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Apresentação
M A R I E - C H R I S T I N E  J O S S O 1

R odas em Rede é um livro apaixonante e útil para todos os profis-
sionais da educação e da formação. Ele nos apresenta uma abor-

dagem pluridimensional que conduz a novos caminhos para a cons-
trução de conhecimentos e de práticas. É concebido à maneira de um 
tríptico, cujas partes são como espelhos que reenviam suas imagens 
respectivas uns aos outros, infinitamente. Isso ocorre com cada uma 
das três partes deste livro em relação às suas questões centrais: como 
se formar com os outros? Como acompanhar a formação de “apren-
dentes” jovens e adultos? Como desenvolver o potencial formador das 
situações de trabalho e das experiências de vida?

O leitor vai se encantar com uma escrita poética e lógica ao mesmo 
tempo, mas também com a originalidade na apresentação de ideias e de 
suas ilustrações. Descobrirá recursos teóricos inéditos no campo escolar 
e a produção de saber que eles geram, revelando um entusiasmo que 
não esconde nem as dúvidas nem as resistências às inovações em cascata 
que a autora progressivamente propõe.

Os pesquisadores, por sua vez, poderão explorar detalhadamente 
uma metodologia de pesquisa-formação rigorosa, exigente, criativa  
e aberta à experiência. Enfim, este livro propõe vias de aprendizagem 
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e de socialização adaptadas a nossa sociedade em mutação, inscreven-
do-se na linhagem fecunda dos pedagogos da liberdade, tais como 
Pestalozzi, Freinet, Rogers, além de Paulo Freire.

Assim, as Rodas de alunos, associadas às Rodas dos professores 
e dirigentes escolares, transformam-se em Rodas em Rede da alegria 
do aprender.
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