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RESUMO 
 
Esta dissertação, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande - FURG, foi orientada pela seguinte questão: como se mostra a 
(re)significação da docência no âmbito do Projeto Cirandar? Assim, foram selecionados 
diários de professores que participaram do Projeto Cirandar: rodas de investigação desde a 
escola, um projeto de formação docente implementado na cidade do Rio Grande - RS. Para a 
análise das informações, contidas nos relatos dos diários, foi utilizada a metodologia Análise 
Textual Discursiva (ATD), proposta por Moraes e Galiazzi, que apresenta caráter 
hermenêutico e fenomenológico. O processo analítico propiciou o aprofundamento acerca do 
entendimento sobre a formação docente a partir das narrativas dos/as docentes que 
escreveram os diários propostos pelo Projeto entre os anos de 2013 e 2017. Com base nas 
escritas reflexivas, contidas nos diários, emergiram (re)significações a respeito da docência, 
visto que o processo de escrita possibilita reviver a experiência e compreendê-la sob um viés 
diverso. Da análise das escritas resultaram três categorias finais: a (re)significação da 
docência, docência: uma história escrita a muitas mãos e o protagonismo que emerge da 
experiência. Freire, Dewey, Larrosa, Giroux, Contreras, Pimenta, entre outros, foram os 
autores que embasaram o diálogo do campo empírico com o teórico. Do processo analítico 
emergiram discursos a respeito da docência tais como: docência como processo coletivo de 
aprendizagem; autonomia e protagonismo do docente na transformação da realidade 
profissional; Projeto Cirandar como espaço de acolhida e incentivo para mudanças; 
importância da reflexão sobre a prática; escuta e reconhecimento de si e do outro – pares, 
discentes e comunidade escolar – como parte indissociável para a (re)significação e 
identificação do profissional com a profissão.  

 

Palavras-chave: (Re)significação da docência; formação de professores; Projeto Cirandar.  

 

 



 

ABSTRACT 
 
This dissertation, developed in the Postgraduate Program in Education of the Federal 
University of Rio Grande - FURG, was guided by the following question: how is the (re) 
signification of the teaching displayed in the scope of the Project Cirandar? Thus, teachers' 
diaries that participated in the Cirandar Project were selected: research meetings from the 
school, a teacher training project implemented in the city of Rio Grande - RS. For the analysis 
of the information contained in the diary reports was used the methodology Discursive 
Textual Analysis (ATD) proposed by Moraes and Galiazzi, which presents a hermeneutic and 
phenomenological character. The analytical process led to a deeper understanding of teacher 
education from the narratives of the teachers who wrote the diaries proposed by the Project 
between the years of 2013 and 2017. Based on the reflective writings contained in the journals 
of the teaching emerged (re)significations of teaching since the process of writing enables one 
to relive the experience and to understand it under a different bias. From the analysis of the 
writings resulted in three final categories: the (re) signification of teaching, teaching: a history 
written in many hands and the protagonism that emerges from experience. Freire, Dewey, 
Larrosa, Giroux, Contreras, Pimenta, among others, were the authors who supported the 
dialogue of the empirical field with the theoretical one. From the analytical process emerged 
discourses about teaching such as: teaching as a collective process of learning; autonomy and 
protagonism of the teacher in the transformation of the professional reality; Cirandar Project 
as space of welcome and incentive for change; importance of reflection on practice; listening 
and recognizing oneself and the other - peers, students and the school community - as an 
inseparable part for the (re) signification and identification of the professional with the 
profession.  

 

Keywords: (Re) significance of teaching; teacher training; Cirandar Project 

 

 



 

RESUMEN 
 
Esta disertación, desarrollada en el Programa de Postgrado en Educación de la Universidad 
Federal de Rio Grande - FURG, fue orientada por la siguiente cuestión: ¿cómo se muestra la 
(re) significación de la docencia en el ámbito del Proyecto Cirandar? Así, se seleccionaron 
diarios de profesores que participaron del Proyecto Cirandar: ruedas de investigación desde la 
escuela, un proyecto de formación docente implementado en la ciudad de Rio Grande - RS. 
Para el análisis de las informaciones contenidas en los relatos de los diarios, fue utilizada la 
metodología Análisis textual Discursiva (ATD), propuesta por Moraes y Galiazzi, que 
presenta carácter hermenéutico y fenomenológico. El proceso analítico propició la 
profundización acerca del entendimiento sobre la formación docente a partir de las narrativas 
de los / as docentes que escribieron los diarios propuestos por el Proyecto entre los años de 
2013 y 2017. Con base en las escrituras reflexivas contenidas en los diarios, emergieron 
(re)significaciones relativas a la docencia, ya que el proceso de escritura posibilita revivir la 
experiencia y comprenderla bajo un sesgo diverso. Del análisis de las escrituras resultaron tres 
categorías finales: la (re)significación de la docencia, docencia: una historia escrita a muchas 
manos y el protagonismo que emerge de la experiencia. Freire, Dewey, Larrosa, Giroux, 
Contreras, Pimenta, entre otros, fueron los autores que basaron el diálogo del campo empírico 
con lo teórico. Del proceso analítico surgieron discursos acerca de la docencia tales como: 
docencia como proceso colectivo de aprendizaje; autonomía y protagonismo del docente en la 
transformación de la realidad profesional; Proyecto Cirandar como espacio de acogida e 
incentivo para cambios; importancia de la reflexión sobre la práctica; escucha y 
reconocimiento de sí y del otro - pares, discentes y comunidad escolar - como parte 
indisociable para la (re)significación e identificación del profesional con la profesión. 

 

Palabras clave: (re)significación de la docencia, formación de profesores, Proyecto Cirandar. 
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1. A DOCÊNCIA PELO OLHAR DE UMA CRIANÇA 

 

“[...] Pare e pense no que já se viu 
Pense e sinta o que já se fez 

O mundo visto de uma janela  
Pelos olhos de uma criança [...]” 

(Trecho da música O Erê, Cidade Negra) 
 

Década de 1980. O barulho abafado de uma máquina de escrever distancia o desejo de 

uma criança, uma pequena menina, da realidade que anseia. O pausar da máquina inaugura 

nela a sensação de que seu desejo será realizado, mas a máquina não cessa, e os olhos já 

começam a pesar. É o sono chegando, depois de um dia agitado – turbulentos são os dias 

infantis – contudo ela não se entrega ao sono, precisa antes concretizar seu desejo. Do outro 

lado da porta, o ruído contínuo e ritmado 

da máquina insiste em continuar. Já que 

não vai parar, a menina fará com que isso 

aconteça. Então, delicadamente bate à porta 

e do outro lado a máquina pausa, ouvindo-

se uma voz feminina: – “Pode entrar!”, e o 

ruído das teclas continua. Enquanto a porta 

vai sendo aberta, a menina sente um cheiro 

típico, familiar, de álcool e matriz. Enxerga 

ao chão, ao lado do mimeógrafo, diversas 

folhas secando e, aos poucos, vai 

direcionando o olhar para a mulher que está 

do outro lado da mesa, sorrindo em um 

misto de cansaço, devido a muitas horas de 

trabalho intenso, expressando tristeza por 

não estar com os filhos, e dever cumprido, 

na certeza de que seu labor tem 

importância social. Ela não quer 

incomodar, porém o sono não a deixa e não 

pode mais esperar. – “Mamãe, posso lhe 

dar um beijo de boa noite?”. A mãe – a 
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Professora – está em casa. Embora o horário de expediente da mãe tenha terminado, as tarefas 

ainda se estendiam, mas crianças não têm a real consciência do que isso significa. A menina 

somente entende que a mãe está em casa, o que, para ela, queria dizer que poderia estar junto 

da mãe. Mas não, não a mãe-professora.  

Ser professor, na mente dessa menina, não é algo que lhe agrade, pois na sua cabeça 

inocente, ser professor é o que a afasta da sua mãe. Singelamente, a mãe beija a menina e a 

acompanha ao quarto, observando os olhos cansados da filha, enfim se fecharem. A máquina 

volta a funcionar e a menina acaba adormecendo com o som, o cheiro e a imagem, registrados 

na memória, da mãe-professora trabalhando.   

A sineta, o barulho do salto, as mãos sujas de giz, o anel no dedo que reluz tanto 

quanto os olhos daquela que o carrega, também são imagens guardadas na memória, 

entretanto a responsabilidade, as dificuldades, as distâncias, as lutas, afastam aquela que um 

dia foi menina, agora jovem, de optar pela docência. – “Jamais, isso não é para mim”, ela 

pensa, ao observar as atividades que sua mãe-professora continua a desenvolver com toda a 

dedicação (Figura 2). Na visão dela, ser professor “é” ser professor e ponto final. E a jovem 

continua a acompanhar o trabalho incessante daquela que “é”, sempre esperando o beijo de 

boa noite.   

 
Figura 2 - Registros da experiência docente da mãe-professora 

 
Fonte: Acervo da autora 
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 Quando alguém atravessa a rua sorridente, de braços abertos e oferece um longo 

abraço de agradecimento àquela que ao seu lado caminha, a jovem não entende bem o que 

isso significa. A cena se repete, variadas vezes, de diversas maneiras em tempos diferentes, e 

ela ouve: – “Obrigado, professora!”, – “Por seu exemplo, hoje eu sou professora!”, – “A 

senhora acreditou em mim!”, e tantas outras manifestações que, agora, a menina adolescente 

presencia calada. Ela ainda não entende, ainda não sabe, mas dentro de sua mente, ela gesta o 

ser docente que, reiteradamente, é rechaçado, mas que um dia tomará o espaço na vida, tanto 

quanto os pensamentos que antes o negava. 

 Larrosa (2015) nos ensina que “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca” (p. 18). São as experiências que nos transformam, nos modificam e 

(re)significam. Segundo o autor, a experiência só é captada através da lógica da paixão, “uma 

reflexão do sujeito sobre si mesmo enquanto sujeito passional” (p. 28), lógica essa que nos 

impulsiona à ação, que nos imbui do papel transformador do ser professor, não como 

responsável por isso, mas como possibilidade latente da profissão. Em outras palavras, o 

professor, por si só, não é responsável pela mudança, mas tem a possibilidade de alavancar 

processos de transformação. Essa transformação, resultante das experiências vividas junto à 

mãe professora (Figura 3), é que dá continuidade à história da menina que um dia eu fui.  

 
Figura 3 - Registro de atividade da mãe professora no Projeto Rondon (1975)  

 
Fonte: Acervo da autora  
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No momento de optar por uma profissão, a docência não foi a área escolhida por quem 

desejava adentrar em um curso de graduação. Outras paixões, outros interesses, outros apelos 

cercavam a então adolescente, e a escolha foi pela área de administração de empresas, uma 

profissão cheia de encantos quanto qualquer outra que se exerce com afinco. Entretanto, a 

adolescente já se questionava: era isso que lhe movia a vida? Na tentativa de encontrar sentido 

e prazer na profissão, realizou cursos de especialização em gestão de pessoas e psicologia, 

trabalhou com dedicação durante quase 10 anos, contudo, parecia que sempre faltava alguma 

coisa, talvez um desafio. 

 Durante um dos trabalhos que exercia, teve contato com um projeto1 voluntário de 

iniciativa da Vara de Infância e Juventude do Ministério Público Estadual de Rio Grande/RS, 

que era desenvolvido nas escolas estaduais e municipais da cidade com crianças do ensino 

fundamental. O tema desse projeto era voltado ao desenvolvimento da autonomia e 

emancipação dos indivíduos.  

Mesmo parecendo ser um desafio um pouco maior do que ela estava buscando, 

resolveu se inscrever como monitora voluntária e, junto com a sua mãe-professora, iniciou a 

trajetória, que hoje se sabe, não terá fim. 

 Mas nem tudo são flores nessa história. Não existe mágica, nem milagre, pelo 

contrário, os primeiros contatos da jovem com a escola foram desafiadores por diversos 

motivos. Tanto que muitas vezes ela mesma se perguntava o que estava fazendo, já que “as 

crianças não gostavam dela”. Claro, esse era um pensamento daquele momento, um 

pensamento de quem via a escola pelos olhos de estudante, pelos olhos de quem foi aluna do 

ensino fundamental nos anos 1980 e 1990. Por certo que hoje as crianças não são as mesmas, 

nem os professores, mas a jovem não sabia disso por mais lógico que pareça. 

 Entre um misto de dúvida e um querer que não a deixava desistir, a jovem persistiu e 

percebeu que o que ela entendia como “as crianças não gostam de mim”, era nada mais do 

que elas mesmas criando os laços de respeito e afetividade que dali por diante foram sendo 

construídos. Nesse passo, ela já atuava em mais de uma escola das áreas ditas periféricas da 

cidade e foi se deparando com realidades que, mesmo sendo adulta, nunca havia enfrentado. 

Naquele momento, foi percebendo quão importante é o papel do professor, como sendo, 

muitas vezes, o único “lugar” onde as crianças encontram o acolhimento para suas dúvidas, 

seus anseios e suas dores.  

                                                 
1 Projeto Sabendo Orientar com Liberdade (SOL), desenvolvido nos anos de 2011 e 2012, em escolas públicas 
no município do Rio Grande/RS.  
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 Esses não são temas ensinados na universidade, não se aprende a empatia nem a 

habilidade da resiliência nos currículos das licenciaturas, mas foram elas, aliadas a uma 

mistura de sensações e pensamentos, que fizeram com que a jovem arriscasse, mesmo sem 

certeza, a prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) treze anos após sair do 

Segundo Grau (nomenclatura usada, na época, para o Ensino Médio), para ingressar no curso 

de Pedagogia. Aprovada, teve logo a constatação de que os desafios, aqueles pelos quais ela 

tanto ansiava, estavam apenas começando.   

 Cursar uma licenciatura, proveniente de uma área técnica e voltada para questões 

financeiras e administrativas, não foi nada fácil. Para além de se apropriar de diversos 

conceitos, metodologias e referências, a jovem precisou despir-se de preconceitos – mais 

notadamente sobre si mesma –, e transpor limitações, principalmente sobre o falar em 

público. Como as licenciaturas demandam falar em público! Mesmo quando se fala em libras, 

fala-se. Foi isso que ela aprendeu: a falar, escutar e ser escutada. E sobre o aprender a escutar, 

Rubem Alves (1999) nos ensina no poema Escutatória:  

 
[...] É chegado o momento, não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que 
habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, 
que teima em nos falar e nos fazer ver o outro que dá sentido e é a razão do nosso 
existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra.  
(p. 57) 
 

 E ao escutar-se acerca de uma das suas experiências como graduanda, decidiu que, 

dessa vez, viveria a vida acadêmica com mais profundidade. Desde os primeiros semestres da 

graduação no curso de Pedagogia, foi inserindo-se em diversos projetos e programas, 

pesquisando, participando de eventos e tudo mais que pudesse contribuir para uma visão mais 

crítica a respeito da construção da docência. Afinal, tudo o que ela sabia acerca de “ser 

professora” era a partir da opinião, do pensamento de outras pessoas e da experiência de 

observar e conviver com a mãe, entretanto, nela mesma, o processo ocorria diferente. Como 

possibilitar que uma professora nasça/floresça era um questionamento que acompanhou a 

jovem por quase toda a graduação. 

 Não é por um passe de mágica que alguém se torna professor. A teoria dá suporte, 

fundamenta, mas a experiência, essa sim, transborda, transpassa. A certeza de estar no 

caminho correto deu-se na condição de bolsista do Programa Institucional de Iniciação à 
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Docência2 (PIBID), onde – junto com os colegas graduandos, professores supervisores e 

coordenadores – a jovem pode, então, aliar a teoria à prática, não no entendimento de sintonia 

perfeita entre eles, pelo contrário, mas durante esses momentos nas escolas, ela conseguiu 

mudar a lente com que via sua prática.  

Não é possível narrar a história de um professor em formação sem se ater, mesmo que 

simplificadamente, aos impasses e dificuldades inerentes a essa profissão. Exercer esse papel, 

muitas vezes, é frustrante e pensa-se em desistir, porém, aquilo que se é como professor, diz 

mais de si próprio do que aquilo que insistem em propagar sobre essa profissão. Como 

exemplo, a falácia de que a docência é exercida por pessoas que não obtiveram sucesso em 

outras profissões, que não tiveram condições de escolher “algo melhor”, ou ainda, de que a 

profissão pode ser exercida por qualquer pessoa sem conhecimento teórico/pedagógico ou 

apenas com “notório saber”. 

 Foi nesse momento de reflexão sobre a prática – recém-iniciada –, que a licencianda 

foi convidada, no ano de 2015, pela coordenadora do grupo do PIBID, a participar do 

processo de formação desenvolvido pelo Projeto Cirandar: rodas de investigação desde a 

escola. Como ela mesma ansiava, mais um desafio foi posto, pois escrever a respeito de “ser 

professor” é uma tarefa complexa. Para além da narração do dia a dia da profissão, esse 

processo exige um olhar desprovido de conceitos narcísicos e uma abertura ao olhar do outro, 

visto que a concepção base do Projeto Cirandar emerge da troca entre pares, da circularidade 

dos aprendizados inter-relacionais e do despir-se de algumas verdades a respeito daquilo que 

se entende ser docente. 

 Nesse sentido do aprender com as experiências, de (re)significar, reconstruir, 

desconstruir, criar e recriar, do aprender coletivo e com os exemplos é que faço das palavras 

de Larrosa (2015) as minhas: “o que vou lhes propor aqui é que exploremos juntos outra 

possibilidade, digamos que mais existencial (sem ser existencialista) e mais estética (sem ser 

esteticista), a saber, pensar a educação a partir do par experiência/sentido” (p. 16). Mesmo 

com percalços, dificuldades e desafios, hoje a então menina, ao tentar escrever sobre “ser 

professor”, vê em sua mão o mesmo anel, aquele mesmo anel que reluzia sujo de giz, junto à 

sineta, nas mãos da mãe-professora (Figura 4). 

                                                 
2 Política nacional de formação inicial de docentes, criado pelo Decreto n.º 7.219/2010 e regulamentado pela 
Portaria 096/2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pibid e https://www.capes.gov.br/educacao-
basica/capespibid/pibid. 

http://portal.mec.gov.br/pibid
https://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
https://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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Figura 4 - Duas histórias, um mesmo anel. 

 
Fonte: Acervo da autora/Ilustração de Lauro Cirne 

 

  Como diz o ditado popular, as palavras ensinam, porém os exemplos arrastam. A partir 

dos exemplos vivenciados, as experiências foram constituindo o significado que hoje a jovem 

tem em relação ao que é ser docente. Aqui me refiro, principalmente, à docência como um 

campo de atuação extremamente desafiador que se forma e transforma por meio das 

experiências que os professores se propõem a viver. É relativa à primeira experiência daquela 

jovem docente, agora recém-graduada, como professora alfabetizadora de adultos, em um 

ambiente não escolar, que essa narrativa passa a se ater. 

 Esse foi mais um desafio que a jovem enfrentou, ao participar do Núcleo de Educação 

de Jovens e Adultos e Alfabetização (NEEJAA/FURG). Ainda sem experiência como 

professora regente, viu-se frente à oportunidade de lecionar para adultos trabalhadores de uma 

cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos no município do Rio Grande - RS. Essa 

oportunidade concretizou-se, visto que a FURG, ao assessorar a cooperativa Santa Rita3 por 

intermédio do Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico (NUDESE), identificou 

alguns trabalhadores ainda no estado de analfabetismo e que demonstravam interesse em 

aprender. A realidade desses indivíduos não propicia que eles frequentem a escola formal, 

principalmente porque o trabalho que exercem os esgota, física e mentalmente. 

                                                 
3 Localizada no antigo aterro sanitário da cidade do Rio Grande/RS, no bairro Santa Rita, às margens da Avenida 
Roberto Socoowisk. 
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 Na ocasião, o NEEJAA recebeu o convite para desenvolver um projeto de extensão,4 

engendrando processos de alfabetização. O projeto ocorreria no local e horário de trabalho 

desses sujeitos, no intuito de diminuir as dificuldades que esses encontram para se deslocar 

até as escolas. A iniciativa foi aceita e o projeto planejado e desenvolvido de modo a 

contemplar os trabalhadores em suas necessidades. Desde o início do ano de 2017, as aulas 

acontecem no ambiente de trabalho dos cooperados em uma sala, preparada pela cooperativa, 

com materiais doados pela universidade e muita força de vontade e iniciativa, tanto dos alunos 

quanto das professoras5.  

Para além do papel de professor, ele torna-se referência para os educandos, o que 

exige, conforme menciona Tardif (2004), “[...] sempre uma parcela de improvisação e de 

adaptação a situações novas e únicas que exigem do profissional reflexão e discernimento 

[...]” (p. 248).  Isso ocorreu diversas vezes, quando – ao chegar à sala de aula com o 

planejamento desenvolvido, dando continuidade às temáticas anteriores – os alunos haviam 

experienciado momentos difíceis ou emoções gratificantes, e tinham a necessidade de 

compartilhar, fazendo com que as atividades escolhidas para a aula fossem modificadas, a fim 

de que eles pudessem dividir suas vivências. Ao exercer esse arbítrio, aprendo a falar com 

eles a partir da escuta e mais, aprendo como ensina Freire (2016) “a difícil lição de 

transformar o seu discurso” (p. 111). 

De que maneira, principalmente, quando as experiências compartilhadas não são 

felizes, continuar a aula, desconsiderando a dura realidade? Como priorizar o conhecimento 

científico, sem considerar as condições propícias para que a aprendizagem ocorra? São 

realidades distantes e desconhecidas, mas repletas de ensinamentos e possibilidades de 

aprendizagem. Em alguns desses momentos, foram utilizadas as histórias que eles contavam 

para trabalhar com as palavras (formas coloquiais, normas cultas, gírias...), para criar poemas 

a partir dos relatos, alguns deles ditados pelos alunos, tendo a professora como escriba6, 

trabalhar no mapa os locais que faziam parte das “contações”, e também receitas7 que eles 

criavam nas horas vagas. Tais atividades fazem parte da leitura de mundo preconizada por 

                                                 
4 Projeto de extensão, inicialmente, denominado de Alfabetização de mulheres trabalhadoras: separando resíduos 
sólidos, etapa em que apenas mulheres frequentavam as aulas. Atualmente, já existem homens, assim o projeto 
está sendo reestruturado para se adequar à nova situação. 
5 Desde o início do projeto são duas professoras voluntárias que desenvolvem as aulas, sendo que, em setembro 
de 2017, o projeto foi contemplado com uma bolsista que participa das aulas junto às professoras. As aulas são 
ministradas duas vezes por semana, durante duas horas, em horário de expediente. 
6 Aquele(a) que escreve o que o outro dita/fala.  
7 Algumas receitas tradicionais do Maranhão (uma das alunas é oriunda desse estado) e o conhecido pudim de 
pão.  
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Freire (2016) e das percepções que eles possuem sobre a própria aprendizagem, respeitando a 

identidade cultural e os saberes dos educandos. O autor afirma que:  

 
[...] uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o 
professor ou professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se 
como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. (p. 420) 
  

E acrescenta: “Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva 

associar a disciplina cujo conteúdo se ensina [...] Por que não estabelecer uma “intimidade” 

entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm 

como indivíduos?” (FREIRE, 2011, p. 32). Respondendo a esses questionamentos, 

compartilho, na Figura 5, um pouco do que é trabalhar os conteúdos curriculares da 

alfabetização associados às realidades e contextos dos alunos, em que partimos de palavras 

faladas por eles, mas que ainda não sabiam escrever e construímos um poema o qual retratava 

o dia a dia de luta e desafios. O processo de escrita foi realizado a partir de como eles 

pensavam que a palavra fosse escrita até encontrarmos a palavra sem desvios ortográficos. 

Após, o poema foi impresso e afixado na parede da sala para estimular a criatividade e 

valorizar a turma.  

Ainda na Figura 5, é apresentada a escrita da letra de uma música que estavam 

cantando ao chegar na sala de aula, a qual, por unanimidade, foi escolhida para que eles 

conhecessem as palavras que a compõem. Esse momento foi muito divertido, pois eles 

conseguiram visualizar o que dizem quando cantam a música. 
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Figura 5 – Poema criado pelos alunos, escrito no quadro e impresso pela professora. Trecho de 
música. Fotografia dos cadernos dos alunos. 

