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 O foco do estudo da pesquisa centrou-se no grupo como dispositivo de aprendizagem 
docente de professores da educação superior que refletem a sua prática. Insere-se na Linha de 
Pesquisa Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Santa Maria/RS. Os objetivos que nortearam o 
desenvolvimento do estudo foram: compreender a constituição de um grupo reflexivo como 
dispositivo de aprendizagem docente para professores da educação superior; identificar os 
movimentos construtivos deste grupo; analisar como ocorre a construção da aprendizagem docente a 
partir de um grupo reflexivo e investigar que aprendizagens ocorrem a partir dele. Ao longo do 
desenvolvimento da tese procurou-se responder aos seguintes questionamentos: como se constitui 
um grupo reflexivo pensado como dispositivo de aprendizagem da docência superior? A experiência 
de participar de um grupo reflexivo estimula a construção da aprendizagem docente? Que 
aprendizagens decorrem de um grupo reflexivo? Para responder as estas questões, o caminho 
percorrido envolveu a abordagem metodológica de cunho qualitativo narrativo (CLANDININ e 
CONNELY, 1995). Desenvolveu-se a seguir quinze encontros com um grupo de dezesseis 
professores de um curso de Fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior Confessional do 
interior do Estado do Rio Grande do Sul. O instrumento de coleta de dados foi o diário de campo e os 
professores adotaram o diário de aula como instrumento gerador da reflexão do grupo. Outro 
instrumento utilizado como propulsor da reflexão dos professores foram as vivências, sendo estas 
planejadas e organizadas para os encontros, conforme o desenvolvimento dos mesmos. Os 
encontros foram gravados, transcritos, unitarizados e categorizados para a análise textual discursiva 
(MORAES e GAGLIAZZI, 2007). O percurso trilhado permitiu identificar, primeiramente, a dinâmica 
grupal envolvendo três movimentos construtivos: (1) articulação inicial, (2) aproximações e 
afastamentos e (3) continuum reflexivo. Para compreensão e interpretação dessa fase do estudo, as 
leituras que se constituíram como referenciais de análise e entendimento estão respaldadas nas 
obras de Lewin (1948; 1965), Ferry (2004; 1976), Josso (2004), Cunha (2006; 2008), Souto (2007) e 
Oliveira (2009); para o grupal, Dewey (1976; 1965; 1959) Schön (2000) e Zeichner (1993, 2008); para 
professor reflexivo, entremeando com Zabalza (2004) e Nóvoa (1992, 2007). O grupo como 
dispositivo de aprendizagem docente se efetiva na descrição, interpretação e discussão das 
categorias que emergiram do grupal: (1) simplificação da aprendizagem docente, (2) a manifestação 
da consciência de ser professor e (3) a [re] significação da aprendizagem docente. Para a discussão 
sobre aprender a ser professor, destacam-se referenciais de Vygotski (1995; 1989; 1982), Leontiev 
(1984), Vygotski, Lúria e Leontiev (1989), Cunha (2001, 2005, 2006, 2008), Isaia (2006, 2008), Isaia e 
Bolzan (2007, 2004), Bolzan (2002, 2006) e Maciel (2006). O grupo se constitui como dispositivo de 
aprendizagem docente a partir da compreensão de que esse aprender perpassa pelas relações 
sociais que se estabelecem na docência superior, atreladas ao espaço lugar onde acontece essa 
aprendizagem. Culmina com a reflexão dos elementos que são próprios, contextuais e específicos da 
docência superior. A aprendizagem docente constitui-se, assim, em um processo inter e intrapessoal 
e interrelacional profícuo no contexto grupal, uma vez que se estabelece como um ambiente 
motivacional e de compartilhamento, promotor da transformação no sentir, no pensar e no agir dos 
professores. 
 
