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Na década de 1980, a psicopedagoga Cecília Warschauer realizou uma experiência inovadora 
com alunos da 4ª série do ensino fundamental. Não havia notas ou provas e a turma fazia 
diariamente uma roda com a professora, que registrava não só as conversas, mas a reação de 
cada criança sobre as atividades. Na década seguinte, a metodologia foi usada na formação de 
professores. Pouco tempo depois as experiências foram relatadas, respectivamente, nos livros 
“A Roda e o Registro” e “Rodas em Rede”, coletânea que ganha agora mais um volume.   
 
Em “Entre na Roda!”, Cecília conta como foi reencontrar os alunos que participaram do 
experimento há trinta anos e a influência da prática em suas vidas, descreve uma iniciativa de 
formação para o cuidado de idosos e fala sobre a aplicação do método no contexto 
empresarial, compartilhando suas vivências como consultora. 
 
Uma das questões abordadas no livro diz respeito às transformações das escolas: 
“Atualmente, temos uma certeza: a escola precisa mudar. E não se pautar mais pela 
transmissão de conhecimentos, que hoje são amplamente disponíveis na internet, além de 
abdicar da busca de controle pelas notas e provas, que não certificam nada. Mais do que 
nunca, precisamos ajudar a criar oportunidades de formação de pessoas autônomas, para que 
sejam capazes de desenhar, a cada dia, seus projetos profissionais e de vida, num mundo em 
mutação”, afirma a autora. 
 
Com diretrizes próprias para potencializar o processo de aprendizagem individual e em grupo,  
a metodologia possibilita que os participantes construam uma história partilhada e permite o 
desenvolvimento de ambientes favoráveis à formação em diferentes contextos da vida pessoal 
e profissional.  
 
“Entre na Roda!” chega às livrarias no fim de abril pela Editora Paz&Terra. 
 
 



Trecho:  
 
“Instituições e organizações dos mais diferentes setores necessitam de pessoas 
autoconscientes e disponíveis para agir em sintonia com as necessidades coletivas. Portanto, a 
autoformação é um processo que amplia a disponibilidade individual para agir em prol dos 
grupos de pertença, a partir da contribuição de cada um. 
 
Profissionais de diferentes setores deparam-se, no desempenho de suas atividades, com suas 
emoções e lembranças do passado. São essas marcas que muitas vezes definem sua maneira 
de agir no presente. É das experiências de vida, bem ou malsucedidas, que extraímos sentido, 
lições e construímos valores. Nas escolas, tanto os professores quanto seus alunos, ou nas 
empresas, tanto os líderes quanto seus subordinados, enfrentam as emoções de uns e de 
outros, frutos de suas histórias de vida, geralmente pouco conscientes. 
 
Propiciar oportunidades autoformativas permite que a pessoa tome consciência das emoções 
suscitadas em sua prática profissional, assim como dos comportamentos a elas ligados, 
podendo libertar-se para novas possibilidades de relacionamento. Esse desenvolvimento 
pessoal-profissional resgata potencialidades pouco desenvolvidas pelo modelo tradicional de 
formação presente em todos os graus do ensino, da educação básica à pós-graduação, 
sobretudo pela primazia do racional, dissociado das emoções e dos sentimentos, do espaço do 
corpo e da singularidade individual.” 
 
Cecília Warschauer é doutora em Educação pela USP, com grande prestígio nas áreas de 
Educação e de desenvolvimento de profissionais. Apresentou os resultados de suas pesquisas 
sobre Roda & Registro em universidades em Portugal, França e Suíça. É consultora para o 
desenvolvimento de pessoas e organizações no Brasil e no exterior.  Trabalhou com educação, 
da área infantil até a universidade, e atuou na coordenação e formação de professores em 
várias instituições. 
 
 


