


OLHAR PARA SI MESMO E VER O MUNDO – A CONSTRUÇÃO DO 
TRABALHO COLABORATIVO DENTRO DO AMBIENTE ESCOLAR 

 
 
 

Elem Ribeiro do Valle Poiani1 
Marcos Aurelio Zanlorenzi2 

 

 

 

Resumo: No ambiente escolar, os professores além de enfrentarem situações que podem causar 

desmotivação e estresse ainda encaram uma rotina profissional solitária. Com as atribulações do 
cotidiano escolar, eles não mantêm um relacionamento mais próximo com seus próprios colegas de 
trabalho. Não há tempo suficiente para que troquem experiências, angústias e conversem sobre as 
dificuldades encontradas nas práticas diárias em sala de aula e na escola como um todo. O bom 
relacionamento com todos os membros da escola é fundamental para que o trabalho educativo seja 
completo e o ato de ensinar reflita como um ato prazeroso. Por meio deste artigo apresento o relato 
de uma experiência, realizada no Colégio Estadual Ângelo Volpato, no município de Curitiba, Paraná, 
que utiliza dinâmicas de grupo e textos, com o objetivo de, por meio de interação grupal, incentivar a 
reflexão e a mudança de comportamento dos docentes frente a problemas e desafios de sua 
profissão para que, interagindo com seus pares, possam construir ações significativas para o grupo.  
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Introdução 

 

Dentro da escola encontramos a profissão professor, uma das profissões 

mais importantes por ser a base da construção do saber sistematizado. 

Cabe ao docente não apenas a construção do saber acadêmico como 

também mediar valores, aconselhamento, modos de vida, encaminhamentos. Todas 

essas responsabilidades implicam em acúmulo de afazeres e de conhecimentos 

nem sempre constantes dentro da formação desse profissional.   

O professor, quase sempre atarefado com atividades pedagógicas e com a 

sua vida pessoal não percebe o quanto seria fortalecedor ter um tempo para refletir, 

olhar para dentro de si e resgatar o seu melhor para interagir com o mundo. Que 

bom seria ter momentos de atividades interativas com seus colegas por meio de 

leitura, discussão e socialização de ideias, de modo a superar, juntos, angústias no 

ambiente escolar e a rotina da profissão.  

A escola, dentro da sua rotina, raramente oferece momentos para interação 

entre os professores. Cabe muitas vezes aos gestores escolares, por iniciativa 

própria, criar situações para que isso se torne possível. 

Para oportunizar momentos de reflexão e interação do docente com seus 

colegas de trabalho foi elaborada uma formação dentro do ambiente escolar, onde 

foram trabalhados dois temas: Relações Interpessoais e o Trabalho Colaborativo na 

Escola.  

O intuito de abordar estes temas foi o de levar o docente a refletir sobre a sua 

importância, a importância de fazer parte de um todo, onde juntos podem encontrar 

respostas e traçar metas relevantes, gerando uma nova dinâmica no trabalho do 

grupo. 

De acordo com Freschi e Freschi: 

É necessário que haja um bom entendimento entre toda a equipe da escola, 
pois existindo comunicação e respeito tudo funciona melhor.  [...] O sucesso 
de uma relação satisfatória implica em trabalhar com “espírito de equipe”, 
exigindo esforço conjunto das pessoas, favorecendo a motivação, 
cooperação e colaboração entre o grupo, como objetivo de melhorar o 
processo pelo qual elas trabalham juntas. (FRESCHI; FRESCHI, 2013, p. 3-
4) 
 

Este trabalho é o resultado da análise do material coletado junto aos 

professores, durante uma formação dentro do ambiente escolar, sobre Relações 

Interpessoais, cujo objetivo foi o de Incentivar a reflexão e a mudança de 



comportamento dos docentes frente a problemas e desafios de sua profissão 

 Além dos docentes do colégio, também foram consideradas as contribuições 

de 20 cursistas participantes do GTR3 ofertado pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, em 2017.  

 

1 Professor: profissão solitária?! 

 

 No Brasil a escola ainda é vista como um organismo social com estrutura 

rígida de papéis e funções. Cada segmento tem seu território demarcado, o que 

dificulta e muitas vezes impede a atuação conjunta de parceiros em harmonia.  

Para Alonso: 

Essa visão da escola como um sistema fechado incapaz de refletir as 
mudanças que ocorrem na sociedade é totalmente incompatível com as 
exigências de uma sociedade que se caracteriza por um movimento de 
mudança acelerada e desconcertante. (ALONSO, 2004, p.1). 
 

Dentro desta estrutura cabe ao diretor o trabalho burocrático, administrativo e 

de representação. O professor e a equipe especialista comumente respondem pelo 

desenvolvimento do trabalho pedagógico. Isto reforça o caráter individualista da 

atividade docente e dificulta a abertura de espaço para ações coletivas. 

