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Introdução

Como, porém, aprender a discutir e a debater numa escola 
que não nos habitua a discutir, porque impõe? Ditamos ideias. Não 
trocamos ideias. Discursamos aulas. Não debatemos ou discuti-
mos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com 
ele. Impomos-lhe uma ordem aquele não se ajusta concordante ou 
discordantemente, mas se acomoda. Não lhe ensinamos a pensar, 
porque recebendo as fórmulas que lhe damos, simplesmente as 
‘guarda’. Não as incorpora, porque a incorporação é o resultado da 
busca de algo, que exige, de que o tenta, o esforço de realização e de 
procura. Exige reinvenção (Paulo Freire).

É utilizando desta citação de Paulo Freire que se pretende 
analisar as relações construídas no ambiente escolar e seus des-
dobramentos no cotidiano. Este assunto é de grande importância 
quando se pensa qual a lógica que está presente guindo os cami-
nhos que a escola toma como modelo de atuação. Segundo Albu-
querque (2006), historicamente temos a escola moderna que ti-
nha como objetivo formar o/a cidadão/a a partir dos princípios da 
razão e torná-lo/a um ser superior por meio dos conhecimentos 
que adquiria. Em um segundo momento este/a terá uma formação 
técnica voltada para a inserção no mercado de trabalho. Tem-se 
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uma escola pró-elitista no século XIX, que passa por um processo 
de integração de sujeitos advindos de diferentes camadas sociais, 
na medida em que o Estado se torna o principal garantidor dos 
direitos sociais. 

Quais os desdobramentos dessa transformação para o sis-
tema educacional e quais os seus desafios na atualidade? A partir 
desse questionamento, este artigo pretende analisar de que formas 
essas modificações são encaradas pela escola a partir de situações 
vivenciadas no cotidiano, e como as rodas de conversa rompem 
com a lógica tradicional de aluno/a passivo/a trazendo para o cen-
tro do debate suas visões e vivências para serem problematizadas. 
Como aponta Freire:

É preciso insistir: este saber necessário ao professor – que 
ensinar não é transmitir conhecimento – não apenas pre-
cisa ser apreendido por ele e pelos educandos nas suas 
razões de ser – ontológica, política, ética, epistemológica, 
pedagógica, mas também precisa ser constantemente tes-
temunhado, vivido. (...) O meu discurso sobre a Teoria deve 
ser o exemplo concreto, prático da teoria. Sua encarnação. 
Ao falar da construção do conhecimento, criticando a sua 
extensão, já devo estar envolvido nela, e nela, a construção 
envolvendo os alunos. Fora disso, me emaranho na rede das 
contradições em que meu testemunho, inautêntico, perde 
eficácia. Me torno tão falso quanto quem pretende estimu-
lar o clima democrático na escola por meios e caminhos au-
toritários (FREIRE, Paulo, 1996, p. 21).

Na concepção tradicional de educação, a instituição escolar 
e o/a professor/a são ferramentas para ensinar e transmitir ao/a 
aluno/a conhecimentos. As rodas de conversas invertem essa lógi-
ca e focalizam as experiências dos sujeitos dando-lhes voz para que 
juntos/as, aconteça a problematização dos diversos pontos abor-
dados. Assim, o/a professor/a não se mostra como aquele/a que 
transmite o conhecimento, mas sim como mediador/a no processo 
de criticidade de si e do mundo.
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O campo dessa pesquisa é a Escola Municipal Afrânio Rodri-
gues da Cunha (EMARC), situada no bairro Jardim Brasília, na cida-
de de Uberlândia – Minas Gerais. Situada na chamada periferia da 
cidade, a escola é frequentada em três períodos por estudantes do 
bairro e imediações. O trabalho foi realizado no período noturno 
com estudantes do 6º ao 9º ano da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Esta iniciativa se deu através do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Educação Popu-
lar com ênfase em EJA. O PIBID tem como um de seus principais 
objetivos:

... inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede 
pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades 
de criação e participação em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e inter-
disciplinar que busquem a superação de problemas identi-
ficados no processo de ensino-aprendizagem (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2013).

 Desde outubro de 2012 um grupo de bolsistas têm desen-
volvido atividades juntamente com a comunidade escolar com o 
propósito de vivenciar o cotidiano escolar. Nesse sentido, as rodas 
de conversas têm se mostrado como uma importante possibilidade 
de ressignificar o espaço relacional, fortalecendo os vínculos com 
os alunos/as e sustentando a concretização das atividades, além de 
construir conjuntamente a eles/as conhecimentos e experiências 
diferentes daqueles presentes em suas aulas regulares. 

