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Resumo 

O presente relato trás o estudo dos referencias teóricos, utilizados nas rodas de formação do projeto de Extensão Rodas de Conversa 

Intercampi: processo de formação de professores pela narrativa na/da docência (PROEXT_ MEC 2013) que é realizado na Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA) em uma articulação entre os campi de Bagé, Dom Pedrito e Uruguaiana. É foco também deste artigo 

apresentar a importância da utilização dos mesmos, na produção de narrativas, que são realizadas pelos integrantes do projeto, nas Rodas 

de reflexão e discussões coletivas. O intuito dessas atividades se dá pelo interesse do coletivo na busca de conhecimento, tanto a partir da 

leitura de livros, como na partilha e escuta ao que o outro diz referente às experiências docentes. Através desses estudos, é que obtive um 

maior conhecimento nas áreas que abordam questões como: narrativa na/da docência e estudo exploratório da realidade para se pensar a 

educação, assim como, também obtive uma bagagem maior de conhecimento, ao ter contato com os autores das obras utilizadas em rodas 

de formação, que proporcionaram tanto a partilha de saberes como, a reflexão sobre questões relacionadas à educação. As bases teóricas 

utilizadas nas Rodas são mais voltadas para teorias que abordem questões como: formação de professores, compreensão da realidade 

escolar e narrativa na/da docência. As obras utilizadas para debate e discussão nas atividades do projeto foram: História de Vida e 

Formação de Professores de Elizeu Clementino Souza; Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire e Histórias de Professores de Química em 

Rodas de Formação em Rede de Moacir Langoni de Souza. 

Palavras chave: Teoria, Narrativa, Roda. 
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1. Contexto do relato  

 Enquanto licencianda em Letras e bolsista do projeto de Extensão Rodas de Conversa Intercampi: 

processo de formação de professores pela narrativa na/da docência (PROEXT_ MEC 2013) da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA) do campus Bagé apresentarei neste relato uma das ações deste projeto que foi a 

leitura de teóricos, no qual enquanto bolsista me ocupo em sistematizar nossas reflexões coletivas.  

A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) faz parte do programa de expansão das universidades 

federais no Brasil e foi criada pelo governo federal para minimizar o processo de estagnação econômica onde 

está inserida, pois a educação viabiliza o desenvolvimento regional, buscando ser um agente da definitiva 

incorporação da região ao mapa do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. 

 

 
 

Figura 1: Mapa do RS indicando a abrangência da UNIPAMPA 

 

 O projeto de extensão Rodas de Conversa Intercampi é realizado pela Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) entre os campis de Bagé, Dom Pedrito e Uruguaiana e visa promover a partilha, o diálogo e a 

formação continuada de professores.  

             Os referenciais teóricos, utilizados no projeto de extensão Rodas de Conversa Intercampi: processo de 

formação de professores pela narrativa na/da docência (PROEXT_ MEC 2013), são discutidos nos encontros 

presenciais e a distância, em Rodas de formação, com o objetivo de promover a socialização dos estudos 

exploratórios realizados pelos Campi e dos referenciais teóricos estudados, que normalmente são debatidos em 

Roda, promovendo a partilha de saberes entre docentes e discentes que participam das atividades do projeto.  

    Em um dos encontros, o projeto promoveu uma atividade de mediação da escrita, aberta para todos 

os acadêmicos da graduação, pós-graduação e professores da rede da Educação Básica, que teve como objetivo, 

discutir suas experiências docentes em Roda de formação. Essa Roda foi mediada por professores que já 
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participaram de eventos semelhantes ao Encontro sobre Investigação na Escola, como as professoras integrantes 

deste relato. Neste encontro socializou-se os aspectos teóricos que configuram essa perspectiva formativa, bem 

como se discutiu o formato do relato. 

A atividade foi muito significativa para a construção de conhecimento, sobre como desenvolver nossos 

relatos nos moldes do evento e teve como ponto forte, a questão da socialização dos textos, entre os participantes 

da atividade no espaço virtual de aprendizagem moodle, proporcionando a reflexão sobre a construção dos 

nossos trabalhos. Essa atividade foi realizada em pares de leitura e foi a partir da visão do outro que estabeleceu-

se um diálogo bastante significativo na elaboração do relato final. 

 

 

Figura 02: Integrantes do projeto em roda de formação 

 

Nesse texto apresentamos os referenciais teóricos que aprofundamos enquanto grupo de extensão e que 

possibilitaram a reflexão e discussão coletiva sobre a importância do estudo da realidade para se pensar a 

educação. Foram tomados como base para o estudo em rodas de formação os livros: Pedagogia da Autonomia do 

Paulo Freire; Histórias de Vida, Formação de Professores, de Elizeu Clementino Souza e Histórias de 

Professores de Química em Rodas de Formação em Rede de Moacir Langoni de Souza. 