A gestão escolar depende do docente nela inserido. O que se constata é um 

professor em uma realidade diferente daquela que foi formado. No cotidiano escolar 

ele encontra situações difíceis de serem enfrentadas. Há algum tempo vem 

ocorrendo uma crescente confusão em relação à extensa função delegada a ele.   

Além de ensinar, ele assume, muitas vezes, o papel que deveria ser da 

família, já que esta e a sociedade transferiram algumas de suas responsabilidades 

para a escola que, as entrega ao professor.  

Segundo Shinyashiki (2011, p. 66) “a participação da família na vida escolar 

diminui cada vez mais. Mesmo assim, pais cobram dos professores e da escola 

resultados que só podem ser conseguidos com a atuação conjunta de pais, mestres 

e alunos”.  

De acordo com Meier: 
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o professor tem sido obrigado a assumir uma tarefa que é relativa aos pais na 
educação de crianças e adolescentes.  [...]  As crianças, que deveriam estar 
aprendendo a ter educação com os pais, acabam chegando na escola 
totalmente indisciplinadas, batendo e xingando em vez de conversarem. O 
professor, que antigamente tinha tempo para ensinar o currículo, hoje tem que 
gastar 20 minutos corrigindo a indisciplina do aluno, fazendo-o sentar, pegar o 
caderno... Um monte de coisas da área da educação básica das famílias não 
está pronta, e o professor precisa dar conta disso. [...] (MEIER, 2012, não p.). 

 

Em sua grande maioria, os educadores também enfrentam baixos salários, 

falta de estrutura na escola, quadros de violência, desinteresse e desmotivação dos 

alunos. Esta situação pode produzir determinado nível de estresse. Esse processo 

perturbador pode causar um efeito de desânimo ao profissional aliado a exaustão, 

passividade, fadiga, depressão, entre outros.  

 Ao assumir problemas da comunidade escolar, sem perder o foco em suas 

tarefas de ensinar, o professor se vê provocado a redefinir seu papel, buscando 

adquirir novas habilidades para desempenhar suas funções.  

Para Shinyashiki: 

ser um bom professor significa, além de ensinar bem a matéria, providenciar 
estímulos, contato, reconhecimento, estrutura e motivação para o 
aprendizado dos alunos. Como se não bastasse, em meio a tudo isso, o 
professor precisa também lidar com suas próprias questões internas, que 
também dependem de estímulos, contato, reconhecimento e motivação 
para serem bem resolvidas. (SHINYASHIKI, 2011, p.67). 

 

 Os docentes, além de enfrentar situações que podem causar desmotivação e 

estresse ainda, encaram uma rotina profissional solitária. Com as atribulações do dia 

a dia, eles não mantêm um relacionamento mais próximo com seus colegas de 

trabalho. Não há tempo suficiente para que troquem as suas experiências, angústias 

e conversem sobre as dificuldades encontradas nas suas práticas diárias em sala de 

aula. Voltados aos seus trabalhos, nem percebem o quanto seria salutar ter algumas 

horas para dialogar, socializar ideias e encontrar soluções em conjunto. 

 

2  O relacionamento do professor dentro do ambiente escolar 

 

 O relacionamento do professor com os demais membros da escola é 

fundamental para que o trabalho educativo seja completo e o ato de ensinar reflita 

um ato prazeroso. O equilíbrio dessas relações reitera um trabalho de esforço 

conjunto.  

Para Freschi e Freschi:  



Quando pensamos na importância das relações interpessoais, não 
podemos restringir somente para o âmbito da sala de aula. Em qualquer 
ambiente de trabalho as relações precisam ser positivas para um bom 
rendimento do profissional. Nas escolas, em decorrência de muitos 
problemas existentes na educação, muitas vezes, o que encontramos são 
professores e funcionários desgastados e estressados. Esses fatores 
podem tornar as relações entre as pessoas superficiais e gerar um 
afastamento entre os próprios colegas de trabalho. Se as relações na 
escola, de uma forma geral, não estiverem boas, o professor na sala de 
aula não fará um bom trabalho, e seu relacionamento com os alunos 
também poderá ficar comprometido. (FRESCHI; FRESCHI, 2013, p.11). 
 

Para que as pessoas tenham um bom relacionamento elas precisam entender 

e respeitar o fato de que somos diferentes.  Pensamos e agimos diferentemente do 

que os outros esperam e gostariam que agíssemos. A convivência exige das 

pessoas uma postura de diálogo, respeito e ética para que ela seja benéfica. 