Palavras-chave: Grupo reflexivo. Aprendizagem docente. Educação superior. 
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 The focus of this research is in the group as a device for the professors’ learning in superior 
education and for their practice. This study is in the Formation Research Line, Knowledge and 
Professional development of the Post-graduation Program on Education of the Federal University of 
Santa Maria, Rio Grande do Sul state. The objectives of the study development were: to understand 
the constitution of a reflexive group as a device for the professors’ learning in the superior education, 
to identify the constructive movements of this group, to analyze how the construction of the professors’ 
learning occurs from a reflexive group and to investigate that the learning occurs from it. During the 
development of this thesis it was aimed to answer the following statements: How a reflexive group 
thought to be a device for learning in the superior education is made? The experience of making part 
of a reflexive group stimulates the construction of the professors’ learning? What learning comes from 
a reflexive group? To answer these questions it was used a qualitative and narrative methodological 
approach (CLANDININ e CONNELY, 1995). It was developed from fifteen meetings of a group of 
sixteen professors of a Physics Therapy course from a Confessional Superior Institution in the inland 
of Rio Grande do Sul state. The instrument for the data collection was a field diary and the professors 
adopted the class diary as a tool for generating reflection in the group. Another instrument, used as a 
propellant of the reflection of professors, was their experiences, being these planned and organized 
for the meetings. The meetings were recorded, written, made unique and categorized for the 
discursive textual analysis (MORAES and GAGLIAZZI, 2007). The track allowed the identification, at 
first, of the real group dynamic involving three constructive movements: (1) the initial articulation, (2) 
approximations and removals and (3) reflexive ‘continuum’. For the understanding and the 
interpretation of this stage, the readings that became references of analysis and understanding are 
based on Lewin’s books (1948; 1965), Ferry (2004; 1976), Josso (2004), Cunha (2006; 2008), Souto 
(2007) and Oliveira (2009); for the group, Dewey (1976; 1965; 1959) Schön (2000) and Zeichner 
(1993, 2008); for the reflexive professor, together with Zabalza (2004) e Nóvoa (1992, 2007). The 
group as a device for the learning is in the description, interpretation and discussion of the categories 
the emerged from the group: (1) simplification of the professors’ learning, (2) the manifestation of 
consciousness about being a professor and (3), the (re)meaning of professors’ learning. For the 
discussion about learning how to be a professor, the references of Vygotsky (1995; 1989; 1982), 
Leontiev (1984), Vygotsky, Lúria e Leontiev (1989), Cunha (2001, 2005, 2006, 2008), Isaia (2006, 
2008), Isaia e Bolzan (2007, 2004), Bolzan (2002, 2006) and Maciel (2006) are highlighted. The group 
is a learning device from the understanding that this learning passes by the personal relations that 
exist in the superior teaching along with the place where this learning happens. It finishes with the 
reflection about the elements that are specific and contextual of the superior teaching. The professors’ 
learning is, thus, a interpersonal and intrapersonal process which is fruitful in the group context once it 
happens in a motivational and sharing environment, which promotes transformation in the feeling, in 
thinking and in acting by the professors.  
 
Key words: Reflexive group. Professors’ Learning. Superior education.  
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1 NARRANDO UMA HISTÓRIA 
 

...a mais profunda emoção que podemos experimentar é inspirada 
pelo senso do mistério. Essa é a emoção fundamental que inspira a 

verdadeira ciência. 
Albert Einstein 

  

Ao assumir o desafio de escrever uma tese, senti necessidade de, 

primeiramente, dar a conhecer de que lugar falo. Acredito ser de extrema 

importância fazer esse caminho, através da minha memória, tanto para me 

reconhecer como pessoa, profissional e pesquisadora, como para oferecer ao leitor 

a oportunidade de imergir em minhas representações, pois a partir disso a temática 

desse estudo, no meu entender, passa a ter sentido e significado mais contundente. 

O entrelaçamento do que sou, do que vivi e do que vim a construir constituem-me 

como pessoa e profissional e culminam com a escrita dessa tese. Assim, proponho-

me a narrar sucintamente a minha trajetória e apresentar algumas vivências 

significativas que marcaram o meu percurso e a aproximação deste com o tema da 

pesquisa. 

A investigação desenvolvida foi, desde a sua gênese, um projeto de vida que 

transcende a realização particular de uma pesquisa. Para além de uma singular 

simpatia pela área de conhecimento da educação, senti-me desafiada a adentrar o 

campo da docência superior não como visitante, mas me apropriando daquilo que 

seria e daquilo que se tornou minha profissão. Deste modo, o problema de pesquisa, 

bem como os objetivos propostos desde o princípio deste trabalho, emergiram de 

minha história de vida e, por ser assim, assumem relevância singular. 