Rodas de Conversas

A metodologia empregada foram às rodas de conversas utili-
zadas no decorrer das atividades, sendo importantes no seu aspecto 
democrático que valoriza a experiência de cada um no âmbito do de-
bate. No contato com os/as alunos/as, algumas temáticas foram por 
eles/as levantadas e, então, transformadas em assuntos para discus-
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sões, como: relações de gênero entre homens e mulheres, racismo, 
nacionalismo e os problemas enfrentados no país, histórias de vida 
dos/as alunos/as, seus desejos, sonhos e conflitos. Em alguns mo-
mentos foram exibidos vídeos documentários com a posterior reali-
zação de debates. Além disso, foi possível ocupar diferentes espaços 
na escola que são pouco ou não utilizados, como a biblioteca, a sala 
de vídeo e o pátio da escola. Para as autoras a seguir:

A roda de conversas é um meio profícuo de coletar informa-
ções, esclarecer ideias e posições, discutir temas emergen-
tes e/ou polêmicos. Caracteriza-se por uma oportunidade 
de aprendizagem e de exploração de argumentos, sem a 
exigência de elaborações conclusivas. A conversa desen-
volve-se num clima de informalidade criando possibilidade 
de elaborações provocadas por falas e indagações (SILVA; 
BERNARDES, 2007 apud NOVAIS et al., 2012, p.01).

Os posicionamentos são diversos. Por meio de suas experi-
ências de vida os/as estudantes trazem para o debate suas visões, 
e, entre si, vão dialogando e tecendo saberes uns com os outros. A 
subjetividade dos sujeitos, seus conflitos e valores, são tão impor-
tantes de serem questionados quanto os conhecimentos apreendi-
dos na sala de aula. Dentro da lógica institucional, as experiências 
desses/as estudantes não têm sido exploradas pelo/a professor/a. 
Assim, os conteúdos programáticos das disciplinas se tornam sem 
sentido. Há um distanciamento com a realidade da comunidade. É 
importante destacar:

A roda não tem dono(a). Todos(as) podem participar. 
Todos(as) podem chamar para iniciar a roda. O ritmo da 
roda é ditado por quem dela participa. Para fazer girar a 
roda precisa de elos entre os(as) participantes, por isso é 
necessário à constituição de disposição para aceitar re-
gras de convivência e a participação democrática e cida-
dã de todos(as). A roda é alimentada pelo prazer de estar 
juntos(as). (...). A roda como forma circular não tem fim, 
tampouco começo. Se alguém entra para a roda passa a ocu-
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par todos os lugares, na medida em que a roda gira. (...) (NO-
VAIS; NOVAIS, 2009 apud NOVAIS et al., 2012, p.03).

Com a utilização das rodas de conversas foi possível per-
ceber, com o passar do tempo, algumas mudanças nos compor-
tamentos dos/as estudantes frente às discussões. Nas primeiras 
rodas o silêncio de alguns era maior em comparação ao de outros. 
Enquanto alguns falavam poucas palavras, outros se mantinham 
em silêncio, uns se mostravam por meio da risada ou da música 
tocada pelo aparelho celular e da não participação na discussão. 
Esses comportamentos foram encarados como dificuldades en-
frentadas pelos bolsistas, porém isso se relaciona ao próprio mo-
vimento do grupo. 

A música era um aspecto muito presente nas rodas de con-
versas, e isso precisava ser compreendido como algo que tem sig-
nificado e sentido para eles/as. Foi então que a música se mostrou 
como um ponto de partida para o início do diálogo. Na realização 
das primeiras rodas, um grupo de alunos colocava músicas no celu-
lar e logo todos eram envolvidos a comentar sobre o cantor e a mú-
sica em si. Dentro da lógica dominante, os/as bolsistas poderiam 
pedir que a música fosse retirada para dar continuidade às pergun-
tas que estavam sendo colocadas. Porém, isso foi importante para 
iniciar um diálogo sobre o que estavam levando. A música, especial-
mente os gêneros de rap e funk, são bastante escutados pelos/as 
adolescentes. Não seria esse um momento importante para se esta-
belecer um diálogo a partir de algo que faz sentido para eles/elas?

Acompanhar esse fio condutor que foi se dando no contato 
com os/as alunos/as foi muito importante para o estabelecimento 
do vínculo e para a realização das atividades posteriores. O conteú-
do presente nas letras das músicas é um bom material de discussão 
e problematização em debates como, por exemplo, sobre questões 
de gênero, no que se refere às visões que se tem sobre a mulher. As 
relações de gênero, principalmente às entre mulheres e homens, foi 
tema de uma roda de conversa em que foi apresentado um curta-
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-metragem chamado “Acorda Raimundo, Acorda!”, com uma poste-
rior discussão com todas as salas. 