Segundo Melo (2001, p. 246) a “escola é um espaço de conflitos, onde convivem 

interesses diversos”. Os docentes lidam com pessoas o tempo todo e têm que ser 

ágeis nas tomadas de decisões e aconselhamentos, o que os desgastam muito.  

De acordo com Mosquera e Stobäus: 

Frequentemente nos custa muito parar para ouvir os outros, estamos muito 

mais preocupados em que nos ouçam, porém pouco dispostos a ouvir. O 

ouvir os outros e aprender a vê-los como são realmente é fundamental para 

as relações interpessoais, em especial para os professores, que devem de 

estar muito atentos e poder, assim, agir melhor na realidade. [...] 

(MOSQUERA; STOBÂUS, 2004, citado por FRESCHI; FRESCHI, 2013, p.9-

10)
4
. 

  
 

3  Profissão professor e a formação em Relações Interpessoais. 

 

Diante da nova realidade imposta à profissão professor, questiona-se a 

formação inicial que as universidades têm dado aos futuros mestres.  

Segundo Darú: 

Podemos perceber também na grade curricular das licenciaturas, a 

excessiva atenção à formação técnica da área, a restrita formação 

pedagógica e uma grande negligência com a formação para as relações 

interpessoais. Pouco se oferece ao professor para que ele possa observar, 

refletir, decidir e agir como facilitador nas relações com seus alunos, o que 

suscita muito mais que uma instrumentalização funcionalista do professor 

para "dominar" numa situação relacional, ou para favorecer a 

aprendizagem. Falo sim, de tornar o professor capaz de agir (e não só 
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interpessoais: por uma educação da afetividade. In: ENRICONE, D. (Org.). Ser professor. 4. 

ed.Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. p. 91-107. 



reagir) nos relacionamentos, com vistas aos objetivos de formação humana 

na sua totalidade e não com vistas a "vencer um jogo", ou apenas à 

aprendizagem de conteúdos científicos.  (DARÚ, 2004, não p.). 

Existe a necessidade de incentivar pesquisas e promover trabalho onde haja 

um direcionamento e fortalecimento do professor nas relações que ele estabelece 

com seus pares.  

Darú (2004, não p.) relata que há “negligência da educação formal para com a 

formação do professor no âmbito das relações interpessoais no trabalho”. 

Se nos cursos de licenciatura, ofertados nas universidades, há um 

esquecimento da formação para as relações interpessoais, existe a necessidade de 

trazer para dentro da escola este assunto a ser discutido por todos, para subsidiar 

na conduta de convivência dos docentes na escola. 

É preciso reinventar um ambiente de trabalho onde as relações sejam 

positivas, apesar dos problemas existentes, tornando-o assim mais agradável e 

propício ao desenvolvimento educacional. 

Para Freschi e Freschi, (2013, p.2) “Ser um bom profissional não significa 

somente comunicar-se bem e saber conteúdos específicos, é importante também 

perceber a importância do afeto e da formação de valores para o crescimento 

pessoal dos indivíduos.”  

Para Luck (1998, p.22) ”os integrantes de uma equipe apreendem com seus 

pares as habilidades profissionais por meio de compartilhamento de informações e 

do trabalho em conjunto”.  

É de grande valia a oferta de uma formação na escola que subsidie e 

fortaleça o professor; que as leve à reflexão e à mudança de comportamento frente 

a problemas e desafios de sua profissão. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9.394/96, Título VI, artigo 62, parágrafo único:  

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere 
o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e 
superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de 
graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. (BRASIL, 1996) 

 

A LDBEN, Título VI, artigo 67, inciso V, prevê que os docentes tenham 

“período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho”. 



A Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.  

Esta resolução, em seu artigo 3º, § 5º, prevê como princípios da Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica: 

VI - o reconhecimento das instituições de educação básica como 
espaços necessários à formação dos profissionais do magistério; 
 X - a compreensão da formação continuada como componente 
essencial da profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na 
experiência docente, integrando-a ao cotidiano da instituição educativa, bem 
como ao projeto pedagógico da instituição de educação básica; 
(BRASIL,CNE, 2015). 
 

É importante ter momentos de formação na escola, para que o docente possa 

refletir sobre suas dificuldades e encontrar, com seus colegas, soluções. A formação 

de bons profissionais não envolve somente a parte técnica. 

Para Hagemeyer: 

As vozes, experiências e opiniões dos professores são os elementos vitais 
da própria mudança. Valorizá-las lhes devolve a função intelectual que lhe é 
própria e leva à  reinterpretação e desvelamento das novas dimensões da 
função e formação docente na atualidade. (HAGEMEYER, 2004, p. 83) 
 

A formação traz sentido ao trabalho docente, por abrir um espaço onde o 

professor aprende, troca diferentes saberes e experiência docente. 