 Graduada em Fisioterapia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

elegi esta como área de formação e fiz dela minha profissão exclusiva durante nove 

anos. Na época da graduação, preparei-me para tornar-me profissional da saúde, 

desenvolver atividades predominantemente reabilitadoras, pois esse paradigma era 

e ainda é o que encanta e fascina aqueles que buscam a Fisioterapia como 

profissão. A graduação cumpriu sua missão no momento em que me proporcionou o 

desenvolvimento de habilidades e competências inerentes ao exercício profissional 

da Fisioterapia. Não completamente satisfeita com o cenário de profissional 

autônoma, busquei a pós-graduação lato sensu (na área de saúde coletiva), tendo 

em vista novas oportunidades de aprendizagem e de trabalho. Logo depois da 
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conclusão do curso, fui admitida, através de concurso público municipal, para o 

cargo de fisioterapeuta.  Mais estável no mercado de trabalho, mas ainda não 

moldada a este, dei sequência a minha formação continuada por meio de cursos na 

área da Fisioterapia, o que me proporcionou agregar conhecimentos em conteúdos 

específicos. Em função disso, deparei-me com outra possibilidade nunca antes 

pensada: a docência superior. 

 Para mim, assim como para muitos, a docência não foi premeditada; surgiu 

de forma imprevisível e casual. O convite nasceu em decorrência da formação 

específica que possuía, a qual se tornou interessante no contexto formativo da 

Instituição de Ensino Superior em questão. A graduação, a pós-graduação lato 

sensu e os cursos realizados até então não me prepararam para o desenvolvimento 

da docência superior, pois tinham por pressuposto preparar-me para o mercado de 

trabalho. Mesmo assim, possibilitaram-me aprendizados, suscitaram interesses e 

expectativas e possibilitaram algumas conquistas. Assim, o desafio de ingressar na 

docência inicialmente foi por mim aceito, porque tinha por base o domínio do 

conhecimento específico da Fisioterapia e, mais que isso, em determinado conteúdo 

específico da Fisioterapia.  

A partir desse primeiro desafio, permanecer na docência superior como minha 

profissão passou a ser uma escolha, pois cada aula, cada momento de interação 

com os alunos e com os demais professores, me mostravam caminhos nunca antes 

imaginados; a docência superior tornou-se desafiadora mediante as sucessivas 

experiências docentes que transcorreram ao longo do tempo, ao mesmo tempo em 

que me proporcionou a aquisição de conhecimentos e habilidades antes não 

vivenciadas. O exercício da docência no contexto particular da Instituição de Ensino 

a qual ingressei mostraram-me outra realidade, realidade essa que extrapola o 

paradigma no qual obtive minha graduação e que me inquieta e me instiga a 

continuar na docência superior até os dias de hoje. 

 Passei a conhecer, de maneira consciente, outras abordagens 

fisioterapêuticas, outros modos de fazer e de compreender a saúde e a Fisioterapia. 

A minha entrada na docência, o primeiro contato com o cenário formativo, foi sendo 

construído na perspectiva modular1. A minha história como professora transcorre 

                                                 
1 O currículo modular envolve a integração de conteúdos e professores entre si, isto é, os módulos de 
ensino agregam vários conteúdos e professores que devem estar interrelacionados, adotando, em 
determinados momentos, questões problematizadoras, como metodologia de ensino-aprendizagem 
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paralela à constituição modular do currículo. Os professores foram preparados para 

atuar nesse contexto, pois participamos de capacitações docentes dinâmicas, 

interativas, construtivas; participamos da articulação dos conteúdos para que 

tornássemos os módulos coerentes e nos propomos a fazer uma formação 

diferenciada em Fisioterapia.  

Assim, a docência me possibilitou novas interações sociais, pessoais e 

profissionais, outros aprendizados, outras oportunidades, colocando-me frente à 

possibilidade e à necessidade de aprender e ensinar a Fisioterapia vinculada a todas 

as dimensões do ser humano, transcendendo os aspectos exclusivos do binômio 

saúde-doença, predominantes na minha formação inicial.  