Essa roda de conversa foi muito especial e marcante. Os/as 
alunos/as se atentaram ao vídeo, rindo e se mostrando surpresos/
as com a história. No debate, algumas salas ficaram bastante eufó-
ricas, expressando suas opiniões e questionando os colegas. Em to-
das as salas haviam homens e mulheres casados/as que relataram 
suas experiências com relação ao cuidado dos filhos, ao trabalho 
doméstico e fora de casa. E principalmente, na maneira como tenta-
vam lidar com essa sobrecarga de tarefas e com o próprio conflito 
dos papeis de gênero construídos.

Nessa roda não havia verdades ou julgamentos, todos parti-
ciparam ativamente se posicionando e dando suas opiniões sobre 
os papéis socialmente esperados para mulheres e homens. Além de 
ser um momento de expressão e dar voz aos sujeitos, é também um 
espaço de debates e problematizações das questões que vão surgin-
do. Nesse sentido, os/as bolsistas assumiram um lugar de questio-
nadores/as, levantando perguntas e provocações para serem pen-
sadas e discutidas. Esse debate de ideias é uma possibilidade de 
repensar valores, e a escola é um lugar em potencial para promover 
esse cuidado de si.

O crescente e constante contato com os/as estudantes nes-
tas situações de compartilhamento de vivências e conflitos levou 
à construção e fortalecimento dos vínculos. Prática pouco realiza-
da por professores/as e gestores/as da escola, pois acreditam que 
seus papéis dizem respeito à organização do espaço dentro das 
normas estabelecidas e ao cumprimento da grade curricular. Nesse 
sentido, se faz necessário repensar essas práticas e qual sentido de 
educação se encontra presente no espaço escolar.

O que me interessa agora, repito, é alinhar e discutir alguns 
saberes fundamentais à prática educativo-crítica e que, por isso 
mesmo, devem ser conteúdos obrigatórios à organização progra-
mática da formação docente. Conteúdos cuja compreensão, tão 
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clara e tão lúcida quanto possível, deve ser elaborada na prática 
formadora. É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indis-
pensáveis, que o formando, desde o princípio mesmo de sua experi-
ência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção 
do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transfe-
rir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção 
ou a sua construção (FREIRE, Paulo, 1996, p. 12).

 Experiências e aprendizados são construídos juntos, e isso 
revela um sentido mais profundo de educação, rompendo com a vi-
são dualista de que um aprende e outro ensina. Criar um ambiente 
facilitador para o aprendizado é levar em conta a experiência do 
outro. Nessa perspectiva, as rodas de conversas são fundamentais 
para que os sujeitos construtores do conhecimento se reconheçam 
em um espaço que não seja autoritário e disciplinador. É preciso se 
atentar para a complexidade existente que influencia diretamente 
no formato de escola que existe, como o sistema que sustenta a edu-
cação, as políticas públicas, a precarização dos recursos dirigidos 
às escolas, etc. Portanto, é preciso questionar e refletir sobre isso 
para que não haja a simples reprodução das normas impostas.

Relações de Poderes

 As instituições disciplinares, ainda presentes de forma 
bastante forte na atualidade, foram bem retratadas nas obras de 
Michel Foucault. Ele aponta para o lugar e papel dessas instituições 
no funcionamento da sociedade, que tem por objetivo organizar e 
disciplinar os sujeitos dentro de práticas punitivas e controladoras. 

(...) essa vontade de verdade como os outros sistemas de ex-
clusão, apoia-se sobre um suporte institucional: é ao mesmo 
tempo reforçada e reconduzida por todo um compacto con-
junto de práticas (...). Mas ela é também reconduzida, mais 
profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber é apli-
cado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, re-
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partido e de certo modo atribuído. (...). Na vontade de dizer 
esse discurso verdadeiro, o que esta em jogo, senão o desejo 
e o poder? (...). A vontade de verdade, destinada a excluir to-
dos aqueles que, ponto por ponto, em nossa história, procu-
raram contornar essa vontade de verdade e recolocá-la em 
questão contra a verdade (FOUCAULT, 2000, p.17- 21).

A escola, enquanto ferramenta na formação de sujeitos que 
estejam adequados a uma ordem social, volta-se a todo o momento 
na tentativa de dar ordem à desordem. Os/as alunos/as contestam o 
autoritarismo e a centralidade das decisões, apoderando-se do espa-
ço como tentativa de serem escutados em suas demandas. Dessa ma-
neira, as relações vivenciadas são marcadas por um intenso jogo de 
poderes advindos dos diferentes sujeitos presentes naquele contexto.