 
Fonte: Registro fotográfico da autora (atividades realizadas em sala de aula) 

 

São momentos como esses que enfatizam a importância de entendermos a profissão 

docente imbuída de saberes técnicos, científicos e conhecimentos sensíveis e humanos, como 

corrobora Cunha (1989): 

 
A formação do educador é um processo, acontecendo no interior das condições 
históricas em que ele mesmo vive. Faz parte de uma realidade concreta determinada, 
que não é estática e definitiva. É uma realidade que se faz no cotidiano. Por isso, é 
importante que esse cotidiano seja desvendado. O retorno permanente da reflexão 
sobre a sua caminhada como educando e como educador é que pode fazer avançar o 
seu fazer pedagógico. (p. 169-170) 

 

Levando em consideração a profundidade de cada experiência vivida, emerge a 

necessidade de compartilhar as reflexões – que são realizadas constantemente a cada encontro 

– com os colegas de profissão e também o planejamento das aulas que pressupõe as demandas 

e interesses dos alunos. Contudo, nem sempre é possível colocar em prática o planejado, fato 

que exige flexibilidade como critério orientador no desenvolvimento dos planos de aula 

(VASCONCELLOS, 2015, p.159). Os anseios e frustrações, as conquistas e alegrias, o receio 

e as aprendizagens precisam ser registrados, pois são eles que fazem parte da experiência que 

(re)significa o que a jovem, até então, compreende sobre a docência.  

Nesse contexto, o Projeto Cirandar oportunizou um processo de reflexão crítico e 

sensível sobre as práticas e experiências iniciais da jovem professora, em um misto de 

entendimento das realidades vividas e as sensações que elas causam (MAFFESOLI, 1998), 
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enfatizando a aprendizagem coletiva que se torna significativa, ao abranger formas múltiplas 

de pensar e exercer a docência, como esclarecem Galiazzi e Schmidt et al. (2016): 

 
[...] a formação acadêmico-profissional8 em que professores registram, conversam, 
escrevem, reescrevem e problematizam suas práticas educativas em Rodas de 
Formação na Escola e assim partilham os sentidos atribuídos a suas práticas, 
promovem espaços de pesquisa, planejamento e de organização das ações educativas 
em um processo de construção de parcerias e de formação acadêmico-profissional. 
Nossa aposta formativa está na constituição de comunidades aprendentes sobre ser 
professor, com o objetivo de compreender e desenvolver práticas pedagógicas que 
promovam a aprendizagem dos participantes. (p. 158) 
 

O Cirandar proporcionou intensas experiências que contribuíram, sobremaneira, para a 

constituição docente da jovem licenciada. Mobilizada e com o desejo de entender melhor esse 

processo, ingressou no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU/FURG) com a 

pretensão de desenvolver uma pesquisa orientada pela seguinte questão: Como se mostra a 

(re)significação da docência no âmbito do Projeto Cirandar? Foi eleito como objetivo geral: 

compreender como ocorre o processo de (re)significação docente por meio das experiências 

registradas nos diários dos participantes do Projeto Cirandar.  

Dessa forma, apresento, pois, nesta dissertação, o contexto da pesquisa, discorrendo 

sobre o Projeto Cirandar (GALIAZZI, 2013, 2016), os caminhos metodológicos que percorri; 

assim como o diálogo entre o campo empírico e os teóricos que embasaram esta pesquisa. 

Conceitos sobre experiência (LARROSA, 2015, DEWEY, 1971), docência e reflexão 

(PIMENTA, 1997, 2010, 2012), diálogo e autonomia (FREIRE, 2016, CONTRERAS, 2002), 

diários de registro (FREITAS, 2017, HESS, 2006 e ZABALZA, 2004), entre outros, 

permearam, transpassaram e atravessaram a questão principal deste estudo. 

 

 

                                                 
8 Conceito cunhado por Diniz-Pereira em contrapartida ao termo “formação contínua”. O autor esclarece que a 
formação dos profissionais da educação precisa ser responsabilidade conjunta da universidade e da escola, 
buscando assim a parceria entre essas instituições e dessas com os professores. Tal conceito retira apenas do 
professor a responsabilidade pela própria formação permanente, visto que, ao receber amparo e incentivo como, 
por exemplo, a oferta de cursos (por parte da universidade) e a dispensa para realização do mesmo (por parte da 
escola), oportuniza que os professores busquem por novos conhecimentos e, a universidade e os acadêmicos 
possam compartilhar dos cotidianos escolares.  
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2. PROJETO CIRANDAR: RODAS DE INVESTIGAÇÃO DESDE A ESCOLA 

 

O Projeto Cirandar: rodas de investigação desde a escola9 está embasado nas 

premissas freirianas da construção do saber coletivo, compartilhado e dialógico, primando 

pelo diálogo como diretriz da experiência, levando em consideração os contextos escolares e 

as vidas dos professores, suas resistências e lutas, além de seus entendimentos sobre a própria 

construção docente. Configura-se como um espaço para repensar as práticas docentes, ao 

mesmo tempo em que confronta os conhecimentos acadêmicos às realidades escolares, dando 

margem para que os docentes entendam e conheçam suas próprias possibilidades e limitações. 

Conforme Schmidt e Galiazzi (2013): 

 
O pressuposto formativo é que os professores envolvidos no processo de formação 
produzam seus relatos de experiência e durante a sua produção desenvolvam a 
escrita, o diálogo, a leitura crítica entre pares, o trabalho coletivo e a partilha de 
saberes e vivências [...]. (p. 16) 
 
 

 Os objetivos específicos do Projeto são: a formação acadêmico-profissional de 

maneira a integrar escola e universidade; rodas de investigação, para dialogar sobre as 

experiências de sala de aula; rodas de escrita, onde são desenvolvidos os relatos dessas 

experiências; rodas de leitura crítica, etapa em que existe a troca de relatos e elaboração de 

parecer sobre a escrita do colega; reescrita e reenvio dos pareceres via sistema da FURG 

(Sinsc10); leitura dos relatos que serão apresentados no encontro final presencial do Projeto 

Cirandar. Os objetivos elencados constituem também as fases do Projeto, sendo que 

atualmente11 existem dois encontros presenciais: um durante o processo e outro no 

encerramento, onde os diários produzidos no decorrer do semestre são entregues à 

coordenação. As demais etapas são realizadas a distância, por meio do sistema de inscrições 

da FURG (Sinsc).  

As atividades do Projeto, a partir dessa perspectiva, tornam-se uma tentativa de 

compreender a construção da docência para além da formação acadêmica, pois transpassam o 

ambiente universitário, perpassando pelas salas de aula públicas e privadas. O Cirandar 

                                                 
9 Teve início no ano de 2012, em parceria com a 18º Coordenadoria Regional de Educação (CRE), na intenção 
de reestruturar o currículo do Ensino Médio, focando nas experiências dos Seminários Integrados. Após, a 
proposta foi ampliada, sendo atualmente estendida para graduados, pesquisadores e licenciandos que tenham 
interesse em refletir sobre suas práticas de sala de aula. 
10 Endereço eletrônico: https://sinsc.furg.br/ 
11 O último processo teve seu encerramento em março de 2019, referente ao ano de 2018. 

https://sinsc.furg.br/
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considera mais do que práticas, metodologias e perspectivas pedagógicas ao propiciar “o 

exercício da escuta e o compartilhar dos saberes”, produzindo “junto aos participantes do 

Projeto, uma atmosfera que remeta ao sentido de pertencimento a um país, à própria escola e à 

formação de professores [...]” (SCHMIDT E GALIAZZI, 2013, p.14-15). 

Os pressupostos teóricos do Projeto implicam valorizar a aula de cada professor para 

pensar a formação; a escrita das experiências de sala de aula como foco coletivo e ferramenta 

cultural; a aprendizagem dialógica e coletiva; e a leitura entre pares, o que intensifica a 

formação e a (re)significação da docência. Ratificando, esse processo de formação 

proporciona diversidade de entendimentos e uma gama de maneiras de analisar, compreender 

e obter resultados positivos sobre o desenvolvimento profissional dos docentes; o que inclui 

aquilo que os toca e os modifica, visto que os relatos inscritos no Projeto Cirandar são a prova 

dessas experiências, a constatação de que a sala de aula está sendo vivida, sentida, 

experimentada e não constitui apenas um acontecimento que simplesmente “passa” 

(LARROSA, 2015).  

Tais fatos corroboram a importância de articular escola e universidade, proposta 

formativa do Projeto, que visa a compartilhar responsabilidades entre essas instituições, no 

que tange à formação inicial e continuada dos profissionais da educação, enfatizando a 

relevância dos saberes teóricos nas realidades escolares e não apenas o exercício de repetição 

de técnicas, métodos e estratégias de pouco efeito transformador. Por esse viés, Pimenta 

(2010) defende que: 

 
[...] o papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para 
compreender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais, e de si 
mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles 
intervir, transformando-os. (p. 49)   

 

 Essas perspectivas de análise são materializadas nas escritas desenvolvidas nos 

diários, trazendo a elas o tom de reflexão, distanciando do que Freire (2016) define como 

amesquinhar o caráter formador do exercício educativo. Nas palavras do autor: “É por isso 

que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há 

de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador” (2016, p. 34). 

Portanto, as experiências relatadas nos diários, escritos durante o Projeto Cirandar, são fonte 

de experiências que transpassam o simples “fazer educativo”, valorizando a prática 

profissional como “momento de construção de conhecimento por meio de reflexão, análise e 

problematização” (PIMENTA, 2010, p. 48). 
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Nesse sentido, a leitura entre pares motiva os participantes do Projeto a enxergarem a 

sua própria prática reconhecida no olhar do outro. Não o olhar de análise e julgamento, mas 

aquele que compartilha da aprendizagem e colabora com o crescimento da experiência do 

colega, visto que o processo de ler e reler os relatos dos pares convida ao exercício de 

reflexão sobre si mesmo, a partir da vivência do outro. Uma reflexão crítica que envolve o 

“movimento dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 2016, p.39), reiterando 

a premissa da ação profissional que forma e transforma. 

Assim, com base nessas perspectivas, a estrutura do Projeto foi desenvolvida, 

primeiramente em 2012, para atender aos docentes que lecionavam no Ensino Médio, 

ministrando as disciplinas de Seminário Integrado12. Naquele primeiro ano, não foram 

elaborados diários; mas sim relatos13. No ano seguinte (2013), assim como no primeiro, a 

captação dos participantes foi realizada por meio de visitas aos núcleos que reuniam todas as 

escolas públicas de Ensino Médio do município de Rio Grande, iniciando a proposta da 

construção de diários. Nos anos posteriores, o processo foi ampliado para licenciandos e 

professores das redes (públicas e privadas), mantendo o foco no intuito de uma formação 

conjunta, coletiva, voluntária e direcionada ao pressuposto de formação por meio de 

comunidades aprendentes. 

 A ideia de comunidades aprendentes, segundo Galiazzi e Schmidt (2016), decorre do 

termo “comunidades de prática”, empregado por Lave e Wenger (1998), para nomear aquelas 

em que se aprende a viver em comunidade, com objetivo comum, exercendo atividades onde 

todos estejam engajados (p. 15). No caso específico do Projeto Cirandar, as atividades 

compartilhadas são as leituras, escritas dos relatos, aprofundamento teórico, leitura crítica do 

relato do colega e a produção de diários reflexivos.  

  

2.1 O ENCONTRO DA PESQUISA COM A CIRANDA 

 

 Entendendo um pouco mais o desenvolvimento e as bases que sustentam o Projeto 

Cirandar, depreende-se o quanto esse processo teve a oportunizar, por meio das experiências 

historiadas e refletidas em conjunto, a respeito das escritas reflexivas dos diários em relação 

                                                 
12 Componente curricular do Ensino Médio Politécnico nas escolas estaduais de Ensino Médio do Rio Grande do 
Sul. Tem como objetivo desenvolver propostas de pesquisa de projetos em consonância com os eixos temáticos 
do componente curricular (Natureza, Humanas, linguagens e Matemática) e com atividades vinculadas ao 
mercado de trabalho, proporcionando o aprendizado em conjunto com a prática. Teve início em 2012. 
13 Os relatos são escritas mais sucintas sobre as experiências escolhidas para serem refletidas. Atualmente, 
configuram-se como parte do processo e objeto da etapa de leitura entre pares. 
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ao questionamento inicial da pesquisa de como se mostra a (re)significação da docência no 

âmbito do Projeto Cirandar.  

 Na intenção de ilustrar a escrita, apresento alguns diários que fizeram parte do corpus 

de análise (Figura 6), assim como nas Figuras 7 e 8, alguns dos trechos escritos pelos 

colaboradores14 da pesquisa. O debruçar sobre os diários propiciou mudanças no meu 

processo de (re)significação docente, visto que a leitura dos seus conteúdos reverberou na 

prática pedagógica que desenvolvo e nas inúmeras possibilidades do tornar-se e do 

(re)significar-se como professor.  
 

Figura 6 - Primeiros diários que fizeram parte do corpus de análise da pesquisa. 

 
Fonte: Registro fotográfico da autora (diários do acervo do Projeto Cirandar) 

                                                 
14 Foi utilizado o gênero masculino para que a leitura do texto ficasse mais fluente. No entanto, o gênero 
feminino é considerado e incluso no termo. 
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Figura 7 - Trecho de diário (PDB) 

         
Fonte: Registro fotográfico da autora (diários do acervo do Projeto Cirandar) 

 
Figura 8 – Trecho de diário (PVC) 

 
Fonte: Registro fotográfico da autora (diários do acervo do Projeto Cirandar) 
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A análise e leitura dos diários me possibilitou reviver memórias a partir dos relatos 

desses professores. A cada linha emergiu uma nova sensação em um misto de felicidade e 

indignação, visto que nem todas as narrativas continham um viés de superação de dificuldades 

ou conquista dos resultados esperados, como a princípio – inocentemente - julgava que iria 

encontrar. O pensar sobre a docência a partir das escritas dos cotidianos escolares, muitas 

vezes me desacomodou e incomodou, mas defendo que esse é um movimento necessário de 

ser realizado, pois como bem define Larrosa (2015) o saber da experiência é “[...] o que se 

adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida 

e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece [...] é um saber 

particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal” (p. 32). Assim, entrar em contato com as 

histórias narradas nos diários foi um aprendizado importante que, certamente, ampliou meu 

entendimento sobre as realidades da docência e os atravessamentos do cotidiano educacional.  

Nessa perspectiva, Freire (2016) define com maestria o ato de refletir sobre si quando 

diz que: 

  
Na formação permanente dos profissionais, o momento fundamental é o da reflexão 
crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 
pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 
crítica, tem que ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. (p. 
40) 
  

Nesse sentido, encontrei o conteúdo desses diários impregnado de reflexões críticas 

sobre a prática que Freire nos convida a realizar. Refletir sobre as experiências torna-se o 

diferencial para compreendê-las como produtoras de movimento e transformação, ou de 

estagnação. Dewey (1971) esclarece que nem todas as experiências “são genuínas e 

igualmente educativas” (p. 16) e que muitas delas podem barrar “futuras experiências mais 

ricas” (p. 16). Dessa forma, a experiência por si só não provoca o movimento de reflexão, mas 

sim a qualidade da experiência que “vive e se prolonga em experiências que se sucedem” (p. 

16). 

O autor ainda menciona que a educação tradicional, burocrática – repleta de regras, 

normas e condutas – retira dos docentes e discentes a possibilidade de viver novas 

experiências, pois antes mesmo de ingressarmos nas instituições de ensino sabemos como elas 

funcionam através das experiências dos que lá estiveram antes de nós. Entretanto, ele defende 

que “uma teoria coerente de experiência, capaz de dar direção positiva à seleção e 

organização de métodos e materiais apropriados à educação, é exigida pela tentativa de dar 

uma nova direção ao trabalho das escolas” (DEWEY, 1971, p.20). 
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 A partir da explanação de Dewey (1971), como participante e pesquisadora do 

processo de formação Cirandar, compreendo que os movimentos resultantes dele estimulam 

essa “nova direção” para a educação, pois partem do diálogo, da escuta e do incentivo a 

experiências coletivas que coadunam com a referência de educação problematizadora 

desenvolvida por Freire (2011), em que os homens (aqui representados pelos professores 

participantes) percebem criticamente “como estão sendo no mundo com que e em que se 

acham” (p. 100).  

Giroux (1997) menciona que “a teoria educacional tradicional sempre esteve aliada ao 

visível, ao literal, e ao que pode ser visto e operacionalizado [...] geralmente não tem incluído 

uma linguagem ou modo de análise que olhe para além do que está dado ou é fenomênico” (p. 

36). É nesse confronto que a construção de diários instiga os participantes a escreverem sobre 

o que normalmente não é dito, sobre suas perspectivas como sujeitos produtores de 

conhecimento, pois segundo o autor “aquilo que não é dito é tão importante quanto aquilo que 

é dito” (p. 36) e, muitas vezes, aquilo que não é dito claramente no cotidiano escolar, pode ser 

encontrado nas escritas individuais contidas nos diários dos professores.  

Por esse caminho, ao explicitar os motivos pelos quais os diários foram escolhidos 

para tornarem-se objeto desta pesquisa, inicialmente rememoro Larrosa (1998), quando 

esclarece que as narrativas das experiências, relatadas nesses materiais, fazem com que 

narrador e interlocutor estabeleçam diálogo, expressando seus múltiplos “eus”. Coadunando 

com este pensamento, Zabalza (2004) manifesta que escrever sobre si (suas experiências) 

auxilia a racionalizar a vivência e reconstruir a experiência (p. 18). No mesmo viés, Josso 

(2007) enfatiza que “As narrações centradas na formação ao longo da vida revelam formas e 

sentidos múltiplos de existencialidade singular-plural, criativa e inventiva do pensar, do agir e 

do viver junto” (p. 413). Portanto, refletir acerca do vivido, encaminha ao processo de 

(re)significação, visto que proporciona questionar-se, reavaliar-se e conhecer-se como docente 

em constante formação. 

 Tais conceituações vêm ao encontro do que a pesquisa se propôs, em outras palavras, 

os diários como objeto de pesquisa são fontes para refletir sobre os diversos “eus” que surgem 

das experiências docentes. Ademais, essas mesmas experiências transformam as práticas e, 

por consequência, o ambiente no qual o docente em transformação está inserido, sendo assim, 

pensar a respeito da prática é fundamental. Conforme defendem Freitas, Machado e Souza 

(2017), os diários são instrumentos de apoio às práticas crítico-reflexivas, portanto, escrever 

acerca dessas reflexões, torna-se uma contribuição importante a outros professores, quando 

compartilhada entre pares. 
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 Nesta pesquisa, devido a essa circularidade, procurei compreender melhor o 

desenvolvimento do processo de formação Cirandar, e de que modo ele propicia a 

(re)significação docente. Sendo assim, enfatizo a importância da escrita sobre a prática, pois 

entendo que os diários se tornam instrumentos básicos para esse tipo de interpretação. 

Segundo Hess (2006), os diários são utilizados para guardar os momentos, portanto, o autor 

nomeia como diário dos momentos, ao passo que Zabalza (2004) denomina de diários de 

registro, sendo esse um “espaço de narrativa dos pensamentos dos professores” (p. 41), no 

qual é possível explorar a “versão que o professor dá de sua própria atuação [...] e da 

perspectiva pessoal da qual a enfrenta” (p. 41). 

 Sem pormenorizar a nomenclatura que cada autor oferece ao instrumento diário, mas 

considerando sua importância, é possível esclarecer a ampla abrangência que o hábito da 

escrita tem em relação ao processo de (re)significação docente. Para Cunha e Chaigar (2009), 

partindo da referência de culturas ocidentais contemporâneas, “a escrita é a forma principal de 

comunicação humana, e seu domínio é parte fundamental da condição educativa dos sujeitos” 

(p. 120), sua importância é consenso que permeia por diferentes “espaços e lugares onde se 

produz conhecimentos sobre essa questão” (p. 120).  

 Nesse contexto, o Projeto Cirandar torna-se um espaço estimulador da escrita narrativa 

em diários, propiciando ao professor a sensação de pertencimento a seu campo de atuação 

(COUSIN, 2010).  Isso faz o profissional compreender a importância prática do seu papel na 

transformação das realidades educacionais que vive cotidianamente, tanto nos contextos da 

educação formal quanto não formal, pois, como assegura Freire (2016), a educação é a 

maneira de transformar o mundo, o instrumento que o professor utiliza para intervir 

positivamente na sociedade. Sendo assim, explanar sobre a docência e seus atravessamentos é 

condição precípua na tentativa de compreender melhor o fenômeno de pesquisa. 

 Na intenção de tornar visível o processo experenciado pelos participantes do Projeto 

Cirandar, trago a imagem (Figura 9) de uma síntese15 desenvolvida por um dos grupos, no 

encontro presencial da edição de 2017. A criação da síntese tem por objetivo agregar as 

percepções coletivas frente ao processo que foi vivido, desde o início, culminando no 

compartilhamento das experiências em grupo.  

 
 

                                                 
15 Ao final de cada encontro presencial, a equipe organizadora convida os participantes de cada sala para 
manifestarem sua compreensão e aprendizagens, em uma síntese, que pode ser em forma de escrita, poema, 
música, teatro, entre outras que a criatividade permitir. 
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Figura 9 – Síntese desenvolvida por um dos grupos no encontro presencial de 2017. 

 
     Fonte: Acervo fotográfico da autora (atividade realizada no encontro presencial do Cirandar) 
 

O movimento de reflexão continua, mesmo com a finalização do Projeto, o que pode 

ser percebido nos diários dos professores participantes que permaneceram escrevendo suas 

práticas e refletindo sobre a profissão docente em outras edições do evento.        

 

2.2 A FORMAÇÃO NA CIRANDA 

 

É preciso pontuar como os processos formativos desenvolvidos em uma perspectiva 

dialógica, circular e horizontal vêm estabelecendo o diferencial na formação inicial e 

continuada dos participantes. O processo de acolhimento das práticas como fonte de 

conhecimento pedagógico faz com que mais profissionais se identifiquem com o movimento 

de formação voltado às suas realidades vividas e experienciadas das quais falam (ou 

escrevem) como protagonistas. As experiências formativas, oportunizadas pelo Projeto 

Cirandar, valorizam aqueles que dele fazem parte – licenciandos, graduados, especialistas, 

mestres, doutores, profissionais com pouco ou muito tempo na docência – pois a importância 

está na comunhão entre os que fazem a educação, ou seja, todos ensinam e aprendem juntos a 

partir desse encontro.  O Projeto Cirandar iniciou com foco nos professores do Ensino Médio 

da disciplina de Seminário Integrado, sendo desenvolvido em escolas da rede básica do 

município do Rio Grande, RS. Nos anos posteriores, sua abrangência foi ampliada e a 

divulgação passou a ser realizada por meio das mídias digitais, nos programas de iniciação à 
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docência como o PIBID16, nos cursos de graduação, em eventos, etc. Nos últimos anos, foi 

instituído o “apadrinhamento”, no qual os “cirandeiros” se comprometem a convidar e a 

acompanhar um participante ou mais de acordo com as premissas de “comunidade 

aprendente” incorporadas no Projeto.  

A experiência coletiva disponibilizada pelo Cirandar é instaurada por meio de cartas 

que instituem o diálogo próximo e quase pessoal da equipe coordenadora do Projeto17 com os 

participantes, informando-os acerca do desenvolvimento do curso, na tentativa de 

proporcionar a compreensão de que esse movimento formativo intenciona a aprendizagem 

coletiva. A figura 10 ilustra um trecho da carta que inaugurou a edição do Projeto no ano de 

2017.  

 
           Figura 10 - Trecho da primeira carta da edição de 2017 do Projeto Cirandar 

 
            Fonte: Acervo do Projeto Cirandar. 

 

As cartas são enviadas, periodicamente, trazendo assuntos diversos, tais como notícias 

e novidades sobre o Projeto, assuntos que dizem respeito a educadores, questionamentos, 

dúvidas, proposições para a construção das escritas nos diários, entre outros que emergem de 

modo oportuno. Esse diálogo que é, segundo Freire (2011), o “encontro dos homens, 
                                                 

16 Foi por intermédio desse Programa que descobri a existência do Projeto Cirandar no ano de 2015. 
17 As cartas são escritas pela professora Maria do Carmo Galiazzi, e algumas delas podem ser acessadas no site 
do Projeto, no endereço eletrônico <www.cirandar.furg.br/espacoonline>. 
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mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” (p. 

109), aproxima os participantes e convida-os não só à reflexão, mas também à ação, à 

reflexão-ação. Conforme o autor:  

 
[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar as ideias de 
um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 
consumidas pelos permutantes. (p. 109) 

 

O movimento dialógico incentivado pela estrutura do Projeto Cirandar garante a 

“liberdade de expressão, o exercício da escuta e o compartilhar de saberes” (SCHMIDT, 

GALIAZZI, 2013, p.14) em todas as suas etapas, culminando no desenvolvimento de um 

livro que incorpora alguns dos relatos dos participantes de cada edição. Os relatos são 

escolhidos, a cada ano, levando em consideração aspectos diversos, sendo que a edição do ano 

de 2014 foi realizada por alunos da pós-graduação durante a disciplina “Formação de 

professores, saberes docentes e mediações pedagógicas”, ministrada pelas professoras Maria 

do Carmo Galiazzi e Elisabeth Brandão Schmidt, em 2015. Cito esse fato, visto que um dos 

diários, analisados durante a pesquisa, conta a experiência vivida nesse processo de escolha 

dos relatos. 