 A partir dessa vivência com a docência superior, passei a vislumbrar “outra” 

Fisioterapia. Isso me possibilitou realizações pessoais e profissionais que não deram 

margem à alternativa de escolha senão pela docência superior. No entanto, esta se 

constituía na minha única certeza: continuar na docência, pois tomando por 

referência os escritos de Abraham (1986; 1987), passei a vivenciar uma verdadeira 

experiência labiríntica, em que as intrínsecas relações entre o eu profissional 

individual e coletivo representaram um caminho tortuoso entre a certeza e a 

incerteza, o buscado e o encontrado, aventurando-me em um caminho ora confuso e 

conflitante, ora estimulante e empolgante (ISAIA, 2006).  

Apesar disso, e mesmo realizando a docência com satisfação, identifiquei 

muitas dificuldades na transposição do conhecimento fisioterapêutico, principalmente 

porque a docência era, para mim, uma experiência nova e também por estar inserida 

em um projeto formativo modular que não compatibilizava com minha vivência 

anterior. Assim, para além do conhecimento específico e do gosto pela docência, 

percebi a necessidade de ir em busca de minha formação docente a partir do 

momento em que compreendi a docência como um processo vinculado a todas as 

dimensões do ser humano, o que vai muito além de ensinar sobre uma profissão que 

até então possuía uma conotação embasada na técnica.  

Isto equivale a dizer que, tanto a formação profissional como o exercício da 

docência, transcendem os conteúdos curriculares acadêmicos e o conhecimento 

                                                                                                                                                         
para que o discente obtenha uma formação sólida, estabelecendo relações entre o humano e o 
técnico-científico. O currículo integrado articula de forma dinâmica prática e teoria, ensino e 
comunidade, por meio da integração dos conteúdos, tendo como pano de fundo as características 
socioculturais do meio em que esse processo se desenvolve. 
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específico de cada profissão, estando intimamente relacionados com a consciência 

profissional docente e as reflexões geradas sobre esta. Isto, de certa maneira, 

passou a me angustiar e a me motivar a buscar outro tipo de formação, mais 

adequada à docência superior. 

 Com esse entendimento, ingressei no Mestrado em Educação (UFSM). 

Centrando-me na problemática da docência superior, aprofundei conhecimentos e 

desenvolvi a dissertação, que teve como temática as concepções de formação e de 

docência dos professores do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário 

Franciscano, que são meus colegas e meu lugar de trabalho. Busquei conhecer 

quais as concepções dos professores fisioterapeutas acerca da formação e da 

docência, tendo em vista o currículo modular proposto. A análise de conteúdo 

realizada permitiu-me confirmar a carência de formação docente para professores de 

formação biomédica e, ao mesmo tempo, a busca por saberes e fazeres para o 

exercício da docência. Percebi a influência da proposta formativa no ser e no fazer-

se professor e a consciência profissional dos docentes2 na função que 

desempenhavam. Observei também que nós, professores da educação superior, 

procuramos, através da própria prática docente, da troca entre pares e da troca com 

os alunos, aprender a ser professor. 

 Os estudos realizados durante o Curso de Mestrado, a prática da pesquisa e 

o conhecimento produzido foram significativos e, sendo assim, fazem parte de minha 

história de vida. No entanto, os resultados da pesquisa realizada responderam-me 

algumas questões e levantaram muitas outras, levando-me a outra inquietação. Digo 

inquietação no sentido de que muito se tem discutido sobre a carência ou ausência 

de formação de professores da educação superior. Iniciativas institucionais têm 

buscado suprir essa demanda em algumas universidades brasileiras, mas pouco se 

tem investigado sobre como estes professores aprendem a ser professor, assim 

como são poucas as iniciativas originadas no próprio espaço da docência no intuito 