A escola vivencia momentos de contato com outras realida-
des que lhe impõem novas formas de pensar a educação, havendo 
um vasto questionamento sobre a crise da escola e a necessidade 
urgente de sua reforma. Como aponta Albuquerque:

Atravessada e situada por mudanças econômicas, políticas, 
sociais e culturais diversas, a escola e com ela a profissão 
docente, tal como foi definida na modernidade, parece estar 
em um processo de se inviabilizar, ou, no mínimo, de per-
der a importância e a centralidade social que já teve. (...). 
Caberia, portanto, perguntar-se: o que provoca esta crise 
da instituição escolar e por extensão da profissão docente? 
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 02).

Novas formas de subjetivação vão sendo construídas nos di-
versos contextos em que os sujeitos vivenciam. Novas demandas e 
valores são recriados, e a escola encontra dificuldade ou falta aber-
tura para lidar com essas realidades, ocasionando assim, uma série 
de conflitos e desencontros. Segundo Pelegrini (2005), compre-
ender a indisciplina sob uma perspectiva sócio-histórica permite 
resignificá-la, abrindo espaço para perceber o sentido dessas ações 
simbólicas que não poderiam ser desperdiçadas. Assim, permite-se 
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também dar um sentido de resistência frente aquilo que não faz 
mais sentido, revelando à escola que está na hora de criar novos 
espaços com novos significados. 

Reflexões sobre a Experiência

Os sujeitos são construtores de saberes, isso diz respeito às 
múltiplas vivências e processos de criações que se dão cotidiana-
mente nas diferentes relações e espaços. Nesse sentido, as rodas 
de conversas são uma possibilidade de inverter a lógica dominante. 
Altera-se a transmissão de conhecimentos para que, junto com o 
outro, possa-se dialogar e problematizar as experiências individu-
ais e coletivas. Este tipo de prática questiona valores e verdades 
que formam e permeiam a sociedade. As rodas se mostraram como 
um espaço de troca de experiências, de reflexão, de escuta, de dar 
voz, espaço esse que a lógica formal da escola não permite. Nesse 
sentido Freire afirma que:

A existência, porque humana, não pode ser muda, silencio-
sa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas 
de palavras verdadeiras, com que os homens transformam 
o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é 
modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 
problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles 
novos pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fa-
zem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. (...). Se 
é dizendo a palavra com que, “pronunciando” o mundo, os 
homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho 
pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. 
Por isto, o dialogo é uma experiência existencial. E, se ele é 
o encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus 
sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e huma-
nizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de 
um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca 
da, ideias a serem consumidas pelos permutantes. (...). Por-
que é encontro de homens que pronunciam o mundo, não 
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deve ser doação do pronunciar de uns a outros. É um ato de 
criação. Daí que não possa ser manhoso instrumento de que 
lance mão um sujeito para a conquista do outro. A conquista 
implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, 
não a de um pelo outro. Conquista do mundo para a liberta-
ção dos homens (FREIRE, Paulo, 1987, p. 44-45).

A prática vivenciada na escola tem aberto caminhos diferen-
tes, em que a escuta problematizadora possibilita criar uma maior 
consciência sobre o mundo e suas relações. Os sentidos das rodas 
rompem com a lógica do autoritarismo e permite o sentimento de 
que todos/as ocupam os mesmos lugares. Esse espaço de com-
partilhamento e de expressão põe em questão as visões que cada 
um tem de si mesmo. Dessa forma, percebe-se que o papel do/a 
professor/a vem sendo descentralizado para assumir uma posição 
de provocador/a, da construção da criticidade.

Portanto, torna-se imprescindível a prática escolar levar em 
conta as diversas experiências dos sujeitos ali presentes além de 
agregá-las a fim de romper com essa lógica dominante e tradicional 
para a construção de novos olhares e perspectivas. Os discursos de 
dominação se impõem sobre outros conteúdos que pouco dizem 
respeito às vivências, conflitos e anseios dos sujeitos. A escola não 
pode ser um espaço para impor algo pronto, sobre visões de mundo 
que se referem a projetos dominantes ou que não levam em conta 
o diálogo e a multiplicidade de olhares que se referem às várias si-
tuações, mas sim um local em que as perguntas e questionamentos 
possam ser a base para a construção de novas ideias, conhecimen-
tos e concepções acerca do mundo partindo de suas próprias vivên-
cias e experiências.
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