O projeto também conta como ponto de referência: dados e estatísticas, pelo qual é realizado o estudo 

exploratório da realidade escolar e das cidades em que o projeto atua.  Como toda prática, temos que nos 

sustentar através de teorias, deixar claro, os conceitos necessários para o nosso fazer pedagógico e as ideias pelas 

quais pretendemos passar, nos apoiando aos referencias teóricos e nas discussões coletivas, assim temos suporte 

para a compreensão da realidade e podemos contribuir na consolidação da formação docentes, que tem como 

propósito, conhecer a realidade para subsidiar a elaboração de proposições de ensino no âmbito escolar. 

 

 



CCNEXT v.3 Ed. Especial- XII EIE- Encontro sobre Investigação na Escola, 2016, p.318– 324 321  

 

2. Detalhamento das atividades  

As atividades experienciais desenvolvidas em rodas de formação, com base em leituras realizadas para a 

discussão e socialização de saberes, promovem momentos de partilha de conhecimentos, que no caso do projeto 

Rodas de Conversa Intercampi, é realizada através de encontros presenciais e a distância (virtualmente). No caso 

da participação virtual, ela se dá pela utilização de fóruns do Ambiente Virtual de Aprendizagem moodle, espaço 

destinado para postagem das narrativas realizadas pelos integrantes, cuja finalidade é registrar o processo 

formativo que o coletivo vivencia e compartilhar as interpretações pessoais de cada integrante do projeto. 

Nos encontros presenciais, os referenciais teóricos adotados no coletivo são discutidos em Roda como 

forma de socialização de ideias daquilo que se está sendo estudado e de como fazer com que essas leituras 

contribuam para a formação dos professores e para o estudo da realidade das escolas, bem como contribuir pra as 

minhas reflexões, enquanto licencianda. 

  Uma das obras utilizadas em Roda, foi o livro “Histórias de Vida e Formação de Professores” que, nos 

auxilia no trabalho de escrita e de compreensão da realidade, contribui também para um maior entendimento de 

como organizarmos as narrativas e da importância delas, como forma de socialização de ideias e experiências, 

tanto as vividas em salas de aula, como as vivenciadas nas salas de professores e no âmbito acadêmico.  

Com base nesse referencial teórico é que são produzidas as narrativas que, servem como suporte para buscarmos 

compreensão de como se dá a educação e como dar aulas partindo do cotidiano escolar, promovendo o diálogo e 

a partilha de saberes. 

 

A narrativa (auto) biográfica – ou, mais especificamente, o relato de formação – oferece um terreno de 
implicação e compreensão dos modos como se concebe o passado, o presente e, deforma singular, as 
dimensões experienciais da memória de escolarização e de formação. Entender as afinidades entre 
narrativas (auto) biográficas no processo de formação e autoformação é fundamental para relacioná-las 
com os processos constituintes da aprendizagem docente. Desta forma, as implicações pessoais e as 
marcas construídas na trajetória individual/coletiva, expressas nos relatos escritos, revelam aprendizagens 
da formação e sobre a profissão. (SOUZA, 2005, p.04) 

 

Outro referencial utilizado foi o livro “Histórias de Professores de Química em Rodas de Formação em 

Rede” de Moacir Langoni de Souza. A partir da leitura desse livro e tomando conhecimento da metáfora do autor 

em torno da chamada colcha de retalhos, que segundo Souza é tecida em torno da partilha de narrativas. foco o 

meu relato no segundo capítulo da obra, em que Souza trás, como está escrito no título do capítulo, o olhar que 

desenha a colcha, descrevendo a questão da ambientalização, a formação permanente de professores, o ato de 

contar histórias e as narrativas, questões essas, que na minha concepção são muito importantes para os nossos 

estudos, no que diz respeito, a compreensão da realidade e a produção de narrativas na docência, tanto no 

coletivo, por meio da partilha de saberes, como na apropriação de conhecimento pessoal em torno das leituras 

realizadas e as narrativas que surgem em meio às discussões construtivas em torno do estudo realizado. 