O artigo 16, da Resolução nº 2/2015 - CNE, em seu parágrafo único descreve 

que: 

 A formação continuada decorre de uma concepção de desenvolvimento 
profissional dos profissionais do magistério que leva em conta:  

[...] III - o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-
tempo que lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática”. 
(BRASIL,CNE, 2015). 
 

Por meio de uma formação continuada, dentro do ambiente escolar, é 

possível oportunizar ao professor um tempo para que ele possa construir suas 

relações e o modo de enfrentar os desafios do dia a dia. E também traçar com seus 

colegas atividades que tragam sentido para sua vida profissional, atenuando assim 

seu sentimento de isolamento. 

Para Oliveira e Comarú:  
 

É justamente o exercício de sua profissão e as trocas constantes com o 
meio que possibilitarão o maior aprimoramento pessoal e profissional do(a) 
professor(a), uma vez que se aprende com as vivências do dia-a-dia, seja 
com seus pares, alunos e familiares, bem como com os demais agentes 
desse processo. (OLIVEIRA; COMARÚ, 2006, p. 3).  



 

 Uma boa convivência, uma conduta reflexiva e pertinente à docência, pode 

fortalecer e fazer com que o profissional saiba agir diante das situações, tornando-se 

um referencial para os alunos. 

 
 

4 Sobre o material utilizado 

 

O trabalho foi desenvolvido, dentro do ambiente escolar, aplicando o Material 

Didático Pedagógico (Caderno Didático) elaborado por mim durante o período de 

PDE. 

Os conteúdos desse material estão distribuídos em 4 unidades didáticas, 

dispostos da seguinte maneira: 

 Unidade 1 – Relações Interpessoais: Interação, Comunicação e Conflitos. 

 Unidade 2 – Relações Interpessoais: Ética. 

 Unidade 3 – Relações Interpessoais: Motivação. 

 Unidade 4 – O Trabalho Colaborativo na Educação. 

Cada unidade didática foi dividida em duas etapas: Etapa 1 e Etapa 2. A 

Etapa 1 contém dinâmicas de grupo. A Etapa 2  contém textos e questões para 

análise, reflexão, debates em grupo e socialização de ideias. 

 

5  O professor e a formação dentro do ambiente escolar: a pesquisa. 

 

A implementação da Formação Continuada proposta, com os professores, 

dentro do próprio ambiente escolar foi realizada em 8 encontros, agendados 

previamente com a direção escolar, divididos da seguinte maneira:  4 encontros com 

dinâmicas de grupo e 4 encontros com textos e questões.  

Nestes encontros uma psicóloga participou voluntariamente, colaborando com 

a implementação do trabalho.  

O tema - Relações Interpessoais - foi bem aceito pelo grupo. Os docentes se 

mostraram sedentos para participar da formação e ávidos para aprender aquilo que 

pudesse realmente contribuir para uma melhoria no seu ambiente de trabalho e 

consequentemente na vida. 

Foi colocado pelo grupo que o bom relacionamento interpessoal é importante 

em todo e qualquer ambiente, seja profissional, social e principalmente familiar. Eles 

percebem que a sociedade precisa melhorar nesse quesito, onde as pessoas 



parecem ter esquecido que são seres humanos, que têm qualidades e defeitos, 

onde não há melhores ou piores, são apenas diferentes. Que é preciso saber 

conviver com o diferente e respeitá-lo para fortalecer as relações com as pessoas. 

Segundo Freschi e Freschi 

Muitas vezes, devido as atribuições do dia a dia, esquecemos de empregar valores 
essenciais para manter as relações com as outras pessoas. Essas atitudes vão 
tornando as relações mais superficiais e as pessoas vão se distanciando, o que 
contribui para a falta de estímulo e motivação no trabalho, pois o contato com o 
outro traz a segurança de que não estamos sozinhos nessa tarefa nada fácil que é a 
luta pela educação.  (FRESCHI; FRESCHI, 2013, p.03). 

 
 

A maioria dos participantes relatou que sentia falta de momentos em que 

pudessem, em grupo, refletir suas ações, discutir em grupo o que pode dar certo, 

conhecer melhor o colega, compartilhar angústias, dificuldades, realizações e 

perceber que não estão sós em suas caminhadas.  Para eles a formação continuada 

sobre este tema na escola pode subsidiar e fortalecer o professor, a equipe, e 

mesmo dar maior suporte a gestão democrática ao dar a oportunidade de trocar 

experiências, de cada um contribuir com sua bagagem profissional e aprender com 

os outros, de estimular o trabalho em equipe entre os professores, fazendo com que 

o grupo sinta-se motivado.   