A título de esclarecimento, menciono os critérios que foram levados em consideração 

na escolha dos relatos no ano de 2014. Foram eles: ressignificação da teoria, 

coletivo/processo, valorização, reflexão sobre a prática, presença da escola (gestão), 

protagonismo dos professores, percepção da pesquisa, rompimento da desacomodação, 

conteúdos, parcerias, pertencimento, escritura (escrita mais leitura), percepção de 

autoformação e intensidade do relato (originalidade, ineditismo).  

Reencontro, pois, mais uma vez, nas ações que permeiam o Projeto, os conceitos de 

comunidade aprendente, diálogo, experiência, reflexão e todos os demais que compõem essa 

pesquisa. O caminho trilhado durante o processo de formação engloba as múltiplas 

aprendizagens da equipe diretiva, dos participantes, das escolas, dos pesquisadores e 

estudantes de pós-graduação, enfim, a ciranda só aumenta, pois acolhe, ensina e aprende de 

maneira coletiva, ao mesmo tempo que proporciona escrevermos uma nova história para a 

educação que se pretende protagonizar.  

Na intenção de continuar fazendo parte dessa história, utilizo a próxima seção para 

contar os caminhos trilhados nesta pesquisa que tem como foco o Projeto Cirandar.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Nesta seção, apresento o caminho percorrido até o encontro com a questão de 

pesquisa: Como se mostra a (re)significação da docência no âmbito do Projeto Cirandar?   Em 

consonância com a questão formulada, foi adotado como objetivo geral: compreender como 

ocorre o processo de (re)significação docente por meio das experiências registradas nos 

diários dos participantes do Projeto Cirandar.  

Levando em consideração que a escolha pela metodologia depende da natureza do 

objeto, da questão de pesquisa e da perspectiva teórica que orienta o pesquisador, com base 

nas características do objeto de pesquisa e na profundidade de conteúdo que ele oferece, foi 

considerada a abordagem qualitativa para esta pesquisa, visto ser um método de investigação 

científica que enfoca o caráter subjetivo do objeto analisado, não se preocupando com a 

representatividade numérica, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social 

(SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, p.31). Segundo esses autores “A pesquisa qualitativa 

preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” (p. 31).  

Na perspectiva de Minayo (2007):  
 
A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. (p. 14)  

 

Portanto, foi a abordagem qualitativa que possibilitou desvendar as subjetividades 

expressas nas narrativas dos participantes do Projeto Cirandar. De acordo com o pensamento 

de Moraes e Galiazzi (2011), o processo investigativo foi desenvolvido no entendimento de 

que a “pesquisa qualitativa pretende aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga 

a partir de uma análise rigorosa e criteriosa desse tipo de informação” (p. 11).   

Primeiramente, foi realizado o rastreio no banco de dados da Capes por teses e 

dissertações na área educacional que elencassem os termos principais que são desenvolvidos 

neste estudo. A busca foi refinada para pesquisas nos últimos quatro (4) anos (desde 2014), já 

que alguns conceitos possuem grande abrangência. As terminologias pesquisadas na grande 

área de Ciências, microárea Educação e área de concentração Educação foram: 

(re)significação, experiência, formação de professores, memórias docentes e Cirandar. Tal 

ação foi executada na intenção de conhecer, mesmo que superficialmente, os conteúdos das 
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pesquisas que referenciam esses termos e objetivar a pesquisa para uma temática 

diversificada. 

O termo Projeto Cirandar, por ser o mais específico, resultou duas dissertações, ambas 

de 2015, e uma tese do ano de 2017, desenvolvidas na Universidade Federal do Rio Grande- 

FURG, tendo como foco as narrativas dos professores de ensino médio, participantes do 

referido Projeto. Após a procura de teses e dissertações, realizei a leitura dos relatos dos 

participantes do Projeto Cirandar, disponíveis no site18 oficial do Projeto, cuja pretensão 

inicial seria a de utilizá-los como objeto de análise. Todavia, após a leitura, compreendi que 

os relatos, por mais intensos que sejam, não trazem em si a mesma profundidade e detalhes 

que os diários possuem, haja vista os relatos serem narrativas mais sucintas (em torno de 3 a 4 

laudas) sobre as experiências contidas nos diários, conforme orientação19 dada aos 

participantes no decorrer  do Projeto.  

Desse modo, para que fosse possível utilizar os diários, fiz contato com a equipe de 

coordenação do Projeto, a fim de apresentar a intenção de pesquisa, solicitando autorização 

para manusear os diários e verificar, junto ao banco de dados do Cirandar, os participantes 

que se encaixavam no requisito estipulado, ou seja, profissionais que participaram do Projeto 

por, no mínimo, três anos. Em contrapartida, dispus-me a participar como colaboradora na 

equipe organizadora do Cirandar.  

Nesse caminho, tive acesso aos diários, debruçando-me sobre o material que continha 

informações para que eu pudesse compreender como ocorre o processo de (re)significação 

docente por meio das experiências dos participantes do Projeto Cirandar.  Na etapa seguinte, 

realizei a seleção do corpus de análise a partir de uma leitura prévia dos diários desses 

participantes, considerando também o aprofundamento das práticas e não apenas as narrativas 

das ações. Em outras palavras, procurei identificar o processo de reflexão, análise e 

problematização acerca da prática docente que, de acordo com Pimenta (2012), possibilite 

uma formação profissional que valorize a prática docente “como momento de construção de 

conhecimento” (p. 23) e auxilie a reconhecer o “conhecimento tácito, presente nas soluções 

que os profissionais encontram no ato” (p.  23). 

A forma como os diários foram analisados levou em consideração a estética que, na 

conceituação de Pereira (2013), se refere “ao modo como cada indivíduo se organiza 

enquanto subjetividade” (p. 81) e os conteúdos reflexivos, buscando identificar nas narrativas 

os movimentos que caracterizam a (re)significação da docência, bem como entender a 
                                                 

18 www.investigacaonaescola.furg.br 
19 As orientações são parte dos conteúdos das cartas enviadas durante o processo de formação. 
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relevância da escrita reflexiva nos diários, a partir de como os participantes veem as suas 

práticas sendo (re)significadas. Cabe aqui ressaltar que a busca pelo conteúdo reflexivo levou 

em consideração principalmente a relação entre o exercício da profissão e o papel social da 

mesma que foi sendo atribuído pelos professores em suas escritas. 

Dessa maneira, de posse das informações sobre os participantes certificados (aqueles 

que atingiram a etapa final, com a entrega dos diários), realizei a primeira seleção dos diários, 

considerando três ou mais diários por participante. Foram feitas breves leituras de alguns dos 

diários na intenção de definir outros critérios para novos refinamentos a fim de diminuir o 

quantitativo do material de análise. Portanto, foram definidos, inicialmente, como critérios 

adicionais: diários de professores do ensino público; relatos em que aparece o tempo de 

experiência docente; prioridade para a análise dos que possuem mais tempo de profissão. 

Esses critérios foram adaptados e flexibilizados, no decorrer da análise, em virtude de que 

nem todos os diários de um mesmo colaborador possuíam aprofundamento reflexivo; em 

contrapartida, encontrei diários de professores com menor tempo de docência e com reflexões 

importantes para a pesquisa. Foi preciso desconsiderar alguns diários por constarem apenas 

atividades escolares descritivas, o que para a pesquisa não possuía relevância, visto que a 

mesma intencionou encontrar diários que realmente tivessem como foco a narrativa de 

experiências transformadoras, alinhada ao pensamento de Larrosa (2015) e Dewey (1971). 

Nesse caminho, analisei um número específico de diários (Tabela 1), selecionados de 

acordo com os critérios mencionados. Constituíram objeto de análise as escritas sobre a 

prática que ofereceram subsídios para a compreensão do que se busca na pesquisa, como bem 

esclarece Freire (1993):  
 
Precisamos exercitar nossa capacidade de observar, registrando o que observamos. 
Mas registrar não se esgota no puro ato de fixar com pormenores o observado tal 
qual para nós se deu. Significa também arriscar-nos a fazer observações críticas e 
avaliativas a que não devemos, contudo, emprestar ares de certeza. (p. 68) 

 

Com base nessa assertiva, intentei compreender de que maneira o processo de 

(re)significação docente  ocorre, a partir do diálogo com as teorizações que permeiam as 

narrativas das experiências dos professores colaboradores da pesquisa.  

A Tabela 1 mostra o quantitativo de participantes com três e quatro inserções no 

Projeto Cirandar no período compreendido entre 2013 e 2017. 
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Tabela 1 - Quantitativo de diários selecionados por participantes (de 2013 a 2017) 

Participantes certificados Diários (unidade) Total de diários  

10 3 30 

4 4 16 

Total de diários do primeiro refinamento 46 
Fonte: Autora 

 

A tabela 2 especifica o número final de diários após o estabelecimento dos critérios de, 

no mínimo, três (3) participações, sendo que o número máximo de participações encontradas 

foi quatro (4). O critério referente ao ensino público foi totalmente contemplado, sendo 

subdividido entre professores da rede municipal, estadual e federal, incluindo o ensino 

técnico. O critério do tempo de docência foi flexibilizado e ampliado e, com base no critério 

de subjetividade estética e aprofundamento teórico, foram excluídos nove (9) diários e dois 

(2) participantes.  

 
      Tabela 2 - Descrição do número de diários analisados e finais (por colaborador) 

Professora(o) Nº de participações/diários Diários utilizados 
PRO 3 3 
PLN 3 3 
PDB 3 3 
PRB 3 2 
PCP 3 2 
PJL 3 3 
PAM 3 3 
PPZ 3 3 
PLA 3 0 
PAB 3 0 
PPK 4 3 
PVC 4 4 
PEP 4 4 
PCM 4 4 
TOTAL 46 37 

      Fonte: Autora 

 

Dos quatorze (14) colaboradores iniciais foram selecionados doze (12), totalizando 

quarenta (40) diários, sendo que destes, trinta e sete (37) fizeram parte do corpus de análise 

final. 
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Posteriormente, os participantes que tiveram seus diários selecionados receberam um 

e-mail, contendo breve explicação sobre a pesquisa, juntamente com o pedido de participação 

e o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo I) para autorizar o uso de suas escritas 

neste trabalho.   

A Tabela 3 apresenta a trajetória profissional e o quantitativo de docentes que 

lecionaram e/ou lecionam na educação básica (ensino fundamental e médio), na educação 

técnica, educação popular e no ensino superior. Não houve a intenção de adentrar nas funções 

exercidas em cada uma dessas modalidades de ensino, como direção, coordenação pedagógica 

e participação em formações como Pacto Nacional pelo fortalecimento do Ensino Médio20, 

entre outras que surgiram no decorrer da análise. 

 
Tabela 3 – Trajetória profissional dos colaboradores. 

Professora(o) Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Educação 
Popular 

Ensino Técnico Ensino 
Superior 

     PRO         X X    
PLN         X X    
PDB         X           X 
PRB  X    
PCP         X     
PJL         X     
PAM         X X          X 
PPZ  X         X  
PPK          X   
PVC         X X    
PEP         X           X 
PCM  X    

Fonte: Autora 

 

O fato de o Projeto Cirandar ser um elo entre o professor da rede de educação básica e 

a universidade, no qual o educador tem a possibilidade de compreender sua prática como 

formação de conhecimento científico da mesma forma que a sua prática retoma as teorias 

acadêmicas, constituiu fator preponderante para que os colaboradores enxergassem a 

importância desse processo formativo para o fortalecimento dos conhecimentos e da 

                                                 
20 Instituído pela Portaria n° 1.140, de 22 de novembro de 2013, representa a articulação e a coordenação de 
ações e estratégias entre a União e os governos estaduais e distrital na formulação e implantação de políticas para 
elevar o padrão de qualidade do Ensino Médio brasileiro, em suas diferentes modalidades, orientando pela 
perspectiva de inclusão de todos que a ele tem direito.  Composto por duas ações estratégicas articuladas, o 
redesenho curricular por meio do Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI, e a Formação Continuada de 
professores do Ensino Médio, iniciada no primeiro semestre de 2014. Disponível em: 
http://pactoensinomedio.mec.gov.br 

http://pactoensinomedio.mec.gov.br/
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autonomia deles próprios. Compreenderam também a relevância de suas experiências para a 

formação dos recém-chegados ao magistério que, ao exercerem a escuta dessas vivências nas 

rodas de diálogo ou na leitura dos relatos, entram em contato com as diversas realidades 

apresentadas pela docência. No mesmo viés, o Projeto Cirandar permite um espaço de troca e 

contato com as realidades escolares, o que possibilita aos docentes universitários 

compartilharem suas experiências para além da produção de trabalhos científicos demandados 

pela profissão. Por estarem inseridos na academia, nem sempre têm a oportunidade de 

acompanhar o que acontece no âmbito dos demais níveis escolares, à exceção daqueles 

ligados ao Programa Institucional de Iniciação a Docência – PIBID, por exemplo, ou que 

participam de projetos de pesquisa que objetivam o intercâmbio com instituições de ensino 

básico.  

Em relação ao critério tempo de docência, mantive as narrativas que indicavam os 

anos de atuação no magistério. Não obstante, no que concerne ao critério aprofundamento 

reflexivo, tive a necessidade de ampliar esse período, portanto, ao final da análise, encontrei 

professores com períodos diversos de atuação na docência, conforme a Tabela 4:  

 
Tabela 4 - Tempo de docência (em anos) 

Prof. PRO PLN PDB PRB PCP PJL PAM PPZ PPK PVC PEP PCM 
Tempo 
de 
docência 
(em 
anos) 

15 14 22 35 30 15 34 18 2 23 30 7 

Fonte: Autora 

 

A diversidade de tempos de profissão, encontrada nos diários, mostra que os 

profissionais da educação necessitam compartilhar suas compreensões sobre a profissão, as 

dificuldades, as conquistas, as histórias de vida que os formam e os transformam enquanto 

lecionam. Nesse intuito, encontram respaldo em projetos como o Cirandar, uma vez que, 

nesse processo formativo, suas narrativas férteis de conhecimento, ao serem compartilhadas 

com os pares, possibilitam consolidar a profissão docente, historicamente, tão pouco 

valorizada. Em relação ao processo de escrita nos diários, Freitas, Machado e Souza (2017) 

manifestam sua importância no sentido de “[...] consolidar a compreensão acerca do potencial 

formativo do diário para a pesquisa sobre a própria prática, tendo em vista sua transformação, 

mas também para incentivar a produção acadêmica dos/as educadores/as que atuam na 

escola” (p. 10). Nessa perspectiva, compreendo que o diferencial do processo de formação 
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Cirandar está na construção do diário como forma de posicionamento em primeira pessoa, 

colocando os professores na condição de copartícipes dos problemas e, principalmente, como 

responsáveis por solucioná-los.  

Partindo desse viés de construção e teorização da própria prática, o corpus, constituído 

pelos diários selecionados, foi analisado por meio da Análise textual discursiva (ATD), 

proposta por Roque Moraes e Maria do Carmo Galiazzi (2011). 

Utilizar a Análise Textual Discursiva implica assumir uma atitude fenomenológica, 

deixando os fenômenos manifestarem-se sem impor-lhes direcionamento, ficando atento às 

perspectivas dos participantes (MORAES E GALIAZZI, 2011, p.30). Tal assertiva mostra-se 

coerente com a pesquisa considerando ser o processo de ATD de caráter hermenêutico, ou 

seja, requer que o autor assuma suas interpretações, dando à pesquisa uma concepção de 

autonomia semelhante às reflexões encontradas nos diários analisados. Nas palavras dos 

autores: 
 
O processo de Análise Textual Discursiva tem fundamentos na fenomenologia e na 
hermenêutica. Valoriza os sujeitos em seus modos de expressão dos fenômenos. 
Centra sua procura em redes coletivas de significados construídos subjetivamente, 
os quais o pesquisador se desafia a compreender, descrever e interpretar. São 
processos hermenêuticos. (MORAES e GALIAZZI, 2011, p.169) 
 

Essa metodologia possibilita “transformações não apenas dos conhecimentos e teorias 

do pesquisador, mas também de seus entendimentos e paradigmas de ciência, implicando de 

forma intensa a transformação do próprio pesquisador e de sua realidade” (MORAES e 

GALIAZZI, 2011, p.9), encontrando consonância com o intento de compreender sobre a 

(re)significação da docência, em virtude de propiciar que as interpretações do pesquisador 

sejam baseadas nos relatos dos professores colaboradores da pesquisa.  

Faz-se necessário discorrer sobre o processo de ATD e as construções que dele 

emergiram, visto que essa metodologia instigou processos de metamorfoses, que ocorrem “em 

relação aos modos de conceber e lidar com os objetos de pesquisa, os temas e os fenômenos 

investigados, com novas e originais compreensões emergindo ao longo do processo” (p. 163), 

e ainda as metamorfoses “em relação aos caminhos da análise, com superação de paradigmas 

[...]” e as que ocorrem com o próprio pesquisador que se assume autor de sua produção, 

exigindo sua manifestação e abertura para a própria desconstrução (p. 164).  

Nesse sentido, a ATD propiciou, no próprio processo analítico, momentos de criação e 

expressão, ao mesmo tempo que causou insegurança e imprecisão à pesquisadora, como já era 

sabido de antemão por meio do esclarecimento dos autores Moraes e Galiazzi (2011): “A 
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compreensão da metodologia da análise só é atingida na prática depois de percorrer seu 

caminho. Por isso descrever como se dá o processo de análise é muito mais fácil do que 

praticá-lo” (p. 165). Contudo, apenas vivendo a experiência é que pude atribuir significado a 

ela. Enquanto escrevo me transformo e (re)significo minha atuação como docente. 

 

3.1 O PROCESSO ANALÍTICO DOS DIÁRIOS 

 

O processo de análise dos dados foi desenvolvido a partir de três etapas que compõem 

a Análise Textual Discursiva: a unitarização, a categorização e a produção de sínteses 

compreensivas. A unitarização pode ser entendida como movimento inicial da análise e 

consiste na desfragmentação dos textos que foram analisados, sendo um recorte e 

fragmentação, no caso da pesquisa, das escritas dos diários, nas quais identifiquei fragmentos 

com significados para o alcance dos objetivos do estudo. As unidades de significado 

receberam, a meu critério, codificação em sequência alfanumérica e numérica, desenvolvida 

da seguinte forma: “P” designando a referência Professor, seguido das iniciais dos nomes dos 

colaboradores, o ano do diário analisado e as unidades de significado, por exemplo, 

PRO201506. A codificação é indispensável, visto que a ATD é um processo minucioso e 

recursivo, sendo que a identificação das unidades de significado propicia acesso fácil no 

processo de ir e vir a fragmentos das narrativas. 

Dando continuidade ao processo, foram criadas palavras-chave para cada unidade de 

significado. Posteriormente, foram atribuídos títulos descritivos utilizando essas palavras-

chave de maneira a dar conexão entre elas e prosseguimento ao processo de aglutinação que 

deu início à etapa de categorização (categorias iniciais, intermediárias e finais) a qual, 

segundo (MORAES e GALIAZZI, 2011, p.8), “[...] constitui movimento de síntese, de 

construção de sistemas de categorias capazes de expressarem as novas aprendizagens e 

compreensões construídas no processo de análise”.  

Para melhor esclarecer o processo de ATD, desenvolvido durante a pesquisa, a Tabela 

5 mostra fragmentos retirados de um dos diários dos colaboradores da pesquisa.   
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Tabela 5 – Exemplo de fragmentos do processo de ATD (um diário de um colaborador) 

Có
di 
go 

Unidade de 
significado 

Palavras-
chave 

Título 
descritivo 
 

Catego- 
ria 
Inicial 

Categoria 
Intermediá-
ria 

Catego-
ria Final 

PL
N

20
13

 

PLN201301                                        
Atuo na rede 
estadual de 
Educação, na cidade 
do Rio Grande, 
como professora de 
Ensino 
Fundamental, 
Médio e EJA com 
as disciplinas de 
Ciências e Biologia 
desde 2002. Sou 
licenciada e 
bacharel em 
Ciências Biológicas; 
realizei mestrado na 
área biológica, 
contudo, neste 
percurso de minha 
vida profissional, 
direciono-me para a 
área da Educação, 
uma vez que a 
atividade docente 
faz parte de meu 
cotidiano desde a 
realização do 
Ensino Médio 
(cursei habilitação 
magistério), assim 
como procuro ser 
uma professora 
inovadora, 
construtivista, para 
conquistar a atenção 
dos alunos [...] 

Licencia-
da  
 
Bacharel  
 
Educação  
 
Percurso 
profissio- 
nal;  
 
Cotidiano 
 
Inovadora 
 
Construti- 
vista. 

Os 
percursos 
profissio- 
nais que 
levam a 
práticas 
inovado- 
ras 

Percur-
so 
Profis-
sional 

Tempo de 
Docência 

(Re)signi
ficação 
da 
docência 
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PLN201302                                               
A tarefa do 
professor envolve a 
atualização 
constante, aquisição 
de novas 
habilidades e 
interação com 
profissionais, 
pesquisadores e 
ferramentas de 
pesquisa que 
possam contribuir 
para o 
enriquecimento de 
suas aulas. Neste 
sentido procurei 
permanecer 
qualificando minha 
prática docente 
através do vínculo à 
universidade, e no 
ano de 2010 
ingressei no Curso 
de Especialização 
em Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação na 
Educação [...] 

Tarefa do 
professor 
 
Atualiza-
ção 
 
Habilida-
des 
  
Interação 
 
Qualifica-
ndo a 
prática 
 
Vínculo 
com a 
universi-
dade. 

As 
múltiplas 
tarefas do 
professor 
 
Atualizar-
se e 
qualificar-
se. 

Abran-
gência 
da 
profis-
são. 

Professor 
como 
produtor de 
conhecimen
-to 

O 
protago-
nismo 
que 
emerge 
da 
experiên-
cia 

PLN201303                    
Em março/2013 
iniciei a experiência 
em ministrar a 
disciplina  de 
Seminário Integrado 
em uma turma de 2º 
ano do Ensino 
Médio Politécnico 
[...]. Essa 
experiência nova 
chegou de surpresa 
e não envolveu 
preparação do corpo 
docente para lidar 
com tal disciplina. 

Experiên-
cia 
 
Surpresa 
 
Não 
envolveu 
prepara-
ção. 

As 
surpresas 
da 
docência, 
como 
preparar-
se para 
elas? 

Novas 
experi-
ências, 
novos 
aprendi
-zados. 

Experiência (Re)signi
ficação 
da 
docência. 

PLN201304                                                   
A escrita dos 
estudantes permite a 
reflexão da 
professora sobre sua 

Reflexão 
da 
professo-
ra 
                                   

As ações 
posterio-
res à 
reflexão. 

Refletin
-do 
sobre a 
docên-
cia. 

Refletindo a 
sobre a 
docência 

(Re)signi
ficação 
da 
docência 
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ação pedagógica, 
possibilitando a 
elaboração de 
indicadores que 
possam dar um 
rumo mais 
adequado às ações. 

Ação 
Pedagógi-
ca 

Fonte: Autora 

 

No total foram encontradas 408 unidades de significado, número esperado levando em 

consideração o corpus de análise (37 diários), conforme Tabela 6.  

 
Tabela 6 – Unidades de significado (por colaborador) 

Prof. PRO PLN PDB PRB PCP PJL PAM PPZ PPK PVC PEP PCM 

Unidades 
de 
significado 

25 26 57 11 7 30 44 25 24 83 41 35 

Fonte: Autora 

 

A categorização inicial, de acordo com a ATD, é momento de posicionamento do 

pesquisador, no qual organiza, ordena e agrupa as unidades de significado. Esta etapa resultou 

em trinta e duas (32) categorias iniciais, sendo quatro (4) delas exemplificadas na quinta 

coluna (categoria inicial) da Tabela 5.  

No decorrer do processo de análise, as primeiras categorias (iniciais) foram novamente 

agrupadas a partir da aproximação dos seus significados e, nesse ir e vir que se assemelha a 

uma ciranda, construíram-se as onze (11) categorias intermediárias. São elas: tempos 

escolares, tempo de docência, desafios da docência, enfrentando barreiras, refletindo a 

docência, mudanças, experiências, a importância do coletivo, pertencimento, professor 

produtor de conhecimento e significando a docência. Para melhor visualização, atribuí a cada 

uma delas cores diferentes, critério que auxiliou na organização e agrupamento das categorias 

finais. No mesmo processo de aproximação e redução, cheguei às três (3) categorias finais.  