                                                 
2 A consciência profissional docente consiste uma das categorias emergidas da dissertação de 
Mestrado, juntamente com o Eco do PPP em Ação e a Aprendizagem docente. O conceito de 
consciência profissional docente, cunhado a partir desse estudo, pode ser compreendido como um 
sentimento de ser e estar professor, de percepção de si e do outro num movimento contínuo, reflexivo 
e interrelacional que tem o saber e o fazer docente como elementos constituintes e fundamentais. 
Assim, compreendida a consciência profissional docente, se estabelece, a partir de uma voz interior, 
numa relação de responsabilidade consigo mesmo e com o outro, tendo o sentir, o pensar e o fazer 
docentes como orientadores de todo esse processo (PIVETTA, 2006; PIVETTA e ISAIA, 2010). 
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de transformar essa realidade. Nóvoa3 (2007) e Isaia (2006) pontuam que há certa 

dicotomia entre excesso de discursos e a grande pobreza de práticas. Os autores 

referem-se à necessidade de formação docente e pedagógica como sendo 

consensual; entretanto, fazem alusão à raridade de momentos nos quais se faz 

aquilo que se diz que se precisa fazer. Afinal, quem forma os professores da 

educação superior, particularmente os professores bacharéis? Como esses 

professores aprendem a ser professor? 

 Além das inquietações surgidas por meio dos resultados da dissertação, o 

caminho percorrido na docência universitária possibilitou-me o entendimento de que 

os docentes buscam novos enfoques, novas estratégias e ampliam suas atividades 

tradicionais, o que determina maiores esforços para o processo de ensinar e 

aprender. Percebi que, para alguns docentes, este percurso é solitário, mas que 

para outros é compartilhado com seus pares, o que gera algumas conquistas, mas 

não exime decepções. Percebi ainda que, nos espaços institucionais, nas reuniões 

pedagógicas, através da interação e da reflexão, os colegas professores 

compartilham ideias e encontram novos caminhos que respaldam o aprender e o 

fazer docente. Essas constatações me instigaram a investigar as interações sociais 

na docência sobre a coletividade, mais precisamente sobre um grupo de professores 

que refletem a sua prática e suas implicações sobre a aprendizagem da docência 

superior.  

Trazendo esse pensar para a aprendizagem da docência, aqui discutida no 

âmbito da docência superior4, convém elucidar inicialmente algumas concepções 

relevantes. A docência superior consiste em atividades específicas, de saberes e 

fazeres, destinadas à formação humana, tanto dos alunos quanto dos próprios 

professores. Entendo que as atividades desenvolvidas na docência extrapolam a 

dimensão técnica, pois implicam o relacionamento interpessoal, no qual a 

comunicação, a participação, o envolvimento e o respeito mútuo constituem 

elementos fundamentais.   

                                                 
3 Utilizo referenciais de Nóvoa, autor que não se configura como pesquisador da educação superior, 
acreditando que suas produções teóricas podem ser transpostas para esse nível de ensino, 
contribuindo significativamente com a construção teórica deste texto.  
4 A Docência Superior compreende as atividades desenvolvidas pelos professores, orientadas para a 
preparação de futuros profissionais. Tais atividades são regidas pelo mundo de vida e da profissão, 
alicerçadas não só em conhecimentos, saberes e fazeres, mas também em relações interpessoais e 
vivências de cunho afetivo, valorativo e ético, o que indica o fato da atividade docente não se esgotar 
na dimensão técnica, mas remeter ao que de mais pessoal existe em cada professor (ISAIA, 2006, p. 
374). 
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 Assim considerada, a docência superior é uma atividade que requer 

conhecimentos próprios, em que a interrelação do saber e do fazer vão se 

consolidando durante a trajetória formativa do professor. Portanto, a docência 

superior envolve, além dos conhecimentos prévios e específicos do professor, os 

conhecimentos pedagógicos e sua relação com a prática pedagógica desenvolvida 

no cotidiano universitário. Sendo assim, acredito que aprender a ser professor 

também se dá no exercício continuado da docência, na vivência de ser professor. 

A aprendizagem docente5, por sua vez, pode ser entendida como um 

processo complexo que se inicia com a entrada na docência e que se constrói ao 

longo do tempo, mas que está entretecido das trajetórias de vida e de profissão dos 

professores, no entrelaçamento do que se sabia, das experiências anteriores, 

somadas às vivências formativas atuais (ISAIA, 2007a, 2008). Aqui, reporto-me à 

capacidade reflexiva do professor, pois as experiências podem ser tomadas como 

formativas à medida que são refletidas sistematicamente e reconstruídas a partir da 

possibilidade de o professor afastar-se da sua ação educativa. Também envolve a 

capacidade que o professor tem de construir o conhecimento pedagógico por meio 

da reflexão sobre a ação e das relações que estabelece com as pessoas e com o 

meio, articulados com o projeto formativo no qual está imerso. 