A disposição dos profissionais em participar das atividades é fundamental, 

pois se buscam mudanças é preciso que estejam abertos a pensar diferente e fazer 

coisas diferentes, senão o resultado será sempre o mesmo. 

No primeiro encontro foi entregue para cada participante uma folha em branco 

para que eles pudessem escrever quais eram suas expectativas em relação ao 

trabalho desenvolvido. Assim que eles terminaram de escrever estas folhas foram 

recolhidas e guardadas em um envelope, que foi lacrado e aberto somente no último 

encontro. Abaixo as expectativas descritas por eles em relação aos encontros: 

“Reflexão do nosso papel quanto ser social e educador; Domínio próprio em 

situações desafiadoras e indisciplinares; Aprimorar a relação com as pessoas; Que o 

conteúdo aprendido durante a realização do trabalho passa ser utilizado no âmbito 

profissional; Minha expectativa é trabalhar com uma equipe participativa, dedicada 

às questões pedagógicas; Que a união seja a base central entre os colegas; 

Motivação; Conhecer e interagir com os colegas para assim trocarmos experiências 

sobre a prática da educação, informações sobre alunos em comuns e novas 

abordagens metodológicas; Encontros dinâmicos; Melhorar meu relacionamento 



com certos alunos; Uma escola organizada; Melhorar enquanto profissional; Buscar 

novas abordagens metodológicas e afetivas com os alunos; Interagir melhor com os 

alunos e com a equipe de trabalho; Aprimorar meus conhecimentos; Ter domínio 

nas aulas e ter condições de dar atenção a todos; Respeito às diferenças; 

Valorização profissional”. 

As dinâmicas de grupo aplicadas nos encontros foram: Auto avaliação Grupal, 

O Espelho, O Caso do Miguel, Dinâmica da Ordem, A imagem do professor na 

sociedade – reflexão sobre a profissão de educador, o Reforço Positivo, “Navegar é 

(Im)Possível… Para Todos (Travessia)” e “A grande corrente”. 

O grupo foi receptivo em relação à aplicação das dinâmicas de grupo.   

Participaram ativamente, opinando, refletindo e a partir disto chegaram a conclusões 

de coisas que são importantes para eles e suas carreiras profissionais. Em muitos 

momentos foram levantadas dificuldades dos professores em relação aos alunos, as 

condições de trabalho, sobre o respeito e valorização da profissão. Afirmaram que 

deveria ter mais formações relacionadas ao tema proposto.   

Para Claro e Nickel (2002, p.20) as dinâmicas de grupo “utilizam a interação 

entre os membros do grupo como principal meio de ensino. Envolve técnicas que 

promovem a solução criativa de problemas complexos e técnicas que estimulam a 

auto-análise e o aumento da sensibilidade”.  

Ao aplicar e desenvolver as dinâmicas de grupo percebe-se alguns 

comportamentos entre os participantes, como: quem participa e se envolve de fato, 

quem é tímido, quem é desinibido, quem gosta de cooperar e quem somente 

observa.  

Segundo os participantes a aplicação de dinâmicas de grupo foi positiva por 

promover uma maior interação entre eles, que por meio delas puderam compreender 

melhor que podem trabalhar em equipe e que isso seria muito benéfico para todas 

as partes envolvidas no processo ensino-aprendizagem.  

É gratificante observar quantas descobertas são feitas pelo grupo durante 

estes encontros, onde o professor pode se perceber, perceber algumas de suas 

atitudes em relação à profissão e seus alunos. Momentos onde o professor pode 

parar e refletir sobre suas dificuldades e em grupo buscar soluções. Perceber que 

eles são diferentes entre si, que têm competências e habilidades que se 

complementam e são interdependentes, o que favorece para o crescimento do 

grupo. 



Para um professor participante a aplicação de dinâmicas de grupo bem 

dirigida é uma oportunidade para os docentes rirem juntos, de se “desarmarem”, 

deixando o verdadeiro eu aflorar, e assim poderem se identificar como grupo e 

indivíduo. Segundo ele, nestas atividades as pessoas sempre deixam claro o que 

pensam e acreditam.   

Nesta formação continuada também foram lidos e analisados textos sobre 

Relações Interpessoais (Interação, Comunicação e Conflitos; Ética; Motivação) e o 

Trabalho Colaborativo na Educação. 

Após leitura e reflexão dos textos os participantes responderam questões 

pertinentes aos assuntos propostos.  

Para os docentes pesquisados a profissão professor é preciosa e palavras e 

atitudes devem ser pensadas para que o ambiente de trabalho seja harmonioso. 