Na tabela 7, ilustro a composição das categorias finais a partir das categorias intermediarias. 
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                  Tabela 7 – Composição das categorias finais a partir das categorias intermediárias. 

Categorias Intermediárias Categorias Finais 

Significando a docência 
(Re)significação da 

docência 
Refletindo a docência 
Experiências 
Tempo de docência  
Pertencimento 
A importância do coletivo Docência: uma história 

escrita a muitas mãos Mudanças 
Desafios da docência 

O protagonismo que 
emerge da experiência 

Enfrentando barreiras 
Tempos escolares 
Professor produtor de 
conhecimento 

      Fonte: Autora 

 

Nesse ponto, o ciclo de análise foi direcionado para a produção dos metatextos, os 

quais deram início às escritas descritiva, interpretativa e argumentativa, aprofundando o 

processo analítico. Com relação a isso os autores (MORAES e GALIAZZI, 2011, p.8) 

esclarecem que “[...] representa momento de concretização de novas aprendizagens, 

juntamente com a sua expressão, a produção de metatextos é movimento de constante 

construção e reconstrução”, deixando claro o caráter recursivo da metodologia, além de 

enfocar a importância do exercício de escrita e reflexão sobre o objeto analisado.  

Os metatextos são construções em que interpretar é também teorizar sobre o objeto, 

trazendo uma mescla de citações de fragmentos das narrativas analisadas, que são base para o 

caráter descritivo da escrita e os pesquisadores denominam de interlocuções empíricas. Já as 

interlocuções teóricas fazem parte do caráter interpretativo dos metatextos, nas quais são 

citados teóricos que tratam dos mesmos temas que emergiram dos processos anteriores, 

momento esse que culminou no que (MORAES e GALIAZZI, 2011) manifestam como: “[...] 

assumir uma viagem sem mapa, aceitar o desafio de acompanhar o movimento de um 

pensamento livre e criativo, de romper com caminhos já prontos para construir os próprios”. 

(p. 166) 

A construção dos metatextos fez emergir, nos relatos dos professores em seus diários, 

novos significados que, até então, não haviam sido compreendidos. Vale, portanto, enfatizar 

que utilizar a ATD como metodologia de análise de dados, por mais complexa que possa 

parecer (e é), trouxe à pesquisa o caráter de autonomia, pois não existe um roteiro 

estabelecido a ser seguido. A ATD proporcionou surpreender-me a cada etapa com os 
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achados, envolvendo, inclusive, a insegurança e a incapacidade de prever os resultados que 

foram sendo alcançados. Entendo que esse foi o movimento mais intenso da pesquisa, pois, à 

medida que foram surgindo as significações – oferecidas pelas narrativas – acerca da questão 

principal, embora já tivesse as perguntas formuladas, elas foram sendo modificadas.  

Nessa instabilidade causada pela imprevisão é que foram surgindo novas 

compreensões, ampliando o entendimento sobre o objeto pesquisado, assim como a visão que 

eu tinha sobre o “fazer pesquisa”. Antes eu acreditava que era o pesquisador que escolhia e 

percorria o caminho ao procurar as respostas; hoje sei, por experiência própria, que somos 

observadores de um processo que, ouso dizer, “tem vida”. 

Amiúde, realizar a análise dos diários me fez desconstruir conceitos e criar novos. 

Emergiram diversas e surpreendentes compreensões que se intensificavam no momento em 

que as etapas do processo de análise foram se sucedendo, proporcionando a descoberta 

constante sobre como se mostra a (re)significação docente no âmbito do Projeto Cirandar.  

Sendo assim, ao debruçar-me sobre a pesquisa, surpreendi-me para além daquilo que 

entendia a respeito da docência, das experiências transformadoras e das práticas que 

(re)significam. Da mesma forma que assumi a autoria compartilhada desse estudo, a partir dos 

entendimentos acerca das realidades contadas, das teorias que emergiram no decorrer da 

análise dos relatos e, principalmente, daquilo que as narrativas foram esclarecendo a respeito 

do processo de (re)significação docente descrito nos diários do Projeto Cirandar.  

Arrisco dizer que essa pesquisa não foi desenvolvida apenas por mim, fazem parte 

dela e das linhas que a compõem, os professores participantes, suas histórias, suas lutas, 

conquistas e enfrentamentos. A respeito desse processo de produção coletiva, em uma 

pesquisa qualitativa, Moraes e Galiazzi (2011) enfatizam que, no papel de pesquisador, não se 

tem como ser imparcial:  
 
Já nascemos e nos constituímos dentro de determinados discursos sociais. Somente 
conseguimos nos manifestar a partir deles, sem possibilidade de assumir olhares 
objetivos externos. Por isso nossas autorias são sempre coautorias. Isso, ao mesmo 
tempo que nos torna mais humildes em relação às ideias que acreditamos serem 
nossas, também oferece espaços de aceitação junto às outras vozes implicadas em 
nossas produções. Os outros fundamentam, e validam nossas produções. (p. 210) 
 

Acrescentam ainda que uma escrita reconstrutiva se desenvolve no compartilhamento 

ou confronto com outras vozes, não no sentido de negá-las, mas sim de acolhê-las ao 

conhecimento tácito sobre a temática pesquisada intencionando formular novas concepções 

teóricas. Nas palavras dos autores: “Sem o diálogo com o outro não poderíamos perceber os 

limites de nossos conhecimentos e dificilmente conseguiríamos encaminhar sua reconstrução. 
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Aprendemos por confrontação com o diferente, a partir do diálogo com outros sujeitos” (p. 

209). 

A imersão na leitura e releitura dos diários suscitou o compartilhar das sensações que 

eram narradas nas palavras dos participantes: as angústias, os desafios, as descobertas, 

questionamentos, alguns acontecimentos tristes e outros de felicidade. Tudo fez parte do 

“reviver” as experiências eternizadas nas linhas dos diários pesquisados. O “ser professor” foi 

sendo desenhado nessas linhas e, perceber que muito dessas escritas reflexivas hoje fazem 

parte da minha significação docente, concretiza o que Freire (2016) esclarece a respeito de 

nosso papel no mundo, na sociedade:  

 
O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa 
posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, 
minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se 
insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da 
história. (p. 53) 

 

Por esse motivo encontro a necessidade de apresentar, mesmo que sucintamente, 

aqueles com quem me confrontei nos últimos meses: os docentes colaboradores que, junto 

comigo, escreveram essa pesquisa, essa história de professores – da qual hoje sinto-me parte – 

e propõem-se a refletir suas práticas e aprender com elas durante a convivência com o outro. 

Não o outro que aponta, mas que constrói junto, que vibra a cada dificuldade superada, que se 

espelha no exemplo e reverbera isso para os demais. São esses os meus parceiros, e tenho 

imensa gratidão por conhecer suas histórias e poder revivê-las em suas memórias eternizadas 

nas páginas desses diários.  

 

3.2 QUEM SÃO OS COAUTORES DESSA HISTÓRIA? 

 

Durante a leitura dos diários, assumi a postura reconstrutiva que Moraes e Galiazzi 

(2011) reiteram em sua teoria sobre ATD. Nela, o leitor é mais “do que mero instrumento de 

passagem de ideias dos outros” (p. 211), é sujeito “que leia já pensando em como apropriar-se 

dos argumentos expressos” (p. 212), uma vez que assume suas próprias interpretações e na 

leitura já se torna autor da escrita que surgirá desse processo. Tomo, portanto, a liberdade para 

apresentar a trajetória docente dos colaboradores da minha pesquisa, visto que, ao lê-los, 

passei a também fazer parte dessas histórias e sinto-me na obrigação de responder ao 

questionamento de uma das colaboradoras que, no processo de escrita, interroga se suas 
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reflexões servirão para “alguma coisa”. Essa pesquisa é prova de que sim, elas serviram e 

continuarão servindo (e muito!). 

            
     Figura 11 - Trecho de diário (questionamento sobre reflexões) 

 
     Fonte: Acervo da autora 

 

Estes são os coautores desta pesquisa21: 

PRO leciona na rede pública (estadual e municipal). Atuou com as disciplinas de 

Biologia e Seminário Integrado no Ensino Médio e Ciências no Ensino Fundamental. Foi 

orientadora do PNEM e tutora no ensino a distância, além de monitora e professora substituta 

no ensino superior. Possui graduação em Ciências Biológicas e mestrado em Ciências 

Fisiológicas. Atua na docência há mais de 15 anos. 

PLN atua como docente na rede de educação básica estadual, ensino fundamental e 

médio, e também na modalidade da EJA. É Bacharel e Licenciada em Ciências Biológicas. 

Professora de Ciências e Biologia. Especialista em Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Educação e Mestre em Ciências Agrárias. Cursou magistério e ingressou na 

docência há 20 anos.  

                                                 
21 Os dados contidos na apresentação dos participantes foram retirados dos diários, portanto não são informações 
padronizadas, de forma que procurei condensar aquelas que julguei pertinentes para mostrar a busca  pelo 
melhoramento da atuação docente de cada professor. 
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PDB é docente no ensino superior nas disciplinas de Estágio e Didática, além de 

Ciências. Cursou magistério e atuou em escolas públicas e particulares no ensino fundamental 

(anos iniciais). Possui mestrado em Educação Ambiental e foi coordenadora do Programa 

Institucional de Iniciação a Docência (PIBID). Possui mais de vinte anos de docência.   

PRB atualmente está aposentada. Em 2015 relatou ter 35 anos de docência. Atuou na 

rede estadual. Foi coordenadora pedagógica do Ensino Médio, articuladora do ProEmi 

(Programa de Reestruturação do Ensino Médio Inovador) e professora supervisora do PIBID 

Interdisciplinar. Relata que, quando era estudante, tinha muitas dificuldades no processo de 

aprendizagem e que, por intermédio de uma professora, conseguiu superar as adversidades.  

PCP lecionou, voluntariamente, em escolas particulares, serviços de monitoria e 

contratos. Atualmente, é docente na rede municipal. Iniciou sua trajetória há cerca de 30 anos. 

Conta que gostava de brincar de professora e ministrar aula para os amigos e irmãos. 

PJL cursou magistério e Pedagogia - Educação Infantil. Leciona nos anos iniciais do 

ensino fundamental em turmas de alfabetização e na educação infantil em escolas da rede 

pública municipal, além de ter sido docente em escolas particulares. Possui experiência como 

alfabetizadora de jovens e adultos em um projeto no governo estadual. Trabalha com a 

Pedagogia de Projetos e busca em todos eles o diálogo e a participação ativa das famílias. Foi 

docente supervisora do Pibid e há cerca de 18 anos exerce o magistério.  

PAM atuou como docente na rede pública estadual e municipal no Ensino Básico 

(fundamental e médio) e, atualmente, leciona no Ensino Superior. Possui 31 anos de docência. 

Graduou-se em Química Industrial, bacharelado e licenciatura. Concluiu um curso técnico, 

tem especialização em Química, mestrado e doutorado na área de Educação em Ciências. 

Atuou na coordenação do PIBID Biologia, Gestão Escolar e no curso superior de Ciências em 

Educação a Distância - EaD. 

PPZ – professora de Química desde 1999 – leciona no Ensino Técnico. Cursou 

magistério, Engenharia Química e Licenciatura em Química e Doutorado.   

PPK é docente licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Educação em Ciências e 

doutorando em Educação em Ciências. Leciona na rede municipal há cerca de 2 (dois) anos. 

Possui experiência como Educador Popular em curso preparatório para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). Foi bolsista do Pibid, monitor, tutor e voluntário durante a 

graduação. Relata que sempre participou das atividades desenvolvidas pela escola enquanto 

estudante do ensino básico. 

PVC é docente da rede pública estadual de ensino há mais de vinte anos. Nesse 

período, já ensinou Biologia e Seminário Integrado no Ensino Médio, Ciências e Matemática 
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para o Ensino Fundamental. Assumiu a coordenação pedagógica do Ensino Médio e 

Fundamental com a formação continuada do Pacto Nacional pelo fortalecimento do Ensino 

Médio e na reestruturação do Ensino Médio Politécnico. Auxiliou a desenvolver Projetos 

Políticos Pedagógicos e Regimento das escolas.  Licenciada em Ciências Biológicas e pós-

graduada em Educação Ambiental.  

PEP atualmente é docente no Ensino Superior. Reprovou na segunda série do ensino 

fundamental por motivos de saúde e conseguiu recuperar cursando a 2ª e 3ª 

concomitantemente. Interrompeu os estudos por cinco (5) anos durante o ensino médio para 

trabalhar. Retornou e ingressou na universidade no curso de Matemática. Ministrou aulas 

particulares e trabalhou na Educação Básica. Coordenou o Pibid e fez parte do Programa de 

Formação Acadêmico-profissional e Práticas Educativas. Possui pós-doutorado e 30 anos 

dedicados à educação. 

PCM leciona na educação básica e as disciplinas de Seminário Integrado e Química no 

Ensino Médio da rede estadual. Durante a graduação foi bolsista do PIBID e após retornou 

como docente supervisor. Atualmente, possui 7 anos de docência. Cursou licenciatura em 

Química e mestrado em Educação em Ciências. Tem origem em uma família de professores e 

professoras. 

As narrativas escritas nos diários, pelos professores coautores desta pesquisa, mostram 

a demanda docente pelo aprimoramento da profissão. Para além de atingir metas do Plano 

Nacional de Educação (PNE), as linhas dos diários contam que é fundamental cada sujeito 

atribuir importância ao seu papel como docente, sempre recordando do inacabamento que é 

“próprio da experiência vital” (FREIRE, 2011, p.50) e, portanto, próprio dos caminhos 

profissionais.  Por esse motivo, as escritas expressam o anseio pela experiência que 

transforma, e não apenas a experiência que se repete e perde o sentido na repetição. 

Cabe enfatizar o porquê do corpus de análise conter trinta e sete (37) diários. Ao 

iniciar a leitura do material, munida dos critérios estabelecidos, fui encontrando escritas que 

contribuiriam com o que busco compreender, mas encontrei mais, encontrei movimento, vida, 

encontrei parcerias. Ao realizar uma pesquisa qualitativa, analisando dados por meio da ATD 

que reitera o caráter fenomenológico e subjetivo do objeto pesquisado, como mensurar e 

seguir, inflexivelmente, os critérios pré-determinados? De que maneira poderia desconsiderar 

esse “sonho possível”? (FREIRE). Acolher essas histórias para junto da minha, permite novos 

anúncios, como manifesta Freire (2004) em sua obra: “Sonhar aí não significa sonhar a 

impossibilidade, mas significa projetar. Significa arquiteturar, significa conjecturar sobre o 

amanhã” (p. 293). A esse pensamento acrescento que esse sonho não é só mais deles e nem 
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apenas meu, é de todos, é um sonho possível de uma mudança que construímos 

coletivamente.  

Sendo assim, após apresentar brevemente a trajetória dos colaboradores, compartilho, 

nas próximas seções, o que emergiu das escritas reflexivas sobre a (re)significação docente a 

partir das experiências relatadas no Projeto Cirandar. Os títulos dos metatextos que apresento 

correspondem às categorias finais construídas com base na Análise Textual Discursiva. 
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4. A (RE)SIGNIFICAÇÃO DA DOCÊNCIA 

 

Docência é substantivo feminino originado do latim docens, particípio presente do 

verbo latino docere que se refere a “ensinar”. Na língua portuguesa, o termo surgiu por volta 

de 1877, designando o “ato de ensinar”, “qualidade do docente” (Dicionário etimológico22). 

Por possuir amplo conceito, pois o ato de ensinar difere de acordo com a época, local e 

cultura, torna-se uma temática instigante de ser compreendida, isso se for possível dizer algo 

definitivo e atemporal sobre o ato de ensinar. Para isso precisamos antes considerar quem 

ensina, a quem ensina, em que contexto ensina, o que ensina, por quais motivos, e condições 

ambientais para que ocorra o processo de ensino e aprendizagem; enfim, múltiplas variações 

permitem que a docência seja entendida de diversas maneiras.  

Após a definição do termo, inicio esta seção com as palavras de Vasconcellos (2015), 

no propósito de refletir sobre o processo de docência: “Nosso desejo é que a escola cumpra o 

papel social de humanização e emancipação [...] onde o professor tenha um trabalho menos 

alienado e alienante, que possa repensar sua prática, refletir sobre ela, re-significá-la e buscar 

novas alternativas” (p. 14). Segundo Freire (1979), o processo educacional tem ligação direta 

com o exercício de reflexão que advém das experiências, que podem ser maneiras de ler e se 

inserir no mundo (p. 27), trazendo assim a liberdade de pensar e agir conforme suas próprias 

concepções. Esse conceito aproxima-se da emancipação que a prática freiriana consagra. 

Nessa perspectiva, defendo o lugar onde o professor possa desenvolver suas intenções, 

ideais, premissas e verdades. Em meu entendimento, a escola que se tem e se faz hoje, muitas 

vezes, cerceia iniciativas, prostra atitudes criativas e cria demandas dificultando a realização 

das atividades de maneira a gerar bons resultados. Giroux (1997) discorre que as instituições 

de ensino reproduzem discursos dominantes e práticas sociais, dando a entender que a mesma 

seria capaz de “analisar os problemas enfrentados pelos diferentes grupos culturais” (p. 134), 

desenvolvendo valores de “compreensão e respeito mútuo” (p. 134). Para o autor, além de 

influenciar a sociedade “elas também são moldadas pela mesma. Isto é, as escolas estão 

inextrincavelmente ligadas a um conjunto mais amplo de processos culturais e políticos, e não 

apenas refletem os antagonismos incorporados em tais processos, como também os 

incorporam e reproduzem” (p. 134) 

                                                 
22 https://www.dicionarioetimologico.com.br/docente/ 

https://www.dicionarioetimologico.com.br/docente/
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Tais fatos podem ser corroborados pelas manifestações de PVC: “No dia em que a 

diretora da escola pediu para que uma das coordenadoras da escola teria que assumir o 

Pacto nem eu e nem a [...], que é a coordenadora do ensino médio a tarde não queríamos. 

Para mim achava que não ia conseguir dar conta de tanta coisa junto porque já sou 

professora com 40 horas semanais e teria que ter disponibilidade de mais 20 horas e a 

professora [...] também achava que não daria conta de tudo sozinha, então fomos falar com a 

Coordenadora da 18ª CRE [...] para dizer que não queríamos, ela nos disse que podíamos 

fazer uma parceria entre as duas, sendo que, uma ficaria oficial e a outra (que fui eu) 

receberia como professora. Então entramos em acordo e enfrentamos o desafio juntas. E ela 

ficou como Coordenadora do Pacto” (PVC201403).   

A colaboradora de pesquisa acrescenta ainda que “Um outro aspecto que também foi 

falado é sobre a desvalorização do professor com seus baixos salários, uma carga horária 

grande e as vezes muitas escolas no mesmo turno, tendo que fazer correrias no seu dia-a-dia 

e o tempo perdido neste deslocamento esgota a possibilidade do professor chegar em casa e 

pesquisar, ler ou escrever algo que não seja para a sua aula no dia seguinte” (PVC201415). 

E mais: “Os professores reclamam é da forma como foi implantada a reestruturação 

curricular do Ensino Médio, não deram tempo antes para ser analisado, discutido e até 

mesmo para se conhecer, no primeiro ano de aplicação em 2012, todos estávamos perdidos 

sem saber que rumo tomar, hora era uma coisa, hora já era outra forma, agora no 3º ano de 

implantação e que estamos mais seguros e conhecendo melhor, mas acreditamos que ainda 

vai demorar para que tudo possa ser realizado como está escrito no documento” 

(PVC201421). 

PRB por sua vez assim se manifesta: “[...] deparo-me nas funções as quais atuo na 

escola pública estadual, Coordenadora pedagógica do Ensino Médio, articuladora do 

ProEmi (Programa de Reestruturação do Ensino Médio Inovador), professora supervisora do 

PIBID Interdisciplinar em escola parceira com a FURG...enfim, não se limitando nessas 

funções” (PRB201502). 

Com base nas escritas dos diários, é possível perceber que a demanda escolar 

ultrapassa, muitas vezes, a possibilidade de os professores realizarem suas práticas de maneira 

satisfatória, e o compartilhamento dessas experiências nos diários mostra o significado que 

esses profissionais atribuem à sua atuação profissional e pessoal. Como afirma Zabalza (2004) 

“é o diálogo que o professor, por meio da leitura e da reflexão, trava consigo mesmo [...]” (p. 

45). 
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A partir desse movimento, faz-se a transformação do entendimento de docência, não 

apenas da observação e reprodução de “práticas modelares”, mas sim como a possibilidade 

para (re)significação das identidades profissionais que, por meio das demandas sociais 

impostas à escola e pela escola, sofrem constantes necessidades de reformulação, por 

consequência, reformulam-se também as identidades coletivas da categoria (PIMENTA, 

2010, p. 127).  

Cabe ressaltar que as identidades docentes se constituem a partir das interações do 

professor com suas experiências pessoais e profissionais, e, portanto, são construções que 

podem ser transmitidas e incorporadas a um coletivo. De acordo com Pimenta (1997), “A 

identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas, é um 

processo de construção do sujeito historicamente situado” (p. 6), e acrescenta:  

 
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, da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e 
que permanecem significativas. (p. 7) 
 

Essa revisão sobre a constituição da docência está intrinsicamente ligada às histórias 

de vida dos professores. A esse respeito Josso (2007) esclarece que,  

 
A história de vida é, assim, uma mediação do conhecimento de si em sua 
existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor oportunidades de tomada de 
consciência sobre diferentes registros de expressão e de representações de si, assim 
como sobre as dinâmicas que orientam sua formação. (p. 419) 

 

Contudo, essa não é uma realidade de fácil assimilação. Em sua maioria, os 

movimentos escolares são gerados por demandas governamentais que desestabilizam os 

processos educacionais, já em andamento, os quais levam tempo para ser analisados e 

absorvidos pelos profissionais da educação. Como destacam Ferreira e Biazoli (2009), “em 

momentos de reformas e regulação do trabalho docente, as disputas sobre os sentidos da 

profissionalização tornam-se bastante fortes, fazendo recair sobre os docentes uma carga cada 

vez maior de responsabilidades” (p. 54), gerando nos sujeitos envolvidos, a dificuldade de 

posicionar-se como detentores de autonomia e conhecimento. Indubitavelmente, como Freire 

(2016) declara, incentiva a ideologia fatalista que “insiste em convencer-nos de que nada 

podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar “quase 

natural”” (p. 21). 
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Nesse sentido, encontrei reflexões que concluem o modo como os professores 

administram essas realidades na intenção de modificá-las em seu cotidiano: 

PVC201617: “Poderia ver que a escola que se organiza tudo pode dar certo, além do 

que a direção e a coordenação trabalham em conjunto para o bom funcionamento da 

escola”. 

PJL201508: “Trabalho na rede municipal há 4 anos, e neste pouco período tenho me 

propiciado a arriscar, a sentir, a aprender para viver e viver para aprender. Nesta trajetória 

vou me construindo professora com medos, anseios, estudos e pesquisas, me envolvendo com 

o que faço”. 

PPK201701: “Durante todo o ano de 2017, enquanto coordenador do projeto busquei 

trazer inúmeras oficinas pedagógicas [...] foi uma experiência única. Tentar viabilizar um 

ensino que faça sentido para estudantes tão peculiares não é tarefa fácil”.   

PAM201524: “[...] resolvo a situação, mas me pergunto, fiz certo? Qual meu papel? 

Ser professora é ter cada dia diferente do outro, refletir sobre isso me fez agir 

pedagogicamente na segunda etapa da aprendizagem”. 

Como enfatiza Larrosa (2015, p.16), o ato de pensar extrapola o raciocinar, calcular ou 

argumentar. O pensar dá sentido ao que se é, ao que acontece a cada um e a experiência é o 

que acontece, é aquilo que toca cada pessoa, o que se passa com ela, portanto, pensar a 

experiência torna a vida repleta e significativa. O autor reflete ainda sobre a pobreza de 

experiências que têm caracterizado a sociedade atual causada, segundo ele, especialmente 

pelo excesso de informação, opinião e trabalho, aliados à falta de tempo. Fatores esses, 

estimulados pelo sistema societário em que se vive, ou seja, pelo capitalismo do consumo, 

tanto de insumos quanto de vida.  