 
Os relatos pessoais, que podem vir ‘’carregados’’ de situações vivenciadas (re) visitadas pelo narrador e 
(re) contadas do seu ponto de vista atual, podem construir a paisagem de um cenário complexo e denso 
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em que o olhar do investigador passeia e interage, delineando contornos, percebendo nuances. Assim, a 
possibilidade de transformação pela narrativa envolve o pesquisador, o narrador, o possível leitor. 
(SOUZA, 2012, p.63) 

Em suma, enfatizo o meu relato no segundo capítulo da obra, do qual provem a citação acima, em que 

Souza (2012) trás, como está escrito no título do capítulo, o olhar que desenha a colcha, descrevendo a questão 

da ambientalização, a formação permanente de professores, o ato de contar histórias e as narrativas, questões 

essas, que na minha concepção são muito importantes para os nossos estudos, no que diz respeito, a 

compreensão da realidade e a produção de narrativas na docência, tanto no coletivo, por meio da partilha de 

saberes, como na apropriação de conhecimento pessoal em torno das leituras realizadas e as narrativas que 

surgem em meio às discussões construtivas em torno do estudo realizado. 

 

3. Análise e discussão do relato  

 

Buscamos a compreensão da realidade escolar, partindo das ideias de Paulo Freire na Pedagogia da 

Autonomia (FREIRE, 1996) Com base nesse referencial teórico é que tiramos o entendimento de que, o processo 

de estudo da realidade possibilita o diálogo e a contribuição em forma de narrativa das experiências de cada 

indivíduo. A partir dessas leituras, discutimos a concepção: educando como agente sujeito ativo na construção do 

conhecimento; escola como currículo de cultura; e sala de aula como espaço de diálogo. É em função desses 

pressupostos que queremos participar das reflexões para a construção da escola que oferece uma educação em 

que as pessoas vão se completando ao longo da vida, uma educação capaz de ouvir as pessoas, participando 

dessa realidade, discutindo-a, e colocando como perspectiva a possibilidade de mudar essa realidade e é com 

essas perspectivas que o projeto trabalha, a partir da realidade para chegar ao aluno, buscando informações que 

me permitam conhecer melhor o âmbito onde se desenvolve a prática educativa, nos abrindo para essas 

descobertas, pensando sobre e produzindo significados.  

 

Todo ensino de conteúdos demanda de quem se acha na posição de aprendiz que, a 
partir de certo momento, vá assumindo a autoria também do conhecimento do objeto. O professor 
autoritário, que recusa escutar os alunos, se fecha a esta aventura criadora. Nega a si mesmo a 
participação neste momento de boniteza singular: o da afirmação do educando como sujeito de 
conhecimento. É por isso que o ensino dos conteúdos, criticamente realizado, envolve a abertura total do 
professor ou da professora, à tentativa legítima do educando para tomar em suas mãos a responsabilidade 
de sujeito que conhece. Mais ainda, envolve a iniciativa do professor que deve estimular aquela tentativa 
no educando, ajudando-o para que a efetive. (FREIRE, 1996, p. 78) 

Freire (1996) na Pedagogia da Autonomia conta-nos que, o ato de ensinar é algo característico do ser 

humano e que tudo acontece pela influência recíproca das relações homem-homem e homem-mundo. Com esse 

viés de pensamento, refletimos sobre as ideias do autor e podemos assim, promover rodas de formação, debate e 

construção de ideias, partindo da partilha de conhecimentos, entre os integrantes da roda, sejam eles docentes ou 

discentes. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dos materiais que estão fundamentando as reflexões coletivas deste projeto de extensão é importante 

ressaltar as aprendizagens que eles têm possibilitado a consolidação de um coletivo de professores que refletem a 

respeito da ação pedagógica. Destaca-se especialmente, a importância do material compartilhado no espaço 

virtual do moodle, onde podemos ter contato com as produções dos demais integrantes do projeto, que 

disponibilizam nesse espaço suas narrativas, frente ao estudo de referenciais teóricos e do estudo exploratório 

das escolas e das cidades, onde o projeto atua.  

 

Figura 3: Espaço de participação virtual, utilização de fóruns do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

moodle. 

As experiências adquiridas nos encontros em rodas de formação são de grande valia para a formação 

acadêmica de qualquer estudante, pois a questão da produção da narrativa, da busca pela compreensão dos textos 

teóricos e posteriormente debates sobre o entendimento de cada um dos integrantes, em relação às leituras 

realizadas, faz com que possamos ter um momento não só de compartilhamento de ideias, como de escuta ao que 

o outro diz, assim como também, começamos a refletir sobre quais aspectos são significativos para a minha 

formação, partindo dessas perspectivas.  

Dessa forma, o estudo torna-se diálogo, o diálogo forma a roda e da roda surge à partilha de ideias, 

saberes, teorias e conceitos que, são compartilhados pelos integrantes do projeto através de narrativas, sejam 

elas: orais ou escritas, presenciais ou à distância, como promotoras de partilha de saberes. Isso também tem 

contribuído para a apropriação de novos teóricos. Entendemos que, a teoria, o diálogo, a narrativa e a roda de 

formação, contribuem para uma apropriação do que é ser um professor. 
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