Segundo eles, as atitudes que podem tornar as relações saudáveis e benéficas para 

as pessoas dentro do seu ambiente escolar são: “Aceitar ideias e ações em prol do 

grupo trazendo benefícios a todos e ao ambiente que convive; Bom humor; 

Colaboração mútua (pelo menos estar disposto a tentar, sair da inércia pessoal); 

Colaboração para trabalhar em equipe; Comprometimento de todos os envolvidos 

para alcançar objetivos; Companheirismo; Comunicação; Cooperação; Cordialidade, 

Cumprimentar a todos de forma gentil; Diálogo; Empatia, Ética; Gentileza; Não falar 

dos colegas quando não estão presentes; Respeito em todos os sentidos: respeito a 

diversidade de opiniões, respeito ao espaço do outro, respeito ao convívio, respeitar 

os prazos estabelecidos pela direção e equipe pedagógica, respeitar as limitações 

dos setores que compõem o ambiente escolar; Responsabilidade; Saber ouvir e 

refletir;  Ser solidário; Tolerância; Trabalhar dinâmicas de grupo, alongamentos 

ginástica motivaria mais as pessoas;  Trabalho em equipe; Resiliência; Paciência; 

Sabedoria; Gratidão; Esperança; Saber ouvir a todos”. 

Durante as socializações de ideias foi colocado que um professor que se 

mostra competente e humano, afetivo, compreensivo, atrai as pessoas e os alunos e 

que quando um professor se mostra aberto a evoluir, a aprender, a ensinar, a 

respeitar o outro, ele será um bom profissional, sem precisar ser "perfeito".  

Quando o assunto é conflito os docentes relataram que percebem inúmeras 

situações de conflitos interpessoais que acabam por enrijecer cada vez mais os 

ambientes de trabalho e que é urgente pensar em práticas de intervenção que 

possam influenciar positivamente neste sentido.  



Segundo eles as situações conflituosas presentes no interior das escolas têm 

causado grandes transtornos e desmotivação dos professores para desenvolverem 

sua função. Ressaltaram que é comum dentro do ambiente escolar alguns colegas 

se dedicarem e outros criticarem tudo o que é feito. Acreditam que estes, na defesa 

por não conseguirem trabalhar em equipe e nem na resolução de problemas, 

passam a reclamar sem perceber que a mudança deve partir deles também para 

que o grupo consiga os resultados esperados. 

Uma professora participante relatou que ela percebe na escola onde trabalha 

que muitos dos que são questionadores e insatisfeitos são causadores dos maiores 

problemas. 

Para Nascimento e El Sayed (2002, p. 53) “Lidar com o conflito implica 

trabalhar com grupos e tentar romper alguns dos estereótipos vigentes na 

organização, sabendo que essas mesmas estratégias deverão ser repetidas 

periodicamente”.  

Ao serem questionados, os docentes pesquisados responderam que 

percebem como causas de conflitos dentro do ambiente de trabalho atitudes e 

comportamentos, como: “Preconceito; Grosseria; Teimosia; Sensibilidade exagerada 

onde a pessoa de magoa facilmente;  Diferença de percepções; Diferença de 

valores; Diferença de interesse; Competição; Distorções na comunicação; Luta por 

status ou poder; Vaidade desmedida”. 

Ao abordar o assunto Ética percebe-se que as pessoas sabem o que é, mas 

tem dificuldade em defini-la. Frequentemente as pessoas confundem Ética com 

Moral, como se fossem sinônimos, contudo,  

A moral incorpora as regras que temos de seguir para vivermos em 
sociedade, regras estas determinadas pela própria sociedade. Quem segue 
as regras é uma pessoa moral; quem as desobedece, uma pessoa imoral.  
A ética, por sua vez, é a parte da filosofia que estuda a moral, isto é, que 
reflete sobre as regras morais. A reflexão ética pode inclusive contestar as 
regras morais vigentes, entendendo-as, por exemplo, ultrapassadas. 
(BERNARDO, 2012, p.1) 

 

Para os participantes, situações que são adequadas ao comportamento do 

docente são: “Respeitar os alunos e colegas, suas opiniões e conduta, a maneira 

dos colegas trabalhar em sala de aula, também; Respeitar as normas da instituição 

em que estão inseridos; Ter postura séria e responsável, principalmente em relação 

ao aluno, não se envolvendo em comentários que possam constrangê-los, prejudicá-

los ou humilhá-los; Equilíbrio; Maturidade; Empatia; Gentileza; Usar a linguagem 



formal; Usar trajes adequados para o ambiente escolar; Ter assiduidade e 

pontualidade; Elaborar com antecedência as aulas a serem ministradas; Ser 

exemplos de honestidade e bom profissional para seus educandos; Tratar com 

cordialidade todos os envolvidos no ambiente escolar; Prestar, sempre que possível 

auxílio e solidariedade aos colegas de trabalho. Auxílio nos afazeres do dia a dia 

escolar como disponibilizar materiais e compartilhar práticas. Ser solidário e amigo; 

Nunca em suas ações pensar somente em seu benefício, mas no coletivo; Não 

desmerecer ou se achar melhor que qualquer um do seu ambiente; Compreender o 

outro; Quando necessário, fazer mediação de conflitos; Fazer comentários que 

reconheça a qualidade do outro”.  