Esse processo tem como consequência o afastamento do homem dele mesmo, 

tornando-o um ser “mecânico” que, por vezes, não vive a experiência e sim passa o tempo 

sem ao menos poder refletir sobre os acontecimentos que o rodeiam. Larrosa (2015) define 

bem quando diz que “a velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão 

pela novidade [...] impedem a conexão significativa entre os acontecimentos” (p. 22). Em 

consonância, Freire (2016) convida à reação social diante do aniquilamento do homem, 

quando diz: “agora, necessária e urgente se fazem a união e a rebelião das gentes contra a 

ameaça que nos atinge, a da negação de nós mesmos como seres humanos, submetidos à 

fereza da ética do mercado” (p. 125). Esse afastamento, obviamente, é reproduzido também 

no âmbito das escolas e demais instituições de ensino, onde se pode perceber que a tarefa 
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docente, muitas vezes, é exercida sem reflexão e questionamento, sendo, de certa forma, 

exercida como uma tarefa a ser cumprida, ocasionando uma prática “tarefeira”.  

Em contrapartida, os relatos dos professores, constantes no corpus de análise dessa 

pesquisa, mostraram, quase de forma unânime, que a participação em projetos de formação 

como o Cirandar, que se difere pelo movimento recursivo e progressivo, estimula o professor 

a valorizar esses espaços de criação e acolher, em sua prática, a reflexão tão relevante para as 

mudanças que ele mesmo anseia na profissão. A esse respeito PEP em seu diário do ano de 

2015 menciona que: “[...] o desenvolvimento profissional dos professores é fundamental para 

a melhoria do ensino em sala de aula e de todo o sistema de educação [...]” (PEP201506), 

“Vejo o potencial do Cirandar na forma como é conduzido com todas suas etapas, nas trocas 

de experiências e de aprendizagens com o outro. Todo ser humano está constantemente em 

construção e transformação e estas experiências nos faz repensar na prática docente por 

meio da escrita” (PEP201511), e em 2017 acrescenta: “O passar do tempo e a forma de 

encarar a formação se amplia com as possibilidades de uma prática reflexiva a partir da 

experiência docente” (PEP201703).  

Retomar a experiência, o pensar e o sentir a prática docente são ações cruciais para 

(re)significar o processo educacional, do qual tanto docentes quanto discentes foram perdendo 

o significado sem perceber. Para tanto, Pimenta (2010) convida a valorizar a experiência e a 

análise na experiência por meio da “valorização da prática profissional como momento de 

construção de conhecimento” (p. 48), refletindo, analisando e problematizando essa prática a 

partir do conhecimento tácito envolvido nas ações pedagógicas, levando em conta que: 

 
A experiência não é uma realidade, uma coisa, um fato, não é fácil de definir nem de 
identificar, não pode ser objetivada, não pode ser produzida [...] é algo que (nos) 
acontece e que às vezes treme, ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz 
sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão [...]. (LARROSA, 2015, p.10) 
 

Na esteira dos conceitos desenvolvidos pelos autores que embasam esta pesquisa é que 

encontrei, nas narrativas autobiográficas dos docentes participantes do Projeto Cirandar, a 

possibilidade de reencontro consigo próprios e suas práticas através da escrita, ou seja, a 

escrita de si no processo de (re)significação da docência, visto que, segundo Gaspar, Pereira e 

Passeggi (2012) “No âmbito da educação, as narrativas autobiográficas compõem um método 

de construção do conhecimento que fundamentam a reflexão do fazer pedagógico e a 

(re)significação da própria ação” (p. 2), potencializando aprendizagens e compreensões sobre 

as práticas docentes (p. 7). 
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PAM bem esclarece isso em suas escritas nos anos de 2014: “[...] o bom professor do 

futuro é aquele que não tem resposta, mas que sabe formular perguntas [...]” (PAM201408), 

e em 2015: “[...] o gênero relato reflexivo é um processo de escrita que ressignifica a prática 

docente. [...] aponta que a escrita e reescrita dos textos, bilhetes e cartas contribui para o 

autoconhecimento e assim vai ao encontro das propostas formativas [...] os relatos, cartas 

são os gêneros catalisadores da ressignificação da sala de aula, do fazer dos professores 

[...]” (PAM201508). 

PPK, por sua vez, reflete sobre a relevância de espaços formativos como do Projeto 

Cirandar para a formação das concepções sobre docência: “Por isso estou atento ao que é dito 

durante nossos encontros, pois vários colegas expressam suas experiências em avaliações no 

Cirandar. Essas colocações para mim contribuem na ampliação do entendimento do que é de 

fato avaliar uma escrita e o compromisso que se deve ter com tal prática” (PPK201510). Da 

mesma forma, PVC atribui ao Projeto o incentivo à escrita reflexiva que faltava em sua 

docência: “[...] não tinha o hábito de escrever sobre minha prática de sala de aula. Foi a 

partir da participação do Cirandar que me desafiou a escrever os relatos de sala de aula é 

que comecei o processo da escrita, acredito que ainda tenho muito receio de escrever para o 

público, mas este é um desafio que quero continuar até me aposentar, com este processo 

estou me sentindo com mais coragem de participar de eventos como este e quem sabe até 

escrever um artigo futuramente” (PVC201504).   

PDB201503 reitera essa afirmação, quando diz: “E agora em 2015 (re)encontro 

algumas colegas que assim como eu, retornaram desejando continuar participando da 

proposta, deste movimento de rede de professores e estudantes de pós-graduação que se 

reúnem para estudar a sala de aula, apostando na escrita como processo constituinte na 

formação de professores”.   

As concepções acima descritas mostram o que é vivenciado nos encontros e os 

sentidos que os participantes atribuem à sua prática docente.  Para além de ser um momento 

de comunhão, o “desacomodar” dessa experiência proporcionou aos participantes a 

reavaliação de seus cotidianos profissionais, mostrando o movimento de ação-reflexão-ação23 

proporcionado pela concepção horizontal, circular e dialógica do projeto Cirandar. Tal 

                                                 
23 O processo de ação-reflexão-ação consiste no pensar criticamente sobre a própria prática escolar, a fim de 
transformar, melhorar ou aprimorar as ações futuras. Em sua obra, Freire defende o saber que alimenta a ação a 
partir da própria ação, ou seja, instiga que os docentes sejam observadores e pesquisadores de seus cotidianos e 
que sejam eles mesmos os protagonistas das mudanças que anseiam na e para a profissão. 
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movimento propaga-se para além do tempo do próprio Projeto, no sentido de promover 

aprendizados e experiências que são incorporados ao fazer pedagógico dos docentes. 

Escrever acerca das experiências, conforme Zabalza (2004), "possibilita a 

racionalização das práticas e sua transformação em fenômenos modificáveis (e, portanto, 

possíveis de melhorar)" (p. 27). O autor acrescenta ainda que os diários de registro são 

instrumentos essenciais para o processo de revisão e análise da (própria) prática. Dessa forma, 

os profissionais que dele se valem, podem tornar-se mais conscientes de seus atos e mais 

próximos de suas realidades. A escrita, nessa perspectiva, propicia um retomar da memória 

dos momentos experienciados, auxiliando no aprofundamento do significado de suas ações. 

Rememorar, assim, possibilita tomar decisões e iniciativas que antes não eram possíveis de 

serem realizadas, o que pode melhorar a qualidade das atividades profissionais.  

A esse respeito, no ano de 2013, PLN declara: “A escrita dos estudantes permite a 

reflexão da professora sobre sua ação pedagógica, possibilitando a elaboração de 

indicadores que possam dar um rumo mais adequado às ações” (PLN201304). Em 2014: 

“Como docente quando respeito as diferenças, percebo que não sou a única detentora da 

verdade e considero que os erros podem levar aos acertos [...]. Para educar tem que ser 

criado um espaço de convivência e aceitação do outro, com respeito mútuo, de modo a 

legitimar o outro. Nessa convivência o docente e o educando vão se transformando com as 

interações recorrentes, em um domínio de ações a partir da colaboração” (PLN201405) e no 

ano de 2015: “A experiência como docente do componente SI confirma elevada 

responsabilidade e flexibilidade necessárias ao professor para (re)formular diariamente sua 

proposta de ensino, a fim de se adequar à vivência do aluno e à realidade de cada ambiente 

escolar” (PLN201507). 

 Contribuindo com as reflexões acerca da formação de professores, Pineau (2003) 

esclarece a dialética de “emancipação/autonomização” (p. 155) da formação permanente a 

partir dos conceitos de autoformação, heteroformação e ecoformação. Para o autor “na 

formação permanente, o que é permanente é a mudança, é o movimento perpétuo” (p. 163), 

portanto, a dimensão pessoal de reflexão do presente que leva a problematizar o passado com 

vistas a projeções futuras pode ser entendida como a autoformação que, dentro da trajetória 

profissional, encontra respaldo nas histórias de vida e autobiografias como as estudadas nessa 

pesquisa. Para dar continuidade à teoria tripolar de Pineau (2003), cabe mencionar a formação 

social de aprendizagem coletiva, a heteroformação, proveniente da educação familiar, 

cultural, formação profissional inicial e continuada. As narrativas encontradas nos diários 

reiteram o aprendizado coletivo como essencial para a (re)significação docente.  
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 Na intenção de esclarecer esses dois polos de hetero e ecoformação, o autor os 

relaciona ao dia e à noite. Diz ele: “Assim, parece-me que a noite, devido às situações de 

solidão e de intimidade que oferece, é o espaço/tempo privilegiado da autoformação. E o dia, 

pelas relações sociais que apresenta, é o da heteroformação” (p. 158). Para completar as 

dimensões da formação humana, o autor considera ainda o conceito do terceiro polo – o da 

ecoformação, que pode ser compreendido como advindo das relações com o mundo, o 

trabalho, a cultura, as influências físicas, de clima e as dimensões simbólicas do ambiente. É, 

segundo ele, o “mais discreto, o mais silencioso” (p. 158). Acrescenta ainda:  

 
É por isso que, apesar da dificuldade em identificar a dimensão formadora muda, 
difusa do meio ambiente material, o termo ecoformação assume importância com o 
movimento ainda restrito de educação para o meio ambiente. Este termo 
“ecoformação” pretende dar destaque à reciprocidade da formação do meio 
ambiente. É só sabendo como o meio ambiente nos forma, nos põe em forma, que 
saberemos como formar um meio ambiente viável, suportável e vital. (p. 159) 
 

Sabendo disso, todas essas possibilidades envolvem, necessariamente, uma reflexão 

sobre as experiências que lhes deram origem, então não é possível refletir acerca de algo que 

não foi vivido, apenas passado. Tanto a própria experiência como as três possibilidades de 

formação são contempladas no processo do Projeto Cirandar, por meio da escrita dos relatos e 

diários, assim como da leitura entre pares. 

 Mediante a formação desenvolvida pelo Projeto Cirandar, é possível identificar as três 

modalidades de formação elencadas acima, no sentido de que a autoformação pode ser 

mensurada pelo processo reflexivo sobre a prática que faz o movimento recursivo de pensar 

no presente (o momento da escrita) refletindo sobre o passado (o fato a ser narrado) com a 

intenção de projetar outras e novas perspectivas. Fato esse que pode ser visualizado na 

manifestação de PRB em seu diário de 2015: “Lembro-me que tinha muitas dificuldades na 

aprendizagem e que, uma professora na década de 60, sensibilizou-se e apostou em minha 

formação. A partir daí vi como uma professora pode fazer a diferença na vida de um 

estudante, em especial na minha vida estudantil. Acredito que este fato fez com que 

internalizasse que faria, ou tentaria fazer o mesmo: a diferença na vida de alguém” 

(PRB201504). 

Por sua vez, a ecoformação torna-se mensurada a partir das aprendizagens com o 

ambiente que não, necessariamente, acham-se restritas somente ao ambiente escolar. A escrita 

de PVC relatada, no ano de 2015, exemplifica esse conceito: “Eu cresci muito, construí muito 

depois de começar a participar desses encontros do Cirandar, me abriu varias possibilidades 
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de trabalhar em minha sala de aula a partir das leituras e conversas dos relatos feitos por 

diversos professores participantes deste evento, espero que não se acabe e que outros 

professores tivessem o interesse de participar dessa formação” (PVC201527). 

PCM, em 2017, reitera a afirmação da colega escrevendo que “Nesse processo, 

aposta-se que os participantes ressignificam seus saberes a partir dos diálogos entre 

estudantes e outros colegas professores da escola, a medida que compreende-se a sala de 

aula como uma oportunidade de experiência, onde estudantes e professores constroem 

significados como sujeitos ativos na aprendizagem” (PCM201712). 

Já o conceito de heteroformação pode ser identificado na continuidade do processo 

que envolve as aprendizagens coletivas com o outro, na troca entre pares, na leitura das cartas, 

no encontro presencial, e que ressoam nos cotidianos escolares, como demonstra a escrita de 

PDB: “[...] percebo a escola para além de uma instituição de ensino e aprendizagem, mas um 

lugar de pertencimento para nós professoras, repleto de significados, os quais foram sendo 

atribuídos no decorrer de nossas vivências, enquanto estudantes e posteriormente como 

professoras” (PDB201719), e mais, “A escola nesse sentido de lugar, para além da 

localização, é carregada de sensações, lembranças, movimentos que se eternizam em nossas 

memórias e que nos trazem boas recordações, porém não poderíamos deixar de ressaltar que 

no cotidiano da escola também observamos seu contexto permeado por interações, conflitos e 

disputas” (PDB201720).  

Nesse ponto, ressalvo que o movimento realizado durante a pesquisa proporcionou o 

diálogo constante entre teoria e prática, no sentido de que das escritas emergiram novas 

proposições sobre educação, o que comprova que o conhecimento pedagógico está imbricado 

no cotidiano escolar, como vemos na narrativa de PAM “Afinal minha identidade de 

professora da Educação Básica e a expressão da minha sala de aula num relato de atividades 

tinha (e ainda tem) o mesmo significado de um doutorando ou doutor, de um mestrando ou 

mestre, de um professor de Educação Básica ou Universitário” (PAM201509). Ao mesmo 

tempo que folheava as páginas dos diários, encontrei concretizadas as teorias que estudo 

enquanto professora pesquisadora.  

Monteiro (2012) defende que “a teoria só faz sentido se for uma resposta para a 

prática” (p. 134) reiterando que:  

 
[...] nossas ações docentes tendem a tornar-se habituais; os hábitos dão sustentação 
às nossas ações; a (re)visão de nossas ações permite a transformação delas. 
Lembrando que chamo de (re)visão a operação teórica, reflexiva sobre as ações 
efetuadas ou a serem efetuadas: é o estabelecimento de uma nova prática (que 
tenderá a um novo hábito) por um novo olhar sobre ela. E todas as vezes que as 
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experiências cristalizam-se em hábitos, essa (re)visão se faz necessária, pois tem no 
horizonte as peculiaridades de novas circunstâncias. (p. 136) 

 

É no contínuo movimento, durante a prática que emerge da teoria e a teoria que 

emerge da prática, que se (re)faz a docência por meio das reflexões originadas pelas 

experiências, às quais são atribuídos sentidos, significados que, de acordo com Larrosa 

(2015), demandam um momento de pausa. Nas palavras do autor: 

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um 
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os 
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 
espaço. (p. 25) 

  

 Desses momentos de “pausa”, de parar para pensar sobre a prática é que surgem 

(re)significações como as explanadas por PLN no diário de 2014: “A tarefa dos professores é 

criar espaços de convivência nos quais os educandos exerçam a colaboração e a autonomia. 

[...] escutar o outro é importante nas relações de colaboração e para isso é importante 

desenvolver o respeito mútuo” (PLN201403). Já PRO, por sua vez, na escrita de 2015 reflete 

acerca dos atravessamentos fora de sala de aula que lhe conferiram nova perspectiva à 

concepção de ser docente: “[...] penso sobre esse ano, por diversos motivos um ano de muita 

formação, cheio de novas experiências. A parte pedagógica da 18ª CRE me tomou muito 

tempo mas também me proporcionou um crescimento muito grande” (PRO201514), “Antes 

orientadora do Pacto agora sou a formadora regional, sigo professora na sala de aula do 

E.M. e do EJA, mas aos poucos percebo o quanto estou mudando” (PRO201515). 

Escrever a respeito das experiências desses professores permitiu revivê-las e atribuir a 

elas novos significados, modificando, assim, o modo como foram assimiladas e 

compreendidas, aprofundando os ensinamentos nelas contidos com a apropriação de novos 

conhecimentos e maneiras de enxergar a mesma situação. Pela ótica da reflexão das 

experiências escolares, tem-se a possibilidade de reformular o jeito de perceber as situações 

que ocorrem cotidianamente e que, inevitavelmente, tendem a se repetir (com variações), 

contudo, a partir do processo de reflexão, as dificuldades antes encontradas foram sendo 

amenizadas, partindo-se de um ponto além do anterior, ou seja, refletindo sobre a prática, 

tende-se a sair do ponto de inércia em relação às problemáticas escolares. Pensar as práticas 

docentes é também pensar a estrutura da educação, pois estão intimamente imbricadas, 
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portanto não há razão para desprezar ou pouco considerar as experiências docentes como 

teorias educacionais.  

 Como bem esclarece Cunha e Chaigar (2009): 
 
A narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a si próprias 
e aos outros. Tomando-se distância do momento de sua produção, é possível que, ao 
“ouvir” a si mesmo ou ao “ler” seu escrito, o produtor da narrativa seja capaz, 
inclusive, de ir teorizando a própria experiência. Este pode ser um processo 
profundamente emancipatório em que o sujeito aprende a produzir sua própria 
formação, definindo sua trajetória. É claro que esta possibilidade requer algumas 
condições. É preciso que o sujeito esteja disposto a analisar criticamente a si 
próprio, a pôr em dúvida crenças e preconceitos, enfim, a desconstruir seu processo 
histórico para melhor poder compreendê-lo. (p. 123) 

 

Partindo dessa proposição de rever a prática através da experiência, por meio da 

escrita reflexiva, é que encontrei, nas narrativas contidas nos diários, contribuições que me 

auxiliaram a compreender mais a respeito dos processos de (re)significação docente, 

conforme é possível verificar nas palavras de PJL nos diários de 2014 e 2015: “Escolher 

apenas uma experiência, enquanto educadora, não é tarefa fácil, pois as vivências que 

experimentamos a cada dia, nos deixam marcas, algumas negativas, e outras tantas positivas. 

Em meio a tantas histórias para compartilhar escolho a que foi primordial para a minha 

identificação enquanto alfabetizadora (PJL201402). “Lendo e relendo o texto (relato) que 

enviei, percebi o quanto foi importante eu ter sido professora do 2º ano, mesmo sem ter 

desejado, em primeira instância. Às vezes os desafios vem para que possamos nos 

aperfeiçoar, dar o melhor de nós e, não nos acomodarmos, mas sermos sujeitos ativos, onde 

quer que estejamos inseridos. Naquele ano, foi que descobri, que era alfabetizadora e o 

quanto amo exercer essa função” (PJL201411) e por fim, “Relatei tudo isso, por que acredito 

que tudo isso influenciou na pessoa que sou hoje, na educadora de todos os dias, seja em sala 

de aula ou fora” (PJL201507). 

Fontana (2005) escreve sobre a ação de registro das atividades docentes, a criação de 

cadernos de registros e sua importância para que o professor possa repensar sua prática. A 

autora afirma que umas das maiores dificuldades dos docentes é conseguir conciliar os papéis 

de observador e protagonista, ou seja, de perceber em sua prática cotidiana aquilo que precisa 

ser revisado ou o que merece ser replicado, ao mesmo tempo que exerce, observa, percebe e 

analisa. Outro ponto levantado são os motivos dos registros, que podem ser pessoais ou 

institucionalizados, como o exemplo de gestores de escolas que solicitam semanalmente aos 

professores seus cadernos de registro, o que porventura causa o afastamento “de suas 

inspirações iniciais de problematização e de possibilidade de reflexão sobre o próprio fazer, o 
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registro, convertido em tarefa, tornava-se veículo da vontade de outro, saindo da esfera de 

decisão e controle da professora [...]” (p. 143). 

Em contrapartida, os registros advindos de necessidades individuais podem ser 

exemplificados pelos diários e relatos inscritos no Projeto Cirandar, que são de iniciativa de 

cada docente e, portanto, imbuídos de sentido, pois além de possibilitarem o (re)significar das 

práticas docentes, a socialização dos relatos e as rodas de conversa, enfatizam que o ato de 

registrar, repensar e problematizar os cotidianos da profissão são tão relevantes para o próprio 

professor como para aqueles que compartilham essas vivências. Especificamente, no que 

tange ao Projeto Cirandar, refiro-me ao “par de leitura”, aos parceiros das rodas de conversa, 

e aos professores pesquisadores da formação docente que venham a analisar e estudar esse 

campo de atuação por meio das reflexões desses professores.  

PPK, no ano de 2015, salienta a importância da socialização das experiências dos 

colegas como contribuição na própria aprendizagem sobre ser professor. “[...] ter a 

oportunidade de saber sobre um determinado lugar por meio de outro olhar faz com que 

pensemos em situações e acontecimentos que, talvez, por meio da nossa ótica, nunca teríamos 

pensado” (PPK201512). Já PBR destaca a participação em eventos como sendo uma 

ferramenta profícua na formação docente, “Participar de eventos enriquece o currículo de 

alunos e professores, fortalecendo o conhecimento, proporcionando o aprendizado e a 

reflexão da prática docente” (PRB201509). E PRO enfatiza a escrita como mecanismo 

eficiente para que o professor consolide seu processo reflexivo ao relatar que “Escrever é 

uma arte, um mecanismo que mostra ao mundo a forma de pensar, a coerência ou a 

incoerência de nossos pensamentos pode ser expressa em palavras com o traço de uma 

caneta” (PRO201501). 

Os três fragmentos selecionados acima destacam o entendimento de que a docência 

não é um ato isolado, não é uma ação que se exerce mecanicamente, por mais que observemos 

a ocorrência de práticas bancárias24 no âmbito escolar. Coexiste com ela o movimento de 

reavaliação que encontra respaldo na ação do outro, daquele que, ao viver junto uma 

experiência, atribui outros significados e compartilhando, acrescenta àquele que com ele 

experienciou. Essa experiência, que segundo Larrosa (2015) é singular, irreproduzível, possui 

uma lógica de produzir “diferença, heterogeneidade e pluralidade”, “que tem sempre uma 

                                                 
24 Conceito Freiriano que denomina as práticas escolares tradicionais nas quais os conteúdos são decorados e 
reproduzidos de maneira mecânica e arbitrária, o professor e professora são os detentores do conhecimento e da 
palavra e, cabe aos alunos permanecer em silêncio escutando-os. Nesse contexto, o saber próprio do estudante 
não é levado em consideração, por esses motivos Freire (2011) rebate tal metodologia educacional, 
considerando-a alienante e pouco proveitosa para a evolução social. 
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dimensão de incerteza que não pode ser reduzida”, portanto é uma abertura para o 

desconhecido, aquilo “que não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer”” (p. 34). 

Dedico a próxima sessão desta pesquisa ao resultado dessas experiências que, 

diferentes de serem experimentos pedagógicos, acontecem no encontro e confronto com algo, 

alguma situação ou alguém, e que modificam “quem a faz e quem por ela passa e a 

modificação afeta, quer queiramos ou não, a qualidade das experiências subsequentes, pois é 

outra, de algum modo, a pessoa que vai passar por essas novas experiências” (DEWEY, 1971, 

p. 26). 
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5. DOCÊNCIA: UMA HISTÓRIA ESCRITA A MUITAS MÃOS 

 

Experiência, vocábulo que tem origem no latim experientia, experiri, é substantivo 

feminino que significa “ato de experimentar, ensaio, tentativa, conhecimento adquirido por 

prática, estudos, observação etc” (Dicionário Priberam25). Filosoficamente26, o termo pode ser 

entendido como todo conhecimento que se adquire diretamente da observação do mundo sem 

inferências, refere-se aos dados dos sentidos ou sensações em que o conhecimento se baseia. 

É ainda utilizado no sentido de experimentação científica por meio de manipulação de 

fenômenos e simulações laboratoriais. 

 Dewey (1971) afirma que “A experiência não se processa apenas dentro da pessoa” (p. 

31), ela é também resultado daquilo que foi transmitido anteriormente ao seu acontecimento. 

Segundo o autor, “as condições do meio modelam a experiência” (p. 32) e utilizar “as 

condições físicas e sociais do ambiente para delas extrair tudo que possa contribuir para um 

corpo de experiências saudáveis e válidas” é o diferencial para que os acontecimentos vividos 

resultem em novas atitudes, pensamentos, e ações. O autor acrescenta que os conceitos de 

interação e situação “são inseparáveis um do outro” (p. 36) e preponderantes na interpretação 

das experiências, visto que influenciam no significado que a elas é atribuído. 

