemos com músicas conhecidas pelas crianças podem 
ajudar nesse processo de perceber a relação entre oral/escrito. Todas as 
atividades em que atuamos como escribas do grupo (produção de listas, 
registro de textos coletivos [...] também colaboram com este fim (Margarida, 
Diário Coletivo). 

 
Atividades que promovemos de escrita espontânea possibilitam a 
experimentação da escrita e a progressiva descoberta de suas regularidades. 
A hora do conto em que a professora lê para o grupo, representa não somente 
um encontro gostoso com uma história, mas é o exemplo de um 
comportamento leitor. Atividades que enfatizem o som das letras também 
cumprem papel importante (Margarida, Diário Coletivo). 
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Neste sentido, o grupo vai se modificando de espectadoras a fazedoras a 

formadoras, formar-se formando conforme Warschauer (2001) vai colocando suas 

inquietações. No exercício do diálogo que pressupõe escuta e fala, as professoras 

passam a construir outros modos de trabalhar em sala de aula a partir da comunhão 

entre a ação dialógica no grupo, as leituras proporcionadas e seus próprios saberes 

experienciais. 

Interessante destacar que a dúvida quanto ao trabalho pedagógico junto a alunos 

pré-silábicos foi expressa pela própria professora Margarida, que assim como as outras, 

solicitou às professoras universitárias a sugestão e algumas possibilidades de trabalho 

especificamente para este nível de escrita. A referida professora respondeu ao seu 

próprio questionamento quando, por meio do movimento de escrita, no Diário Coletivo 

foi anunciando formas de organizar o trabalho pedagógico em sala de aula.  

Destaco o papel do grupo na constituição do chamado ambiente educativo, 

salientando sua perspectiva crítica e problematizadora conforme aponta Guimarães 

(2004).  

Os relatos das inquietações das professoras revelam suas limitações, suas 

dúvidas, seus anseios e receios. Neste sentido, as rodas de formação vão 

proporcionando a fala, a escuta, possibilitando que as professoras lancem perguntas ao 

outro e a si mesmas, contribuindo para a participação de todos os componentes, já que a 

roda assim pressupõe. Nos momentos de participação efetiva do grupo de formação, as 

professoras vão estabelecendo e ocupando lugares e identificações no grupo e assim 

constroem identidades no e em grupo, sentindo-se pertencentes àquele lugar, àquele 

grupo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do exposto, destaco que experienciar e pesquisar a formação em rodas, 

possibilitou compreender que, no coletivo, nos mobilizamos, desacomodamos, 

potencializamos as vozes das professoras e, a partir da voz e do olhar do outro, vamos 

nos formando, moldando, ressignificando e metamorfosificando, fato este que, na 

formação individual, não é tão potencializado, pois no coletivo se amplia em vozes, em 

escutas, em compartilhar experiências, oportunizando ampliar os fios, trazendo novas 

cores e espessuras de fios para a tecedura da constituição docente e o uso de práticas 

coletivas na própria sala de aula, na prática pedagógica. Assim, em roda as professoras 

reconheciam-se como construtoras de saberes. 
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A Roda do Alfabeturas vem se constituindo em roda de educação ambiental 

também, à medida que estas questões da sociedade local e global ali são discutidas, 

pensadas, refletidas. Na medida em que se para por uma hora e meia, duas horas 

semanalmente para fugir da alienação que nos interpela no corre e corre do dia a dia e 

assim sentar, pensar, dialogar sobre a prática pedagógica, sobre o cotidiano escolar, 

sobre os contextos em que vivem nossos alunos, a comunidade onde estão inseridos, 

suas aprendizagens e não aprendizagens, reconhecendo o “ambiente como dimensão 

indissociável da vida humana”, caracterizado por Loureiro (2006, p.11). Dessa forma, o 

processo histórico e o contexto onde estão inseridos os professores deve fazer parte dos 

fios que tecem a formação docente. 
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