Motivação foi um assunto muito esperado. Segundo Chiavenato (2009, p. 50) 

“É difícil definir exatamente o conceito de motivação, uma vez que tem sido utilizado 

com diferentes sentidos”.  Ferreira (1986, p.1164) define motivação como o “Ato ou 

efeito de motivar; [...] Conjunto de fatores psicológicos (conscientes e inconscientes) 

de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a 

conduta de um indivíduo [...]”. 

Os participantes leram os textos, definiram motivação, fizeram uma reflexão 

sobre o sentido do trabalho e responderam as 03 questões pertinentes a esta 

unidade didática. 

Para estar motivado no trabalho, nada melhor do que o professor buscar um 

significado que o justifique. Esta descoberta trará um sentido para as atividades 

docentes.  Segundo Vergara (2000, p.66) o “[...] Significado dá certa direção, 

informa-lhe as formas pelas quais as coisas fazem sentido para você. Encontrar um 

significado no trabalho o motivaria a crescer [...]“.  

Ao serem questionados sobre o significado de seus trabalhos, os professores 

responderam: “Minha superação, fazer o meu melhor; Ser útil ao próximo e aos 

meus alunos; Uma fonte extra de juventude e perseverança. O ideal que posso 

mudar o mundo; Tudo, eu não seria nada sem o meu trabalho; É o que gosto de 

fazer, para mim é gratificante; Além de significar uma das bases de sustento e da 

qualidade de vida da minha família, significa também um trabalho de utilidade 

pública, o que faz com que eu me sinta valorizada na contribuição da sociedade e da 

comunidade em que vivo; Por meio do meu trabalho posso contribuir para o meu 

progresso e dos outros; Além de ser meu sustento e ser o responsável por 

estabelecer um padrão de vida digno para mim e minha família também se traduz na 



minha realização pessoal; Amo o que faço. Sempre penso nos dias em que ocorrem 

algumas divergências que nunca o amanhã será igual e isto faz com que todos os 

dias eu sempre vá empenhado a dar o meu melhor, independente de qualquer 

obstáculo. Meu trabalho é minha realização de vida; O meu trabalho representa a 

possibilidade de partilha, de aprendizado e troca de experiências”. 

Os assuntos trabalhados em equipe e o trabalho colaborativo são muito 

valorizados pelos docentes participantes dos encontros de formação. Para eles, são 

tantas as dificuldades encontradas hoje que não se consegue superar sozinhos. E é 

necessário aprender a alinhar, conviver com as diferenças e com opiniões - nem 

melhores nem piores, mas diferentes. E que o apoio mútuo torna qualquer grupo 

mais forte, a gestão mais próxima, a relação de todo o grupo escolar mais horizontal, 

mais respeitoso, bem mais produtivo.   

Para Roldão o trabalho colaborativo:  
 

Estrutura-se essencialmente como um processo de trabalho articulado e 
pensado em conjunto, que permite alcançar melhor os resultados visados, 
com base no enriquecimento trazido pela interacção dinâmica de vários 
saberes específicos e de vários processos cognitivos em colaboração. [...]  
Não significa contudo que se trabalhe sempre colectivamente. Trabalhar 
colaborativamente implica que cada indivíduo tenha um contributo a dar, 
que tem de ter o seu processo de construção individual e singular, que 
requer também tempos e modos de trabalho individuais. As próprias tarefas 
de trabalho colaborativo entre professores podem/devem incluir momentos 
de trabalho individual para preparar ou aprofundar o trabalho no colectivo no 
momento seguinte. (ROLDÃO, 2007, p.27-28)  

 

Para que um objetivo comum seja alcançado é necessária uma mesma 

linguagem. O corpo docente deve estar em sintonia quanto às regras e combinados 

vigentes no ambiente escolar.  

Segundo Damiani,  
[...] esse tipo de atividade apresenta potencial para auxiliar no 
enfrentamento dos sérios desafios propostos pela escola atual em nosso 
país. [...] O trabalho colaborativo possibilita, além disso, o resgate de 
valores como o compartilhamento e a solidariedade – que se foram 
perdendo ao longo do caminho trilhado por nossa sociedade, extremamente 
competitiva e individualista. (DAMIANI, 2008, p.224-225). 