 Com base nessa interação, PDB enfatiza o quanto o compartilhamento das 

experiências proporcionou crescimento a ela como professora, aos licenciandos e à equipe 

escolar por intermédio das vivências no PIBID. Nas palavras da colaboradora da pesquisa 

“Mais uma vez destaco que fazer parte do Pibid me proporciona muitos aprendizados. [...] 

estar ao lado dos licenciandos me trouxe recordações do tempo em que iniciava o meu 

processo de formação docente. Lembro-me bem das primeiras escritas, dos eventos, da 

insegurança em cada apresentação de trabalho e o quanto é importante nestes momentos de 

desafios estarmos ao lado dos colegas e dos professores que torcem por nós” (PDB201406), 

acrescenta que “Importante destacar ainda nesta escrita que nos sentimos muito acolhidos em 

todas as escolas que realizamos nossos encontros. Em todas as visitas recebemos o carinho 

das professoras e funcionários das escolas, os quais manifestaram o quanto tem sido 

significativo a presença do Pibid na escola” (PDB201408). 

 Nessa perspectiva, Freire (2011) esclarece que a busca pelo “ser mais” “não pode 

realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos 
                                                 

25  https://dicionario.priberam.org/experiencia 
26 https://www.dicionarioetimologico.com.br 

https://dicionario.priberam.org/experiencia
https://www.dicionarioetimologico.com.br/docente/
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existires, daí que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e 

oprimidos” (p. 105). Conforme destaca PDB, “[...] muitos são os desafios e as metas que 

desejamos alcançar, mas é possível já destacarmos algumas aprendizagens construídas por 

estarmos aprendendo no coletivo, ensinando e respeitando as diferentes áreas do 

conhecimento” (PDB201409). Sendo assim encontrei nas narrativas pesquisadas sobre a 

relevância das situações de socialização e compartilhamento das práticas docentes, respaldo 

das explanações acima. Foram elas a base para uma reflexão que possibilite (re)significar a 

docência a partir das experiências coletivas.  

 Para tanto, mergulho nesta fundamentação a partir das experiências de PVC nos 

diários de 2013, 2014, 2015 e 2016, nos quais é visível a significação dada a ela para as 

experiências vividas coletivamente, a relevância do aprender em conjunto com o outro e o que 

essas situações reverberaram em sua (re)significação sobre o ser docente. 

 PVC201306: “Estou aprendendo muito com eles e também estou satisfeita com o 

resultado até agora [...] como já disse é tudo muito novo para mim, não sei se vou conseguir 

fazer o que está sendo pedido, mas não vou desanimar, pois o que quero é aprender”. 

PVC201416: “Mas por outro lado eles percebem que esta oportunidade de se fazer este 

estudo dentro da escola nos favorece bastante no sentido de nos aprofundar e ter um 

conhecimento ampliado através dessa proposta de Formação. Sendo que eles também estão 

gostando de poder se encontrar com seus colegas da área para planejar e dialogar no 

coletivo, isto eles não querem perder pois são unanimes em dizer que este espaço foi a 

melhor conquista que se teve ao longo dos anos, com tantas mudanças”. 

 PVC201522: “[...] concordo com a professora quando ela fala de que a escola e os 

professores tem que estar sempre trabalhando em conjunto com os professores da 

Universidade em sua formação continuada, sempre pensei assim, mas não tive essa 

oportunidade antes, me sentia isolada como se fosse uma ilha trabalhando sozinha na escola 

na minha disciplina, eu achava isso um terror, mas a oportunidade chegou agora com o 

Pacto e o Cirandar que abriram horizontes para mim, me sinto muito mais segura agora que 

tenho esse respaldo da Universidade”. PVC201618: “Aprendi muito com todos os relatos 

lidos e tirei algumas coisas boas para servir de exemplo no meu caminhar. [...] Eu acredito 

nesse processo do Cirandar? Sim eu acredito. [...] Acho que deveria continuar como está 

sendo organizado, onde os professores se sentem muito a vontade na hora de debater sem 

formalidades na apresentação dos relatos. Para mim está tudo ótimo e que deveriam 

continuar misturando as temáticas, se aprende muito com a diversidade de assuntos sendo 

debatidos em uma roda de conversas”. 
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 Em relação à compreensão do processo de reflexão com base nas experiências 

compartilhadas, as ideias de Trevisan (2014) reafirmam que “O pensamento dispõe de uma 

instância ou experiência “externa” – do Outro – para repensar, desse modo, o que está 

instituído na racionalidade – no Mesmo – já formatado nos procedimentos habituais” (p. 65), 

reiterando que a (re)significação do que se entende sobre a docência e o ser docente, pode ser 

constantemente modificado quando permitimos que o contato com o outro (colegas, discentes, 

ambiente) seja transformador. 

Nesse mesmo viés, PJL, no diário de 2015, relata sua reflexão sobre as aprendizagens 

coletivas que fomentam a (re)significação sobre a docência: “Entender o outro, como pensa, 

ter um olhar mais atento, projetar, tudo isso contribuiu para o meu crescimento. Entender o 

outro (e a mim mesma) como parte cheia e vazia ao mesmo tempo, cheia das vivências que 

trazemos cotidianamente, vazia por que precisamos aprender constantemente. Assim, me 

percebo nas funções que exerço, seja na família, no trabalho ou nas interações que 

estabelecemos com o outro” (PJL201501).   

  E PPK, no ano de 2015, assim se expressa: “Além disso acredito que toda a pessoa é 

as diversas marcas de outras tantas pessoas e, sendo assim, tudo que é dito pelos meus 

colegas e professoras corrobora, de certa maneira, com a minha construção enquanto pós-

graduando, docente e pessoa” (PPK201511). Tais declarações reiteram a defesa de Dewey 

(1971), Freire (2011) e Trevisan (2014), quando enfatizam que o ambiente e as relações com 

o outro oferecem subsídios para ampliar conhecimentos, formar laços que contribuam para o 

crescimento profissional e pessoal, e consequentemente, buscar a compreensão sobre a 

docência.  

Confirmam também o que Brandão (2007) menciona sobre a construção do 

conhecimento “[...] que é começo da possibilidade de os seres vivos aprenderem não apenas 

diretamente do e com o seu meio natural, naturalmente, mas uns com os outros e uns entre os 

outros, culturalmente” (p. 7). Freire (1981) endossa essa defesa, quando diz que o 

conhecimento, sendo resultado de processos de aprendizagem, ocorre em aderência com o 

outro, precisando estar impregnado de sentidos, de percepções e a ele sejam atribuídos 

significados, a fim de, então resultar em modificações perceptíveis. 

Da mesma forma que o ato de conhecer e produzir conhecimento “é processo que 

implica na ação–reflexão do homem sobre o mundo” (FREIRE, 1981, p. 50), sem ela o 

conhecimento torna-se mecânico, repetitivo. Para o autor, a capacidade de o homem refletir 

sobre as ações e, com base nisso, projetar transformações, o torna sujeito capaz de relacionar-
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se no mundo, com o mundo e com os outros. E essas foram as transformações que 

consubstanciaram o desenvolvimento desta pesquisa. 

 Sobre aprendizagem coletiva encontrei, na escrita de PDB, a (re)significação da 

prática a partir do conjunto, quando ela menciona que “O diálogo com os colegas, com as 

professoras e as discussões das leituras realizadas, me convidaram a pensar em uma sala de 

aula diferenciada em que o planejamento é construído coletivamente com flexibilidade e que 

todos os envolvidos são protagonistas da sua formação (PDB201511). Reavaliar a própria 

prática com base nas experiências compartilhadas é resultado da compreensão de que é 

possível aprender com a vivência do outro, de que não é preciso “errar o mesmo erro” para 

que a aprendizagem seja estabelecida. Ao compartilhar as experiências, existe a possibilidade 

de replicar os acertos e evitar novos desvios.  

 Entre os fatores atribuídos pelos colaboradores, para que o processo de reflexão sobre 

a docência fosse fomentado, a colaboração e o compartilhamento com os discentes também 

foram apontados nas narrativas. A respeito disso, Tardif (2004) nos diz que: 

 
O docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com outras pessoas, 
a começar pelos alunos. A atividade docente não é exercida sobre um objeto, sobre 
um fenômeno a ser conhecido, ou uma obra prima a ser conhecida. Ela é realizada 
concretamente numa rede de interações com outras pessoas, num contexto onde o 
elemento humano é determinante e dominante [...]. (p. 49) 
 

  Nessa interação, o conceito de escuta esteve presente como condição. A esse respeito 

Freire (2016) enfatiza que “É preciso que quem tem o que dizer saiba, sem dúvida nenhuma, 

que, sem escutar o que quem escuta tem igualmente a dizer, termina por esgotar a sua 

capacidade de dizer por muito ter tido sem nada ou quase nada ter escutado” (p. 114). Para o 

pedagogo, a escuta é um processo complexo que se edifica gradativamente na busca da 

construção de um conhecimento crítico-emancipador27.  

 O conceito de escuta freiriano é base para que o docente aprenda a falar “com o” 

educando e não apenas “para o” educando, buscando no processo de ensino e aprendizagem 

partir dos interesses e experiências desses sujeitos. Esse conceito pode também ser aplicado às 

relações entre pares, docentes e docentes gestores escolares e comunidade escolar. 

Corroborando a teoria de Freire, PPK, PLN e PDB manifestam, em seus diários, a prática e a 

relevância do escutar e ser escutado e, ao mesmo tempo, escutar a si próprio ao (re)viver a 

                                                 
27 Conceito entrelaçado ao de ação-reflexão-ação que exige do docente o rigor metodológico entre o saber da 
experiência e o conhecimento teórico pedagógico, possibilitando ser sujeito da história e não objeto (Freire, 
2011, 2016).  
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experiência na escrita. “Busquei me aproximar cada vez mais dos estudantes, conhecê-los a 

fim de buscar oficinas que se atrelassem aos interesses deles. Além disso, tentei estabelecer 

uma relação próxima com os profissionais convidados a desenvolver as oficinas, pois os 

mesmos não possuíam contato prévio com os educandos” (PPK201702). 

“Importante ressaltar a necessidade de que se estabeleçam relações de parceria e 

afetividade entre docente e estudantes, a fim de que exista o respeito e a possibilidade de 

crescimento das intervenções e orientações” (PLN201509). Por sua vez, PDB escreve que: 

“O primeiro e constante desafio é mantermos o diálogo entre as diferentes áreas do 

conhecimento e a partir das nossas vivências constituirmos juntamente com os licenciandos e 

com os professores da educação básica o subprojeto interdisciplinar” (PDB201402).  

Com base nas narrativas enunciadas, foi observado que o ato de escutar assim como o 

reconhecimento do outro foram aspectos emergentes, quando intentamos melhor compreender 

o processo de (re)significação docente realizado nas narrativas contidas nos diários. Trevisan 

(2014) aponta que o reconhecimento do outro, como categoria-chave, é basilar no 

entendimento dos processos pedagógicos (p. 16). Honneth (2003) complementa a assertiva, 

esclarecendo que esse reconhecimento do outro surge da aceitação de capacidades e 

qualidades dos outros e de si mesmo, que são aferidas nas relações dos homens com outros 

homens, com o mundo e consigo, ou seja, é na interação com o outro que aprendemos a 

reconhecê-lo e aceitá-lo, portanto a crescer com ele.  

PCP, no diário de 2015, exemplifica, na prática, a teorização dos autores supracitados, 

quando diz: “Agradeço [...] e ao Cirandar, pois a motivação de trabalhar Projetos veio 

desses encontros anuais, das leituras reflexivas, das experiências de outros professores que 

participam da roda. [...] por esses momentos de acolhimento ao professor que tanto necessita 

do apoio emocional de seus parceiros de trabalho para dar continuidade ao processo de 

ensino/aprendizagem, que começa na sala de aula mas que se prolonga para a comunidade, 

para a sociedade [...]” (PCP201506). 

 O relato de PCP inaugura uma característica pontual sobre a concepção de docência 

que foi encontrada nas escritas e que pode ser entendida como fator motivador da profissão 

docente: o resultado social dos processos educacionais, a permanência atemporal dos 

ensinamentos e aprendizagens realizados e compartilhados entre os sujeitos envolvidos, em 

outras palavras, aquilo que fica, socialmente, instituído a partir do processo educacional. 

Quando menciona “[...] mas que se prolonga para a comunidade, para a sociedade”, PCP 

encontra eco nas narrativas de PEP e PAM ao refletirem sobre a abrangência de suas funções 

docentes: “Nesta dimensão, escola, espaço físico, equipe diretiva, professores, educandos e 
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funcionários formam um conjunto dinâmico, embora transitório. No entanto, deixam na 

sociedade a construção efetiva desta época” (PEP201405). 

 Sobre esse propósito acrescenta ainda “Todos fomos desafiados e ainda continuamos 

no mesmo desafio, pois a nossa história conjunta não termina aqui” (PEP201410). Suas 

escritas encontram ressonância em PPK ao escrever que “Sou oriundo de escola e 

universidade pública. Participar e me envolver com projetos de cunho social e que possam 

contribuir com a formação de sujeitos ou com o ingresso dos mesmos no ensino superior é 

transformador. Poder contribuir, mesmo que pouco, com a realização de sonhos é um desafio 

e tanto. Desafio este que levo com muita responsabilidade e seriedade” (PPK201602). 

 Por sua vez, PAM conclui relatando que “[...] aprendi que a sala de aula é muito mais 

do que reproduzir, é construir do individual para o coletivo” (PAM201511). Na intenção de 

corroborar a ideia de que a educação precisa ser fundamentada pela realidade que acolhe, 

Larrosa (2015) pontua que “[...] a educação, segundo dizem, deve partir da realidade, o campo 

pedagógico é um gigantesco dispositivo de produção de realidade, de certa realidade” (p. 63). 

Ao refletir criticamente sobre elas, os educadores tendem a ampliar a consciência sobre a 

estrutura social de sua prática e, ao mesmo tempo, questioná-la aprofundando o que eles 

entendem a respeito das diversas maneiras de desenvolver a educação e as consequências 

sociais dessa atividade (CONTRERAS, 2002).  

Esse movimento de pensar o fenômeno educativo instiga a consciência docente que, 

para Contreras (2002), é a autonomia sobre o fazer docente e o ser professor, que oferece 

sentido ao processo de ensino e educação social, mesclando teoria e prática no contexto em 

que são desenvolvidos processos educativos. O autor suscita o questionamento a respeito da 

distância entre o pensar e o executar a educação, ou seja, defende que o docente é quem tem o 

conhecimento para pensar e não apenas executar os processos educativos, retornando assim à 

busca pelo conceito de autonomia que foi ressaltado pelos professores em suas escritas. 

 É importante salientar que as narrativas discorridas nessa pesquisa exemplificam e 

embasam o conceito de professor reflexivo esclarecido por Alarcão (2003), especialmente, 

por ser um processo permanente e contínuo que se prolonga e amplia. De acordo com a 

autora: 

 
[...] a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano criativo e não como mero 
reprodutor de idéias e práticas que lhe são exteriores. É central, nesta 
conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa que, nas situações 
profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, actua de forma inteligente e 
flexível, situada a reactiva. (p. 41) 
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 A esse processo crítico reflexivo sobre a prática PPZ faz referência em sua trajetória: 

“Com relação ao trabalho em coletivo, este também teve inicio junto com o início da minha 

carreira docente, naquele momento foi a insegurança de uma professora inexperiente que me 

fez buscar apoio no diálogo com uma professora mais experiente, que por sua vez, me 

apresentou para o grupo [...] um coletivo de professores que se reunia na FURG para pensar 

a educação, que me fez compreender a importância do suporte mútuo entre nossos pares. 

Desde então tenho buscado parcerias entre colegas para o desenvolvimento de atividades de 

ensino e também procurei me manter ativa em coletivos de professores [...]” (PPZ201604). 

 O trecho acima descreve com clareza a relevância que a docente atribui ao apoio dos 

colegas e às práticas coletivas para a transformação das ações cotidianas, assim como 

demonstra o processo de maturidade docente que proporcionou compreender a própria 

docência e como ela se expressa, atualmente, no cotidiano da profissão. Ela amplia sua 

concepção mencionando que: “Esse processo coletivo de desenvolvimento da proposta ainda 

esta em curso, e percebo nestes diálogos como é importante o apoio mútuo e a presença dos 

diversos olhares, por mais que tenhamos objetivos em comum, trazemos nossas experiências 

pessoais para a construção da proposta, e assim estamos enriquecendo nossas 

aprendizagens” (PPZ201602).  

 Nesse momento encontro, nas narrativas realizadas pelos docentes, os três sentidos de 

um processo reflexivo atribuído por Schön (2000). São eles: a reflexão-na-ação, a reflexão-

sobre-a-ação e a reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação. De acordo com o pedagogo, o pensar 

acerca das experiências enquanto elas acontecem observando-as sem interrompê-las é 

denominado de reflexão-na-ação. Ao passo que a tentativa de reconstruir a ação já vivida, 

retomando aquilo que pode ser modificado, mantido ou transformado, faz referência à 

reflexão-sobre-a-ação no sentido de antever reações a situações semelhantes. Por sua vez, a 

reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação é o processo de entendimento que leva à transformação das 

ações futuras, produz conclusões sobre as experiências e sobre os conhecimentos 

desenvolvidos a partir delas.   

Tais sentidos encaminham para a necessidade de que os colaboradores tiveram de 

pensar e (re)pensar sua prática de maneira crítica, sendo que a própria participação no Projeto 

Cirandar por três e/ou quatro anos pode configurar-se como o ensaio de um processo de 

reflexão crítica sobre a prática. A narrativa das experiências, ao mesmo tempo que possibilita 

(re)viver, faz emergir os questionamentos. Estes, por sua vez, resultam nas conclusões e ações 

pautadas na aprendizagem que é realizada sob o movimento de pensar, (re)pensar e 
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transformar as experiências docentes (fazendo menção aos três sentidos  do processo reflexivo 

de Schön).  

A esse respeito PLN relata que “A participação como integrante do grupo de pesquisa 

[...] significa uma oportunidade de aproximação entre os docentes da escola básica e os do 

ensino superior, traçando metas em comum, convergindo em diálogos e sugestões, 

construindo caminhos para superação das dificuldades no que se refere à qualidade do 

ensino, através do compartilhamento das experiências, da reflexão de sua prática apoiada 

nas teorias dos autores que debatemos durante os encontros” (PLN201505). 

Consequentemente, reitera que a troca de experiências é uma oportunidade de acolhimento 

entre pares que faz diferença na reflexão de seus cotidianos, mas também é um momento em 

que o docente identifica-se, encontra respaldo para as lutas, dúvidas, os anseios e pode 

descobrir, na fala do outro, as respostas que procura. 

Ainda, como PDB relata, “Outras vivências também foram narradas pelos colegas da 

turma, apontando a necessidade do diálogo e da escuta do professor, pois muitas são as 

experiências que devem ser socializadas e inquietações a ser problematizada em espaços 

coletivos de formação docente” (PDB201505).  

A esse respeito Angers (2008, p. 60) relativiza acerca dos processos de socialização 

que constituem as identidades. No caso específico dessa pesquisa, a escrita de alguns 

professores recai na identidade profissional docente. Para colaborar na reflexão sobre 

identidades, o estudioso enfatiza os diversos instantes marcantes e os processos de 

remodelação dessas identidades que estão imbricados às experiências de vida profissional. 

Acrescenta que a construção das identidades surge de processos dinâmicos que nunca 

terminam e que estão sujeitos a diversas influências “por que nos mantemos sempre em 

contato com os outros, influenciando-os como eles nos influenciam a nós” (p. 61).  

O autor considera que as identidades são múltiplas em virtude dos inúmeros grupos a 

que estamos ligados, e também pelo fato de que vivemos no dilema de sermos quem somos e, 

ao mesmo tempo, de sermos aceitos em determinados grupos sociais. Assumimos, pois, 

diferentes comportamentos dependendo do tempo e lugar em que estamos inseridos e dos 

demais estímulos que nos circundam. A essa premissa ele acrescenta que, como seres sociais 

que se relacionam, somos parte de uma rede e cada um de nós é um fio que mantém essa rede 

a qual, por sua vez, está sempre se modificando à medida em que nós nos transformamos. 

Para ele “uma colectividade não se reduz a uma simples soma de indivíduos. Tudo decorre 

das relações que eles estabelecem, a dois, a vários ou com a sociedade no seu todo” 

(ANGERS, 2008, p. 62). 
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PCM, no diário de 2015, relaciona a experiência da disciplina de Seminário Integrado 

com a descoberta de uma nova identidade docente. Segundo PCM, “ [...] não posso deixar de 

destacar o quanto esse espaço vem nos possibilitando a construção de uma identidade 

enquanto grupo de professores de S.I. e de pesquisadores que investigam sua sala de aula” 

(PCM201506).  

No mesmo viés, em 2015, PPZ menciona como a socialização foi um processo de 

construção em sua prática docente, “[...] destaco também o favorecimento de momentos de 

socialização. Mas para chegar a perceber a importância destes, primeiramente aprofundei 

minha compreensão sobre a experimentação em sala de aula” (PPZ201512), assim como 

enfatiza o papel dos colegas como primordial nessas ações de transformações e 

(re)significação, “[...] um relato de um processo coletivo de construção de uma proposta, de 

reflexão da minha constituição enquanto professora para chegar a propor tal atividade, das 

minhas expectativas e da avaliação final” (PPZ201601), e “Quero registrar a importância da 

leitura e colaboração dos colegas. [...] as críticas desse grupo são sempre construtivas e a 

intenção é sempre aprendermos uns com os outros” (PPZ201505). 

Os relatos explicitam os processos de construção de conhecimento de maneira coletiva 

os quais fortalecem, nos docentes, o sentido de pertencimento a um grupo, de relevância de 

suas experiências. A partir delas, novos conhecimentos são estabelecidos, consolidando a 

ideia de que a formação profissional não se faz apenas individualmente, é preciso haver 

cooperação – fonte da tecitura dessa rede que é a coletividade.  

PVC aponta, em sua reflexão, o quanto a falta de um coletivo afeta o desenvolvimento 

da profissão: “A minha maior angústia sempre foi a solidão dentro da escola, pois sempre 

trabalhei em escolas pequenas então eu era sozinha, atendia todas as turmas do turno em que 

eu trabalhava, não tinha com quem trocar ideias sobre o que acontecia dentro da sala de 

aula, como eram desenvolvidas as aulas, isto foi me levando a uma acomodação, eu não 

tinha um incentivo para mudar a maneira de dar aulas, embora eu nunca tenha seguido um 

ritual a cada ano eu fazia tudo diferente não conseguia ficar na mesmice, gostava do que 

fazia embora não tivesse muita criatividade” (PVC201503). 

Em contrapartida, PLN compartilha, em sua escrita, as dificuldades de exercer 

mudanças estruturais de maneira pontual, quando não existe o comprometimento com o 

coletivo, afirmando que “[...] seria necessário que houvesse uma integração e dinâmica 

definida entre professor coordenador e professores auxiliares, de modo que todos 

trabalhassem juntos em busca dos mesmos objetivos. Contudo não se observou isso durante o 

1º trimestre, visto que os professores não conseguiam se encontrar para conversar sobre o 
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andamento das aulas, a fim de unificar um trabalho coletivo. Esse descompasso entre os 

professores prejudicou o trabalho dos alunos [...] Reuniões que propiciem o encontro dos 

professores para planejarem a disciplina de SI (Seminário Integrado – grifo da autora) 

precisam ser marcadas pela coordenação escolar, preferencialmente em outro turno. O que 

aconteceu foi que algumas reuniões foram marcadas em turnos opostos ao trabalho docente, 

mas muitos deles não compareceram, inviabilizando a organização de uma dinâmica mais 

uniforme de orientação” (PLN201506). 

O texto da professora intensifica a compreensão da atividade docente como resultado 

de múltiplos esforços, de um trabalho coletivo que demanda planejamento, organização, 

comprometimento e a participação de todos envolvidos para que os resultados sejam 

satisfatórios. A esse respeito Vasconcellos (2015) pontua que “A participação é um valor, é 

uma necessidade humana; é uma questão de respeito pelo outro, de reconhecimento de sua 

condição de cidadão, de sujeito de sentir, pensar, fazer, poder” (p. 92), atribuindo os 

problemas fundamentais do homem às relações conflituosas “com o mundo e, especialmente, 

com os outros homens na sociedade” (p. 92). 

Durante a leitura das narrativas encontrei eco para compreender melhor o pensamento 

dos professores na teoria da ação dialógica de Freire (2011), na qual os conceitos de 

colaboração e união também se fazem presentes associados à organização e à síntese cultural 

(p. 226). Para o autor, na ação dialógica os “sujeitos se encontram para a transformação do 

mundo em co-laboração” (p. 227), sem dominação e baseados na comunicação horizontal, 

voltando-se para as realidades que os desafiam de forma a problematizá-las na busca pela 

libertação dos homens.  

A teoria de Freire (2011) coaduna com a manifestação de PCM, quando escreve: “[...] 

defendemos que há um processo de predisposição e interesse de cada indivíduo em colaborar 

com o outro, ao questionar, investigar, falar, escrever, ler, escutar, construir significados, 

como forma de buscar compreender os diferentes temas em estudo [...]” (PCM201711). 

Reverberando na fala de PAM, quando diz: “[...] os caminhos estão sendo trilhados nas 

Rodas de Formação, em que a perspectiva da pesquisa individual passa a ser compartilhada 

no coletivo em um movimento dialético e dialógico para a formação coletiva e auto formação 

de cada sujeito” (PAM201518). 

Essas narrativas encontram amparo em Vasconcellos (2015): “o homem vai se 

constituindo enquanto tal por sua ação de transformação do mundo; movido por um espectro 

desejo, por uma incipiente curiosidade [...] a ação de intervenção do homem, no entanto, não 

era qualquer, já que tinha um direcionamento” (p. 65). As intencionalidades das ações dos 
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homens, no caso da pesquisa, relacionam-se com a apropriação da importância da ajuda 

mútua e do trabalho, feita por esses sujeitos, baseada na união e participação. Ao 

direcionamento, mencionado pelo autor, pode ser atribuído o melhoramento das práticas 

docentes, o incentivo à inovação e criatividade nas atividades pedagógicas, a criação coletiva 

e o acolhimento à curiosidade que move, inquieta e impele à busca, para alcançar o 

“aprendizado real” (FREIRE, 2016, p.83). 

  Os movimentos de transformação das realidades, a partir de pequenas ações coletivas, 

são demonstradas na fala de PVC em relação ao desafio de coordenar os estudos sobre a 

organização da disciplina de Seminário Integrado: “Foi criada pela escola uma hora por 

semana de reunião com os demais professores que atuam no Seminário Integrado, dos 2º 

anos , onde eu conto com a colaboração desses colegas e mais a coordenação pedagógica 

que está sempre disposta a aprender junto com a gente e nos orientar neste sentido, de levar 

o melhor para os alunos. A pretensão é que todos os colegas interajam com o Seminário 

Integrado que até o momento não está acontecendo” (PVC201305). 

 PJL relata que “Estabelecer uma parceira com as famílias contribui de maneira 

significativa no desenvolvimento das crianças. Sendo assim, propus que os familiares dos 

educandos, participassem de uma atividade na escola. Para minha alegria quase todos 

compareceram e gostaram muito da proposta daquela manhã [...]” (PJL201605). A reflexão, 

acerca do papel do professor na tarefa de aproximar a escola e a comunidade escolar, mostra o 

quanto essa ação reverbera, positivamente, na prática docente. Ao sentir-se motivado, 

especialmente, o educador tende a perseverar e, por consequência, a incentivar os demais 

colegas e o corpo diretivo.  

A docente PDB expressa: “Assim apostei no trabalho coletivo com os professores 

regentes e com os colegas da [...] Penso que a parceria com esses professores contribuiu 

significativamente para o desenvolvimento dos estágios colaborando com leituras, sugestões, 

indicações de materiais e informações relevantes sobre a turma” (PDB201522). Depois, 

enfatiza que “A parceria com os professores regentes da escola contribuiu para que os 

estagiários se sentissem acolhidos na escola e sobretudo nas turmas, com mais segurança 

para o desenvolvimento das aulas” (PDB201523). O aprimoramento da prática docente, da 

estruturação da formação inicial de licenciandos, a aproximação e participação de docentes da 

rede básica de ensino e o aprimoramento das atividades escolares foram o mote para 

estabelecer outras parcerias. É possível analisar, nas falas de PDB, como o processo de 

trabalho participativo e coletivo possui abrangência para além do ambiente onde ele é pensado 

e executado.  
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Pimenta (2010) sinaliza a necessidade de investigação das atividades pedagógicas, a 

fim de transformar o “saber fazer docente numa contínua construção e reconstrução de suas 

identidades a partir da significação social da profissão, bem como pelo significado que cada 

professor confere à docência em seu cotidiano e nas relações com seus pares [...]” (p. 140). 

Nesse sentido, PDB mensura o aprendizado resultante da experiência como docente 

orientadora de estágios, afirmando que “Por meio das experiências na orientação dos 

estágios, percebo algumas fragilidades no seu desenvolvimento, com práticas de orientação 

individualizadas, ou seja, sem articulação entre as diferentes licenciaturas, mostrando a 

emergência de um envolvimento de horizontalidade e interdisciplinaridade entre as 

licenciaturas da Furg” (PDB201715).  

Em diversos momentos, as narrativas dos docentes trouxeram subsídios para a 

compreensão da (re)significação da docência, pautada na necessidade de transformações das 

práticas educacionais enraizadas, conforme a fala de PEP exemplifica: “O cenário vem se 

modificando acompanhando as transformações da sociedade contemporânea. Assim a 

formação docente também merece atenção para enfrentar esses desafios perante a essas 

transformações” (PEP201702).  Tais mudanças são atribuídas ao pensar coletivo, à ação-

reflexão, baseada nas práticas e experiências, que levam em consideração os cenários, as 

possibilidades, as reais condições de movimentos para então elencar maneiras e estratégias 

para modificá-los, segundo ela descreve: “[…] antes de podermos planejar e executar o 

projeto, é preciso estudar respeitando a individualidade de cada um, fazer uma proposta 

coletiva de forma integrada na construção do projeto [...]” (PEP201707). 

Nesse viés, Pimenta (2010) defende que, para formar professores e professoras que se 

insiram nas escolas em condições de agregar alterações necessárias, é preciso desenvolver 

habilidades de participação e atuação constante e colaborativa com as equipes escolares (p. 

134). Utilizo ainda as escritas de PEP para corroborar essa intenção: “Dessa forma se 

estabelece relações dialógicas de ensino e aprendizagem entre todos os sujeitos envolvidos” 

(PEP201606), de maneira que “Observo que essa proposta incentivou atividades coletivas, 

proporcionando ambientes de trocas, diálogos, e discussões para fortalecimento do ensino e 

aprendizagem dos conteúdos da disciplina” (PEP201607).  

Indubitavelmente, a atribuição da (re)significação docente, para os colaboradores da 

pesquisa, envolveu a noção do trabalho coletivo como está resumido nas palavras de PEP: 

“[...] o que penso sobre formação docente, que nada se faz sozinho, que ser interdisciplinar é 

aprender a ouvir, construir em conjunto, ouvindo o outro, aparando arestas, que o “EU” seja 

substituído por “NÓS”” (PEP201709). Caraterísticas de uma educação tradicional como a 
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centralidade de conhecimentos, a hierarquização de papéis, os discursos pragmáticos sobre a 

transferência de saberes e rejeição a mudanças são conceitos ultrapassados para aqueles que 

vislumbram transformações nos cotidianos escolares, o que aqui estendo ao ensino superior.  

Frente às narrativas analisadas nessa pesquisa, posso dizer que a educação bancária 

tem sido enfrentada no exercício da autonomia profissional, pois nelas consta o que Freire 

(2016) mensura, em relação à educação progressiva, a respeito do ato de ensinar: exigir que as 

palavras sejam corporificadas nos exemplos (p. 35). As ações desses colaboradores permitem 

visualizar a emergência do fazer diferente, o pensar e refletir coletivamente que, 

necessariamente, têm vínculo com essa mudança. Desse movimento circular, surgem os novos 

protagonistas que escrevem as inúmeras histórias que compõem o processo educativo. A essas 

histórias dedicarei a próxima seção. 
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6. O PROTAGONISMO QUE EMERGE DA EXPERIÊNCIA 

 
Inicio esta sessão enfatizando a importância de retomarmos a docência como campo 

de pertencimento e conhecimento do próprio professor, reestabelecendo a ele a autonomia de 

suas ações. Para Freire (2016), a autonomia é construída na experiência, “vai se constituindo 

na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas [...] enquanto 

amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada” (p. 105).  

Ainda sobre esse conceito, Streck, Redin e Zitkoski (2008) acrescentam que “a 

autonomia também se caracteriza pela confiança que o sujeito possui no seu histórico 

particular, é no desenvolvimento do sujeito histórico, de democracia e liberdade que a 

autonomia vai se construindo” (p. 57). Uma das maneiras de exercê-la é a ação reflexiva, que 

consiste em um dos pontos principais, para entender o exercício da docência, pautada na 

escrita narrativa sobre a própria prática, por isso encontro, novamente, respaldo para enfatizar 

a importância de escrita nos diários para a compreensão da docência por vieses diversos.  

Essa também se torna uma maneira de enfatizar a profissão docente, criando histórias 

e culturas coletivas a partir das memórias das experiências desses profissionais. Segundo 

Ferreira e Biazoli (2009), as trajetórias docentes podem ser analisadas sob dois vieses – o dos 

ciclos de vida pessoal e profissional – e sob o ponto de vista das experiências. Nessa 

perspectiva, para compreender o desenvolvimento profissional dos docentes, os autores 

esclarecem que é preciso considerar três grupos de fatores “o professor como pessoa, o 

contexto em que trabalha e os incentivos e programas para uma evolução profissional” (p. 

56). 

Ferreira e Biazoli (2009) enfatizam ainda “[...] a necessidade de que o uso das 

memórias dos sujeitos tenha por horizonte não apenas a história de cada um, mas uma história 

coletiva, que deve ser reconhecida” (p. 55). Por esse motivo, o foco desta pesquisa foram as 

experiências as quais, indiretamente, se entrecruzaram, nas narrativas dos diários, com as 

perspectivas pessoais dos colaboradores. Uma vez que o ser pessoal e o ser docente são 

indissociáveis,  as vivências individuais de cada um somam-se às aprendizagens coletivas e às 

influências do ambiente em que o professor está inserido. 

 Não é de surpreender que, ao falar em trajetória docente, em tornar-se e consolidar-se 

professor, tenha emergido a necessidade de discorrer também sobre as condições estruturais 

para o exercício da docência. Ao cogitar a menção a essa realidade histórica da profissão, 

refleti sob duas perspectivas: a repetição da temática já tão exaustivamente estudada e a 
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segunda vertente, a que acolhi, de incorporar à discussão manifestações de desconforto e 

frustrações encontradas nos diários, sem desconsiderá-las por fazerem parte do cotidiano de 

qualquer professor, e por serem elas também, pano de fundo para a (re)significação da 

docência. 

Sendo a docência dimensão social da formação humana (Freire, 2016), ao estudar o 

que dizem os professores sobre ela, não poderia desconsiderar os apontamentos a respeito das 

condições do exercício da docência, com base nas realidades cotidianas que foram sendo 

apresentadas nos diários. Os desafios, barreiras e dificuldades atribuídas à profissão foram 

pontos cruciais e poderia dizer que condição sine qua non na composição das escritas. Em 

outras palavras, refletir sobre a docência é, inevitavelmente, falar sobre as mazelas do 

cotidiano educacional no país, e foi, exatamente, isso que encontrei nas escritas desses 

professores.  

Ao problematizar as experiências, que em Freire (2011) é o exercício de uma análise 

crítica sobre a realidade problema (p. 229), os colaboradores posicionaram-se como parte da 

problemática, por estarem inseridos no contexto, mas também como parte da solução. Isso é 

possível constatar nas falas de PVC: “Ainda enfrento a dificuldade de conseguir trazer os 

outros professores da escola para trabalhar em conjunto com o Seminário o que de Integral 

não tem nada a não ser o nome, isso nos 1º anos que eu trabalho. Eles nem me olham direito, 

nem perguntam o que estou fazendo no SI. Já que eles “os demais professores” não 

perguntam vou escrever aqui pelo menos acho que alguém, algum dia vai ler” (PVC201312), 

ela ainda menciona “Chamamos a pessoa responsável por esses casos da 18ª CRE que nos 

disse que deixássemos assim, para ver no que ia dar” (PVC201510). 

A falta de apoio também foi emergente na escrita de PRO “[...] tenho a lamentar que 

a CRE não tenha correspondido as minhas expectativas. Até hoje (30/10) ainda não há 

substituto para o meu lugar na escola apesar de todo meu esforço em deixar atividades 

encaminhadas, tudo ficou extremamente parado. Recebo diariamente mensagens de meus 

alunos relatando o descaso com que as disciplinas de Biologia e S.I. estão sendo tratadas 

pois o ano se encaminha ao seu final e eles ficaram sem aulas, sem conteúdos e sem a 

continuidade de nossos trabalhos” (PRO201302). 

Ambas as narrativas de PVC e PRO confirmam que o papel do professor extrapola o 

ambiente de sala de aula, mostrando o quanto é preciso realizar para promover a 

transformação social. Nesse sentido, PVC manifesta a respeito da desvalorização imposta à 

profissão: “Um outro aspecto que também foi falado é sobre a desvalorização do professor 

com seus baixos salários, uma carga horária grande e as vezes muitas escolas no mesmo 
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turno, tendo que fazer correrias no seu dia-a-dia e o tempo perdido neste deslocamento 

esgota a possibilidade do professor chegar em casa e pesquisar, ler ou escrever algo que não 

seja para a sua aula no dia seguinte” (PVC201415). 

Essa realidade foi relatada também por PCM: “A tônica que tomarei agora muito me 

entristece, pois estamos em um tempo onde a democracia viveu um golpe a nível federal e 

onde em nosso estado acontece o sucateio da máquina pública...tal tônica se torna necessária 

de ser tomada, pois penso car@ coleg@ que você esteja em formação inicial ou continuada, 

conhecedor dessa realidade de desgoverno que se mostra para nós professores do magistério 

estadual [...]” (PCM201603). E de PEP ”Depois de tanto tempo de docência, passamos por 

momentos difíceis e olhar a forma como a educação está sendo tratada me incomoda” 

(PEP201601). 

Contreras (2002) aprofunda a tese sobre a depreciação da docência pela racionalidade 

técnica que afasta o docente do protagonismo de suas ações. A esse movimento ele denomina 

proletarização do ofício, o qual consiste na centralização e controle do ensino. Uma tendência 

– fruto da influência industrial – a enquadrar docentes a modelos de competência técnica que 

busca quantitativos sem considerar fatores qualitativos. Em suas palavras:  

 
A tese básica dessa posição é a consideração de que os docentes, enquanto categoria, 
sofreram ou estão sofrendo uma transformação, tanto nas características de suas 
condições de trabalho como nas tarefas que realizam, que os aproxima cada vez 
mais das condições e interesses da classe operária. (p. 33)  
 

O profissionalismo e a profissionalidade, segundo o autor, são aspectos resultantes dos 

processos de resistência. O primeiro consiste na mobilização por melhores condições salariais 

e trabalhistas como as manifestações, greves e a ação de requalificação técnica, por exemplo, 

a busca por formação permanente. Essas ações parecem estar materializadas nas escritas de 

PCM e PLN, quando dizem: “[...] contar um pouco sobre porque de termos aderido a greve, 

além da histórica desvalorização salarial que os trabalhadores da educação vivem, nós 

também enfrentamos falta de repasses de verbas para a escola, retirada de direitos 

trabalhistas, projetos para sucateio do ensino, bem como o parcelamento de nossos salários. 

[...] a greve acabou, porém os porquês dela ter começado ainda persistem” (PCM201607), 

“[...] tendo como pautas reivindicações para melhoria da estrutura escolar, verba para a 

merenda e também apoio às causas dos trabalhadores da educação” (PCM201608). 

 PLN também complementa a ideia da colega, afirmando que “A tarefa do professor 

envolve a atualização constante, aquisição de novas habilidades e interação com 

profissionais, pesquisadores e ferramentas de pesquisa que possam contribuir para o 
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enriquecimento de suas aulas. Neste sentido procurei permanecer qualificando minha prática 

docente através do vínculo à universidade, e no ano de 2010 ingressei no Curso de 

Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação [...]” 

(PLN201302). Contudo, a esse movimento de busca por qualificação, existe a crítica de que o 

foco está na tarefa que o docente executa e não no motivo pelo qual executa, diminuindo a 

existência de reflexão e o entendimento da docência como atividade intelectual. 

Por sua vez, o segundo aspecto – a profissionalidade – acolhe o caráter subjetivo da 

prática, expressando valores e intenções. Situa os saberes e conhecimentos advindos das 

experiências da prática cotidiana, da vivência escolar, das relações coletivas, objetivando que, 

a partir delas, seja possível refletir e alcançar mudanças estruturais apropriadas a cada 

contexto social. Para Contreras (2002), somente com os saberes da prática é possível aos 

docentes desenvolverem suas próprias compreensões sobre a profissão, e estarem, pois, 

imbuídos de conhecimentos para modificar aquilo que julgam ser necessário. 

Tal premissa é concretizada na narrativa de PJL ao recordar da experiência como 

professora substituta: “E um detalhe...eu pensava tudo na hora! Sim, na hora da aula, porque 

geralmente quando solicitavam que eu substituísse só me avisavam a turma e a disciplina que 

eu iria ministrar no momento em que eu chegava na escola. Algumas profes deixavam 

planejamento, e muitas vezes eu os modificava, pois achava que não chamavam atenção dos 

estudantes. Quando era algum conteúdo novo que eu devia passar no quadro para eles 

copiarem, eu procurava ensinar de tal forma que conseguissem associar com a realidade, 

aquela que muitas vezes não se vive na escola e que ultrapassam seus muros” (PJL201504). 

Os tempos escolares e a demanda excedente de trabalho também foram fatores 

preponderantes nas escritas dos docentes. Assim PVC escreve: “Segundo os professores há 

um atropelo de informações para ser colocadas em prática, juntando o que os professores 

tem para fazer, com muitas horas dentro da sala de aula e o pior é que a maioria trabalha 40 

a 60 horas/semanais para ter uma qualidade melhor de sobrevivência e uma remuneração 

melhor que satisfaça os seus anseios” (PVC201418). No mesmo viés, PRO escreve: “Lembro 

como se fosse ontem meu primeiro dia na 18ª CRE...Uma conversa de poucos minutos e 

“pow”, do nada tens turmas de 5ª série ao 3º ano do ensino médios, uma loucura. Cinco 

escolas, mais de 300 alunos e eu sem experiência no meio do furacão” (PRO201503). 

PPZ trouxe, em suas escritas, as dificuldades em relação à estrutura física inadequada 

e à falta de materiais que são problemas constantes na educação pública. Então, ela se 

expressa sobre a prática escolar cotidiana: “[...] Em função disso tornou-se necessário fazer 

adaptações para elaborar um roteiro com os materiais que eu dispunha para as minhas 



77 
 

aulas, pois também não tinha balança, nem vidraria volumétrica” (PPZ201509), “Contudo, é 

preciso considerar as limitações da realidade escolar com relação ao respeito das diferenças 

e das singularidades. Cito o caso de uma das turmas que assumirei em 2018, na qual estão 

matriculados 44 alunos. Com encontros de duas horas semanais em uma sala de aula com 

organização tradicional [...]” (PPZ201704). Entre essas adversidades, ela expressa sua 

autonomia e protagonismo contornando, de forma criativa, os empecilhos impostos à sua 

prática, afirmando que “[...] o fato de não ter espaço físico próprio para a realização de 

experiências motivou-me a buscar alternativas que possam ser desenvolvidas na própria sala 

de aula, com materiais do cotidiano e reagentes que pudessem ser manipulados nessas 

condições” (PPZ201508). 

Ainda em relação aos entraves nas atividades docentes que são causados pelo 

desamparo estrutural e ao modo de os docentes enfrentarem essas realidades, PAM 

compartilha: “Tivemos problemas com a internet e assim o teste elaborado pela [...] ficou 

para a semana seguinte” (PAM201703). “Assim fui me constituindo professora e 

pesquisadora [...] a aproximação com a informática na educação proporcionou-me ampliar 

meu ser professora pesquisadora” (PAM201514). 

As narrativas, além de exporem as tentativas dos professores de realizarem 

movimentos que intencionam diminuir as adversidades, transpor barreiras e minimizar as 

consequências da falta de repasses de verbas e de apoio dos órgãos públicos, também 

externam os entraves burocráticos que engessam o andamento das atividades pedagógicas. 

PRO, no diário de 2014, compartilha seu aprendizado: “Acabei ficando apenas com aulas de 

biologia, depois de muitas lutas ao longos dos dois últimos anos com o SI foi um pouco 

estranho não ter essa disciplina...acostumada que estava a falar de projetos, fazer pesquisa, a 

ficar interligando conhecimentos é bem difícil voltar a pensar “na caixinha”” (PRO201403), 

sobre a nova realidade ela acrescenta: “Uma de minhas resoluções de meio de ano foi dividir 

a carga horária em disciplina pura e área contextual, em outras palavras durante 2 aulas na 

semana temos biologia e na outra aula discutimos um tema afim, um projeto, um artigo, 

enfim, alguma coisa ligada a disciplina sem no entanto ser propriamente o conteúdo” 

(PRO201405). 

Essas realidades exemplificam o protagonismo que foi desvelado durante as escritas, 

contrariando a ideologia de culpabilizar o professor pelas condições inadequadas da educação.  

Nessa perspectiva, Diniz-Pereira (2007) menciona como tendência em diversos países: 
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 [...] difundir a idéia de que a educação escolar está ruim porque os professores estão 
mal preparados para o exercício da profissão. Pouco se fala a respeito da 
necessidade da melhoria das condições de trabalho dos professores, desde o salário, 
a jornada de trabalho, a autonomia profissional, o número de alunos por sala de aula, 
até a situação física dos prédios escolares onde trabalham. (p. 83) 

 

Na intenção de enfrentar essa injusta proposição, o autor sugere que: 

 
[...] avaliem programas de formação continuada de professores, de iniciativa das 
redes públicas de ensino, em parceria ou não com as universidades, mas que 
aconteçam no próprio espaço da escola, com participação ativa dos educadores na 
concepção e execução dos mesmos. Estou me referindo a programas de formação 
continuada que concebam a escola enquanto espaço de produção de conhecimentos e 
que concebam os educadores enquanto investigadores de suas próprias práticas, 
analisando, coletivamente ou individualmente, e de uma maneira bastante crítica, o 
que acontece no cotidiano da escola e da sala de aula. (DINIZ-PEREIRA, 2007, p. 
89) 

 

Tal sugestão vai ao encontro da proposta que o Projeto Cirandar desenvolve de 

formação desde a escola com seus cotidianos, suas realidades e seus professores dotados de 

autonomia e teorias. Retorno, portanto, às narrativas que demonstram como os desafios da 

docência, o enfrentamento de barreiras e os tempos escolares possibilitaram que os docentes 

elaborassem suas experiências, dando-lhes um sentido próprio (LARROSA, 2015, p.50), a 

fim de se apropriarem de suas práticas como produção de conhecimento. Para tanto, faço 

referência às palavras de PRO: “Sou uma leitora compulsiva e com isso me tornei apegada a 

escrita, gosto muito. Professora por vocação e paixão, amo o ensino médio e na sala de aula 

passei pela implementação do Ensino Médio Politécnico e pelo Pacto Nacional. Atualmente 

vivencio a experiência na Coordenação de educação onde assessoro o ensino médio, a 

educomunicação, o Pacto pelo ensino médio e o ensino médio inovador” (PRO201506).  

Utilizo as palavras de Brandão (2007) para contemplar essa transição entre a prática 

que se repete – das demandas e tempos escolares – e a prática que, experienciada no 

protagonismo dos docentes pela transformação e mudança, se inova:  
 

Aprendemos, finalmente, a crer que, se é com palavras que são escritas as regras que 
oprimem e consagram a opressão, com elas também os homens entre si podem falar 
e escrever frases e modos de saber que, pronunciados e exercidos, poderão um dia 
libertar o homem e os seus mundos. (p. 6) 

 

As palavras de PVC estão coadunadas com a liberdade proclamada por Brandão 

(2007): “Utilizamos esses espaços para o diálogo entre os professores e a coordenação no 

sentido de nos manter unidos, fortes e integrados. Além de trocas de experiências, debates, 

escolha dos conteúdos a serem trabalhados nos projetos e atividades interdisciplinares e 
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disciplinares. Fortalecendo as relações pessoais, a integração entre os professores e as 

disciplinas (componentes curriculares) e compartilhando saberes, tendo então um novo olhar 

no fazer pedagógico do cotidiano da escola, se transformando num docente motivado, 

pesquisador de sua prática e protagonista de sua sala de aula” (PVC201605). 

A experiência de PJL corrobora o processo de apropriação e capacitação que o docente 

vai realizando com as experiências que vivencia. “Então, meio a livros, pesquisas e diálogos, 

busquei saber o que deveria fazer e, qual seria a melhor maneira de desenvolver um trabalho 

que fosse significativo para todos” (PJL201406), encontrando então a resposta para essa 

questão ela escreve: “Finalmente, havia encontrado um rumo de trabalho. Trabalhar com 

Projetos, naquele momento, seria a melhor alternativa, entendendo que a pedagogia de 

projetos é um meio significativo para desenvolver a aprendizagem, já que, os assuntos devem 

surgir de uma necessidade, ou interesse no grupo, ou até mesmo da observação da 

professora” (PJL201407). 