 

Além da leitura de textos e debate das questões, os professores enfatizaram 

sobre a importância do papel da direção escolar para que todos tenham um 

relacionamento harmonioso e que os objetivos sejam atingidos dentro do ambiente 

escolar. Para eles, ser diretor não é tarefa fácil, mas este não pode mudar quando 

está na direção, pois eles percebem que algumas pessoas quando estão nesta 



função parecem esquecer um pouco de sua condição de professor.  Relataram que 

em algumas escolas percebem a distância da gestão em relação aos professores, 

que se aproxima somente para avisos, cobranças e lembretes, atitude que eles 

acreditam que incentiva os professores também se isolarem. 

Descreveram qualidades que consideram essenciais para a direção de uma 

escola, são elas: “Precisa ter iniciativa para as coisas acontecerem; Ele deve ser um 

incentivador, facilitador, mediador e não um causador de conflitos, que ao invés de 

apaziguar acaba por instigar mais conflitos; Ter olhar atento e sensível para 

perceber qual a melhor forma de intervenção para cada momento e/ou para cada 

tipo de conflito existente em sua comunidade escolar”. 

Durante a formação continuada dentro do ambiente escolar ficou evidente as 

maiores dificuldades levantadas pelos professores: Indisciplina em sala de aula, 

desinteresse dos alunos e a falta de participação dos pais na vida escolar do aluno.   

Respeito, diálogo e empatia foram os comportamentos mais valorizados e 

citados como necessários dentro do ambiente escolar pelos professores 

participantes. 

Foi satisfatória a implementação deste trabalho por perceber o 

comprometimento e o interesse dos participantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema escolhido para o desenvolvimento desta formação continuada dentro 

do ambiente escolar foi acertado, Relações Interpessoais, pois causava interesse 

em todos os que tomavam conhecimento dele. 

Apesar de a proposta prever o trabalho somente com os professores, 

funcionários administrativos e de serviços gerais, ao tomar conhecimento do assunto 

abordado, também gostavam e se interessavam por ele.  

Segundo relato dos participantes, estes ansiavam por algo que os 

motivassem a pensar e repensar a si mesmos, enquanto pessoas refletindo o 

profissional e vice-versa. 

Um dos pontos positivos do desenvolvimento deste trabalho foi o incentivo ao 

diálogo e ao respeito no convívio entre os participantes, promovendo uma maior 

aproximação entre eles, tornando assim o ambiente escolar mais harmonioso e 

prazeroso para trabalhar.  



A participação da direção junto aos professores foi muito importante, eles  se 

sentiram mais motivados e valorizados. A direção incentivou, colaborou e participou 

de alguns encontros, pois não podia participar de todos, porque havia situações da 

própria gestão escolar que a impedia naquele momento de estar com o grupo. 

O obstáculo encontrado na implementação desta formação foi fato de não 

conseguir reunir todo o grupo, juntos, em cada encontro. Como eles foram 

realizados em contra turno muitos não conseguiram se envolver como gostariam 

devido à indisponibilidade de horário. Nem todos podiam estar presentes, não 

podiam comparecer em todos os encontros, pois tinham seus compromissos 

pessoais ou em outras escolas.  

Acredito que, devido o interesse que despertou, deveria ser implementado 

como parte de capacitação, pois aplicado em horários que todos pudessem 

participar poderia surtir um efeito muito mais eficaz, como pretendido no projeto.  

Além de propor a implementação do projeto nas capacitações, os 

participantes também sugeriram que este trabalho poderia ser realizado em outro 

local, como num parque, por exemplo. Também sugeriram que estes momentos 

pudessem ser realizados com os alunos, entre alunos e professores, professores e 

pais, e na escola como um todo e que seria importante, para melhorar as relações 

dentro do ambiente escolar, que a escola pudesse oferecer o trabalho de uma 

psicóloga durante o ano letivo. 

A ideia central deste trabalho foi de, além de oportunizar uma Formação, 

chamar a atenção para a necessidade de trazer para dentro do ambiente escolar o 

assunto Relações Interpessoais, que é um tema importante e necessário para o 

trabalho docente, por poder auxiliar o professor, motivá-lo na sua profissão e 

consequentemente refletir no processo ensino-aprendizagem. 

A efetivação da Formação que resultou neste artigo não pretendeu resolver 

todos os problemas relativos ao tema proposto. Apenas uma formação que aborde 

esses conteúdos não assegura a transformação necessária, mas pretendeu-se 

aproximar a teoria e prática para colaborar, proporcionando aos docentes momentos 

de reflexões e discussões, em grupo, que puderam levá-los a mudanças em relação 

à sua prática, e ainda estimulá-los a trabalhar coletivamente. Ao exercer as 

atividades no interior da escola os professores se sentiram mais motivados, 

tornando o ambiente de trabalho mais alegre e prazeroso. 
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