Freire (2011) ensina que a proposta de educação “[...] em que educadores e educandos 

se fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o 

autoritarismo do educador “bancário”, e a falsa consciência de mundo” (p. 105) é um caminho 

promissor para aqueles que buscam transformar as realidades escolares, de acordo com os 

exemplos que fazem parte dessa pesquisa. Desse modo, as palavras de PAM e do autor 

conectam-se: “Entender que o professor é protagonista, que tem muito o que narrar, é uma 

leitura que agora faz parte da minha prática, mas por muito tempo como professora da 

Educação Básica, não tinha esse entendimento” (PAM201502).  

As narrativas mostram a tendência desses docentes para superar o caráter instrumental 

que relega a profissão docente à prestação de serviço e o docente ao perfil de especialista 

técnico (CONTRERAS, 2002). Intentando alcançar a autonomia, que exige o saber técnico e 

o compromisso social da profissão, a qual envolve relações afetivas, sociais, culturais e 

emocionais, é que se torna imprescindível a concepção e a execução das práticas educacionais 

estarem nas mãos dos docentes. Esse movimento é recursivo nas escritas analisadas, ou seja, é 

emergente a tendência do docente em retomar a direção do fazer de sua profissão. 

PLN atenta, em sua escrita, para essa questão ao mesmo tempo que confronta a 

realidade que ainda não é, na concepção dela, satisfatória: “[...] o professor ideal, além de 

conhecer sua matéria, deve ter conhecimentos de ciências da educação e da pedagogia, a fim 

de desenvolver um saber prático com os alunos. Desse modo precisa dominar e integrar os 

vários saberes em sua prática. Sendo assim, seria de se esperar que os professores pudessem 

se impor como um grupo portador de saberes integrados à sua prática e que a sociedade 
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tivesse um reconhecimento do papel do professor na formação de saberes sociais. Contudo 

isso não ocorre, pois os professores mantem uma relação de transmissão com seus saberes, 

mas não de produtores de um saber ou de saberes que poderiam legitimar seu papel social” 

(PLN201409). 

A colaboradora faz uma crítica ao distanciamento da teoria e prática entre os 

conhecimentos científicos que versam sobre a educação, mas que, muitas vezes, não 

contemplam suas realidades e reitera que somente haverá mudanças consideráveis se o 

professor fizer parte da construção dos conhecimentos que a ele compete exercer. “Os saberes 

disciplinares, curriculares e da formação profissional não representam o saber docente, pois 

os currículos e as disciplinas oferecidas pelas escolas e universidades não são definidos 

pelos professores. Sendo assim, os saberes disciplinares e curriculares são exteriores à 

prática docente. Esta exterioridade estabelecida entre os saberes conduz o professor a 

desvalorizar sua formação profissional universitária, uma vez que se estabelece uma 

distância entre os saberes dos professores e os saberes produzidos por outros” (PLN201410). 

A ponderação da professora faz eco com as palavras de Tardif (2004):  

  
O professor não é um trabalhador que se contenta em aplicar meios e que se 
comporta como um agente de uma organização: ele é sujeito de seu próprio trabalho 
e ator de sua pedagogia, pois é ele quem a modela, quem lhe dá corpo e sentido no 
contato com os alunos (negociando, improvisando, adaptando). (p. 149) 
 

Em outro momento, o autor diz que “um professor não pode somente “fazer o seu 

trabalho”, ele deve também empenhar e investir nesse trabalho o que ele mesmo é como 

pessoa” (TARDIF, 2004, p.141), conforme foi identificado no diário de PEP, quando conta 

que a experiência dela na coordenação do PIBID a desacomodou como pessoa e, 

profissionalmente, a fez perceber sua capacidade: “[...] percebo que como professora de 

matemática, entrar num grupo com pessoas de diferentes licenciaturas, foi um grande 

desafio, foi como sair de uma zona de conforto para trilhar o desconhecido. Nesse sentido, 

penso que o professor é um ser em construção que aglutina vivências e traz para sua prática 

essas experiências para repensar e refazer [...]” (PEP201708). A respeito desse aprendizado a 

docente concluiu que “A experiência de trabalhar no Pibid Interdisciplinar reforçou minha 

opinião que o professor precisa ser ousado na busca, não tendo medo de sair de sua zona de 

risco. Até assumir o Pibid Interdisciplinar a minha proximidade maior era com licenciandos 

e professores da minha área, matemática. Ao assumir o Subprojeto Interdisciplinar cruzei a 

zona de risco, com parceiros de outras licenciaturas na pesquisa e na transformação” 

(PEP201711). 
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A (re)significação da docência também pode ser constatada nas pequenas 

transformações em relação aos conflitos existentes nas relações entre pares que desafiam os 

docentes a mudanças de atitudes, assim como PVC menciona, ao relatar sobre a aprendizagem 

enquanto coordenadora do Pacto para o melhoramento do Ensino Médio: “Neste processo 

temos que acolher os desafios, as queixas, a demanda dos sujeitos envolvidos e construí-los 

em diálogos procurando amenizar os conflitos surgidos e continuar com a formação de uma 

maneira agradável e amigável sempre com responsabilidade, isto requer habilidade de muito 

controle emocional e racional que nem todos temos, mas que se torna necessário para 

mantermos um grupo coeso e responsável como é o nosso” (PVC201419). 

Nesse ponto, retomo o conceito de profissionalidade de Contreras (2002) que, por ser 

um modo de resistência, ajusta-se às especificidades das narrativas contidas nessa pesquisa. 

Os docentes colaboradores descrevem e analisam seu trabalho, expõem suas intenções, 

pretensões, seus valores e anseios profissionais com base na autoconsciência e na busca pelo 

sentido do fazer docente. O autor ajuda a compreender o processo de (re)significação docente 

quando apresenta os conceitos de obrigação moral, compromisso com a comunidade e 

competência profissional. Aspectos esses latentes nas falas transcritas que são, notoriamente, 

movimentos para o alcance do protagonismo que emergiu das ações. 

A obrigação moral faz referência ao papel social da docência, incorporada à “noção de 

pessoa humana livre, que é, simultaneamente, uma conquista a que se aspira e um status 

moral sob o qual se realiza a prática educativa” (p. 76), portanto, agrega valores éticos e 

emotivos à profissão que, segundo o autor, exige do docente:  

 
Se defrontar com sua própria decisão sobre a prática que realiza, porque ao ser ele 
ou ela quem pessoalmente se projeta em sua relação com os alunos e alunas, 
tratando de gerar uma influência, deve decidir ou assumir o grau de identificação ou 
de compromisso com as práticas educativas que desenvolve, seus níveis de 
transformação da realidade que enfrenta e etc. Esta consciência moral sobre seu 
trabalho traz emparelhada a autonomia como valor profissional. Apenas a partir da 
assunção autônoma de seus valores educativos e de sua forma de realizá-los na 
prática pode-se entender a obrigação moral. (p. 78) 
 

Exemplos de valor moral podem ser encontrados nas narrativas de PVC, PJL e PPK: 

“[...] temos que nos adaptar as diversas formas de ensinar, e que ao final das contas, apesar 

do sistema ser falho, nós podemos aprender a lidar com as diferenças sim. Dando atenção, 

amor, compreensão e observando o tempo todo, para melhor atende-los e ensiná-los” 

(PVC201616). PJL exerce o valor moral atribuído à profissão da seguinte maneira: “Tudo me 

encantava, procurava levar para as aulas assuntos que despertassem o interesse deles, 
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usando diferentes metodologias para cativá-los e motivá-los a ter interesse nos estudos. 

Utilizava poesia, música, jogos, fazia debates [...] Eles adoravam e eu mais ainda” 

(PJL201503). 

Já, PPK discorre a respeito do compromisso ético de ser professor das camadas menos 

favorecidas economicamente: “Sou educador popular de Biologia de um curso pré-Enem [...] 

faço a escolha de determinados assuntos e deixo outros às margens das discussões realizadas 

em sala. Claro que tenho que seguir a seleção de conteúdos que a própria coordenação do 

ENEM faz. Contudo, pela diversidade de temas, preciso fazer escolhas do que trabalhar (ou 

não) com os estudantes. Para mim esta é uma tarefa difícil não só pela escolha de um ou 

outro conteúdo/conceito, mas também por ter assumido o compromisso de ajudar esta turma 

a ingressar na Universidade. A responsabilidade é grande. Tenho cautela nas escolhas e 

sempre converso com os educandos que existem outros assuntos, conceito, e temas que 

deixarei de abordar por acreditar que neste momento, são de menor relevância” 

(PPK201516). 

Outro conceito encontrado nas narrativas foi o compromisso com a comunidade que 

Contreras (2002) diz ser a relação com a comunidade social em que o docente está inserido, 

pois entende que “a educação não é um problema da vida privada do professor, mas uma 

ocupação socialmente encomendada e responsabilizada publicamente [...] mas também é 

necessário entender que a responsabilidade pública envolve a comunidade na participação das 

decisões [...]” (p. 79). Para o autor, só é possível assumir o compromisso social a partir da 

autonomia, exemplificada na fala de PCM ao contar a experiência junto dos alunos do Ensino 

Médio durante as ocupações das escolas no ano de 2016: “Escolhemos por apoiá-los, pois 

além do óbvio fato de serem justas suas reivindicações, por ver também a beleza de nossos 

estudantes estarem críticos sobre as situações de desmonte do lugar que estudam” 

(PCM201609).                                                                                    

O terceiro aspecto associado à constituição da autonomia docente é atribuído à 

competência profissional. Esta se concretiza nas habilidades, técnicas e conhecimentos 

específicos aos quais o docente recorre, para ampliar e aprimorar a docência em conjunto com 

os saberes da experiência. Isso o retira do papel de “consumidor” e executor, para lhe conferir 

o de produtor de conhecimentos e saberes próprios da atividade docente. Nas palavras de 

Contreras (2002):  

 
A competência profissional é uma dimensão necessária para o desenvolvimento do 
compromisso ético e social, porque proporciona os recursos que a tornam possível. 
Mas, é ao mesmo tempo, a consequência destes compromissos, posto que se 
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alimenta das experiências nas quais se devem enfrentar situações de dilemas e 
conflitos nos quais está em jogo o sentimento educativo e as consequências da 
prática escolar. Da mesma maneira, podemos dizer que a competência profissional é 
o que capacita o professor para assumir responsabilidades, mas que dificilmente 
pode desenvolver sua competência sem exercitá-la, isto é, se carecer de autonomia 
profissional [...]. (p. 85) 
 

Com essa teoria, encaminho os últimos apontamentos sobre o processo de 

(re)significação docente que trouxe a autonomia e o protagonismo como fator resultante da 

compreensão a respeito da a atividade docente. A aproximação da teoria e prática pode ser 

identificada nas escritas de PAM no diário de 2015 ao mencionar que “As atividades 

desenvolvidas na disciplina requerem um planejamento cuidadoso que me exige o resgate das 

aprendizagens construídas em outros contextos. Inicio o planejamento com a vivência de 

qualquer professor, em que mesmo com toda caminhada docente, o temor pedagógico 

característico dos primeiros dias de aula, teima em aparecer” (PAM201519). 

Perrenoud (2002) salienta que “nenhum profissional está protegido da dúvida, do 

fantasma do erro fatal; ele sabe que não é infalível; contudo, sua confiança em seu 

discernimento é suficiente para enfrentar o risco com mais satisfação do que com medo” (p. 

54). Nas escritas analisadas, essa confiança, base para o protagonismo e autonomia das ações, 

é resultado do pensar a prática e do (re)viver as experiências a ponto de transformar as 

realidades que são enfrentadas cotidianamente. É preciso ter uma concepção sobre a docência 

que permita vivê-la com plenitude e não apenas exercê-la. 

As palavras de PAM sintetizam o movimento docente na busca pela apropriação de 

sua prática e, com elas, finalizo essa seção: “Escuto muitas vezes a frase “precisamos estar 

preparados para a sala de aula”...Oras, o encantador e apaixonante da sala de aula é que 

ela sempre nos surpreende...Agora, após 30 anos de magistério tenho um aluno surdo, um 

novo desafio, uma nova aprendizagem” (PAM201504). “Estar numa sala de aula de pós-

graduação dialogando sobre esse processo de formação, de autoria do professor, me faz 

refletir sobre mim, 15 anos atrás, eu diria: “Isso não existe”. Hoje eu digo, vamos escolher 

os professores como autores, mesmo com a fragilidade da escrita acadêmica, mas com a 

riqueza do relato de sala de aula” (PAM201505), “É sim ser autor e protagonista, é 

acreditar no professor pesquisador da sua prática” (PAM201506) e por fim, “Nesse 

movimento aprendi a ser professora pesquisadora da minha prática [...]” (PAM201510). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As circunstâncias sociais nos fazem e desfazem. 
Mas também nós mesmos nos fazemos e nos 
desfazemos. Somos sujeitos de nossa história. E 
quanta história temos para contar e comemorar. 
Para celebrar. Quantas esperas frustradas e 
quantas lutas para torná-las realidade. Nossa 
história enredada na história social. Também 
nossa. 
                                                       Miguel Arroyo 

 
As palavras de Arroyo (2008) traduzem um pouco do que foi encontrado nas 

narrativas dos diários pesquisados. A construção da identidade docente a partir das 

circunstâncias sociais, da realidade escolar que mostrou professores e professoras 

determinados a se (re)fazerem em suas práticas, em escrever suas histórias e contá-las com 

orgulho, inclusive as experiências desafiadoras e por vezes frustrantes, pois sem elas, talvez, 

essas histórias não tivessem o mesmo enredo, o mesmo fim. Como escreve Arroyo, as 

histórias sociais enredadas às histórias pessoais, são também nossas, são também minhas, e a 

elas dediquei essa pesquisa.  

Contudo, para que pudesse fazer juízo a essas histórias, limitei-me a compreender de 

que forma a docência é entendida e vivida na prática, a partir das experiências que dão sentido 

a essa profissão. Encontrei histórias de vidas que contaram muito mais do que buscava, sendo 

que o caráter recursivo da metodologia Análise Textual Discursiva (ATD) fez com que a cada 

ida e vinda ao relato dos professores, outras compreensões fossem surgindo. Esse é o encanto 

de pesquisar a docência, pois a cada novo aprendizado podemos nos tornar diferentes e, 

portanto, passamos a olhar e entender de outras formas o mesmo cenário. 

O desenvolver da pesquisa suscitou o desacomodar de pensamentos a respeito de 

como a docência é (re)significada, ao mesmo tempo que potencializou a importância de 

projetos de formação voltados às práticas escolares como o Projeto Cirandar. A análise dos 

diários evidenciou a diferença atribuída pelos docentes a iniciativas que prezem a prática 

docente como produção de conhecimento, e não apenas como maneira de colocar em prática a 

teoria desenvolvida sobre ela.  

Durante a leitura dos trinta e sete (37) diários, pude conhecer e (re)viver as histórias  

do desenvolvimento cotidiano dos processos educativos, de que modo os docentes se veem na 

qualidade de profissionais e o que pensam sobre a docência. Ademais, fizeram parte das 

narrativas as estratégias utilizadas para contornar as dificuldades impostas ao processo 

educativo: os baixos salários, as jornadas de 40/60 horas, locais inapropriados para exercer a 
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docência, falta de material e de apoio, entre outras tantas. Ao mesmo tempo que os diários são 

escritas reflexivas, são também um desabafo e um espaço de compartilhamento na busca de 

identificação. 

Nesse caminho de procurar compreender a (re)significação da profissão, manifestada a 

partir da reflexão das práticas docentes, percebi o quanto a atitude crítica é inerente aos 

diários dos professores e neles revelada. Larrosa (2015) esclarece que, pensar a educação pelo 

viés da experiência, tem mais semelhança com a arte do que com técnica ou prática científica 

(p. 12). Assim, é preciso atestar a relevância do processo de escrita acerca das experiências 

para a descoberta de alternativas que transformam o modo como a docência se configura: um 

fazimento e refazimento contínuo à semelhança da habilidade do artífice. Diversas 

experiências relatadas nos diários contrariam o “senso comum” no meio educacional. Elas 

estão imbuídas do pensamento crítico imerso em “como”, “por que” e “de que forma” os 

processos educativos chegaram a ser como são e o que cada um dos colaboradores da 

pesquisa faz e como se conduz, para que essas realidades contemporâneas não dissociem cada 

vez mais o professor da docência ou a restrinjam a mais uma tarefa a ser cumprida.  

A importância da escrita reflexiva e de espaços de formação coletiva semelhantes ao 

Projeto Cirandar, cuja base para novas propostas teóricas sobre o processo educacional, 

advenham da prática escolar foi fator preponderante nos relatos dos docentes, a fim de que 

houvesse transformações em suas concepções sobre a docência. Não me refiro a 

transformações imediatas, mas a pequenos passos que, com o tempo, se tornaram movimentos 

maiores ao se engendrarem nas ações escolares. Então, tais ações foram se tornando uma nova 

realidade como os diversos projetos de iniciativa dos professores, a modificação de postura 

frente aos desafios da docência, a tomada de consciência quanto ao protagonismo das ações 

pedagógicas e a assunção de que o professor é, sim, produtor de conhecimento. 

Aprendi com os colaboradores dessa pesquisa que, para chegar onde se quer, não 

podemos nos acomodar onde estamos. Se não soubermos aonde queremos e precisamos ir, se 

não tivermos curiosidade para aprender outras formas de ver e viver os processos educativos, 

nem predisposição para aprender, individual e coletivamente, nos manteremos estagnados. As 

histórias que compõem os diários contam esse movimento de desacomodação, de confronto, 

de enfrentamento de barreiras, de quebra de paradigmas, de (re)construção, de 

(re)significação do que é docência e de como esses docentes se veem como profissionais da 

educação. 

A docência é um campo de conhecimento composta por indivíduos sociais detentores 

de valores culturais – pensamentos, identidades e práticas diversas – que, por consequência, 
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pensam, refletem, agem e reagem de inúmeras formas. No entanto, possuem um objetivo em 

comum: o desenvolvimento de um processo educativo transformador que não somente 

proporcione o saber científico mas  também agregue saberes que permitem viver 

equilibradamente em sociedade. Nas narrativas dos diários, encontrei docentes que 

(re)significam sua prática a partir de movimentos de enfrentamento às condições pouco 

favoráveis do exercício da profissão. Para tal, buscam aprofundar saberes teóricos, por terem 

consciência de que a formação permanente é fundamental, ao mesmo tempo que se 

aproximam dos discentes por saberem o quanto o convívio acrescenta pessoal e 

profissionalmente. 

O discurso tradicional e replicado, não raras vezes, de que o professor é o recurso 

humano que executa a prática educativa foi desconstruído nas páginas dessa pesquisa. Nela, 

aparecem sujeitos engajados com a profissão que vão muito além do quesito “vocação”. 

Desse modo, um novo modelo de docente pró-ativo, criterioso, protagonista que, 

simultaneamente, participa da história ao ajudar a escrevê-la. Assim fazendo, vai em busca de 

uma identidade docente que não acata as demandas escolares, mas pensa nelas de modo 

emancipatório.  

É fato que a escola e a sociedade influenciam-se mutuamente. Igualmente, se essa 

influência for desigual, assim o serão as relações. Devido a essa realidade, encontrei de 

maneira quase unânime, nas escritas, a relevância do trabalho coletivo e a procura constante 

pela ressonância que o encontro entre pares proporciona. Pensar a educação, isoladamente, já 

não é mais opção para esses docentes, pois o compartilhamento e a acolhida deram início ao 

movimento de transformação. Esse movimento, embora com mudanças no ambiente físico de 

trabalho, perdurou em nova configuração devido à consolidação de que o refletir e o exercitar 

a prática coletivamente oferecem melhores respostas e soluções às questões inerentes ao 

exercício da profissão. 

Foram possíveis as conclusões, aqui expressas, porque esses docentes demonstraram 

sentirem-se preparados e dispostos a pensar, com mais profundidade, os acontecimentos que a 

profissão lhes confere. Frente a desafios narrados nos diários, como o da reestruturação do 

ensino médio, havia posturas que poderiam ser tomadas: executar conforme estabelecido 

verticalmente ou posicionar-se como parte indispensável desse processo. Nenhum desses 

posicionamentos está sob juízo de valor, contudo, é indubitável qual deles fomenta a mudança 

de visão perante o contexto de atuação e, principalmente, a (re)significação do papel do 

docente como ator de sua prática.  
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Ao concluir a pesquisa, faço valer a analogia de Larrosa (2015) a respeito da educação 

sob o viés da arte, uma vez que, a partir dela, pude imaginar o docente como um artista: um 

pintor, o diário como a tela, as experiências seriam a pintura, o Projeto Cirandar o 

vernissage28, a equipe organizadora os curadores29 e marchands30, os parceiros de processo os 

críticos31 de arte, a universidade e as escolas seriam as galerias, a docência o tema gerador das 

obras. O valor delas? Impagável! E eu? Eu faço o papel dos admiradores dessas obras, 

daqueles que apreciam e deixam-se tocar pela exposição desde o que está explícito até as 

subjetividades. Durante quase dois anos, percorri os corredores desse lugar disposta a 

aprender, a desconstruir verdades, a refazer-me. Iniciei esse caminho sendo uma pessoa, hoje 

sou outra, em constante busca de aperfeiçoamento pessoal e profissional e tudo isso devo a 

esses docentes e à sua arte de educar e (re)significar-se enquanto educam.  

                                                 
28 Evento cultural que organiza pintores, escultores e fotógrafos. Encontro prévio à inauguração de uma mostra 
de arte. Pode ser individual (apenas um artista expositor) ou coletiva (mais de um expositor). A finalidade é que 
os presentes conheçam as obras do artista e a divulguem. 
29 Tem como objetivo cuidar do patrimônio artístico de uma coleção de obras de arte e protegê-la. É responsável 
por organizar toda a experiência vivida pelo público, independentemente do tipo de exibição. 
30 Profissional direcionado a apresentar as obras de arte a potenciais compradores.  
31 O crítico de arte é o indivíduo que atua na crítica da produção artística com base em suas experiências 
vivenciadas, além de estudos e pesquisas no segmento, envolvendo juízos de valor e análises capazes de definir e 
reconhecer diferentes modelos de produtos artísticos como tais.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Evento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3grafos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
https://www.resumoescolar.com.br/matematica/pesquisas-estatisticas/
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APÊNDICE I – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que será em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: A (re)significação da docência no Projeto Cirandar  

Pesquisador Responsável: Larissa Rodrigues de Oliveira 

Telefone para contato do pesquisador(a): (53) 9.XXXX.XXXX 

 

JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS:  

O motivo que nos leva a estudar a questão da pesquisa “Como se mostra a 

(re)significação da docência no âmbito do Projeto Cirandar?” é compreender por meio das 

escritas narrativas nos diários, de que maneira professores das diversas licenciaturas 

(re)significam a profissão docente a partir de suas práticas.  

A pesquisa se justifica em virtude do Projeto Cirandar: rodas de investigação desde a 

escola, como processo de formação, possuir o caráter horizontal e circular, oportunizando que 

os participantes realizem suas reflexões de maneira pessoal, trazendo suas vivências e 

compreensões sobre a docência sem a preocupação com normas acadêmicas de escrita. A 

construção desses instrumentos se assemelham a diários pessoais, onde a liberdade para a 

escrita oportuniza que os participantes tenham autonomia e liberdade em suas composições. 

O objetivo desse projeto é: Compreender como ocorre o processo de (re)significação 

docente por meio das experiências dos participantes do Projeto Cirandar. 

O(s) procedimento(s) de coleta de dados será da seguinte forma: leitura dos diários 

produzidos pelos participantes do Projeto Cirandar: rodas de investigação desde a escola. 

A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível 

nenhuma compensação financeira adicional. 

 

DECLARAÇÃO DO(A) PARTICIPANTE OU DO(A) RESPONSÁVEL 

PELO(A) PARTICIPANTE: 
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Eu,______________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo A (re)significação da docência no Projeto Cirandar. Fui informado(a) 

pelo(a) pesquisador(a) Larissa Rodrigues de Oliveira dos objetivos da pesquisa acima de 

maneira clara e detalhada, esclareci minhas dúvidas e recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade.  

Autorizo (  )Não autorizo (  ) a publicação de eventuais fotografias que o(a) 

pesquisador(a) necessitar obter de mim, de minha família, do meu recinto ou local para o uso 

específico em sua dissertação ou tese.   

Local e data:________________________________________/______/_____. 

Nome:_________________________________________________________ 

 

Assinatura do sujeito ou responsável:______________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a):___________________________________________ 

 