Considero o professor reflexivo como aquele professor capaz de desencadear 

um processo de autorreflexão que pode ocorrer em duas instâncias: a primeira 

realizada durante a ação educativa, criando oportunidade de modificar o que está 

sendo feito no ato da execução; a segunda que considera, além da primeira, a 

reflexão sobre a reflexão na ação. Essa busca gera o aperfeiçoamento e a 

autoconsciência docente, uma vez que o professor volta-se ao que foi realizado, no 

intuito de compreender e justificar as suas ações e, principalmente, fazê-lo em uma 

relação interpessoal (ISAIA, 2006).  

Imbuída do entendimento de docência superior, professor reflexivo e 

aprendizagem docente, proponho discutir estes três temas a partir do dispositivo 

                                                 
5 Processo interpessoal e intrapessoal que envolve a apropriação de conhecimentos, saberes e 
fazeres próprios ao magistério superior, que estão vinculados à realidade concreta da atividade 
docente em seus diversos campos de atuação e em seus respectivos domínios. Sua estrutura 
envolve: o processo de apropriação, em sua dimensão interpessoal e intrapessoal; o impulso que a 
direciona, representado por sentimentos que indicam sua finalidade geral; o estabelecimento de 
objetivos específicos, a partir da compreensão do ato educativo e, por fim, as condições necessárias 
para a realização dos objetivos traçados, envolvendo a trajetória pessoal e profissional dos 
professores, bem como o percurso trilhado por suas instituições (ISAIA, 2006, p.377). 
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grupal. Para a concepção de grupo, tomo as palavras de Souto (2007, p. 58, 101), 

ao referir-se ao grupal como um 

 
(…) campo de interconexiones, de entrecruzamientos de lo individual, lo 
institucional, lo social, etc. donde surgen acontecimientos y procesos 
compartidos (imaginários, reales, etc) entre sujetos que persiguen objetivos 
comunes de aprendizajes6 (SOUTO, 2007, p.58).  
Lo grupal nace en el encuentro de personas y está atravesado por 
coordenadas de tiempo y de espacio. El tiempo lo ubica en la historia, en 
una sucesión de hechos temporales, en una época, período, año, dia. 
Implica un punto de surgimiento, de origen. Con un pasado social y cultural 
y un futuro. El espacio lo ubica en una geografia, una sociedad, una nación, 
una comunidad, una instituición, lo localiza y ubica en el mundo (SOUTO, 
2007, p. 101) 7. 

 

 Assim concebido, o grupal consiste na reunião de pessoas com objetivos 

comuns que caminham num processo compartilhado, que engloba o individual, o 

coletivo e o institucional, num campo de interconexões do histórico, do social e do 

cultural. Todo esse processo compartilhado, que tem como pressuposto o alcance 

de objetivos próximos ou comuns, é permeado pelo tempo e pelo espaço como 

fatores relevantes e condicionantes das aprendizagens que dele decorrem. 

Sendo assim, propus-me a compreender a constituição de um grupo reflexivo 

como dispositivo de aprendizagem docente para professores da educação superior e 

como essa reflexão grupal, de maneira organizada e sistemática, pôde constituir-se 

em dispositivo de aprendizagem docente. Ferry (2004) tem a concepção de 

aprendizagem e formação como um processo pessoal, próprio de cada ser; 

entretanto, considera o grupal como uma possibilidade de aprender a partir de e com 

o outro. Isso remete ao pensar de que o grupal é dispositivo de aprendizagem e de 

formação, em que cada membro, ao participar do grupo, estabelece oportunidade 

para seu aprender e o aprender do outro. 

 Estendi o olhar ao longo do estudo para o contexto do grupo articulado com o 

conceito de professor reflexivo e trazendo, a partir do conceito de dispositivo de 

                                                 
 
7 Tradução da autora: campo de interconexões, de entrecruzamentos do individual, do institucional, 
do social, etc. no qual surgem acontecimentos e processos compartilhados (imaginários, reais, etc.) 
entre sujeitos que perseguem objetivos comuns de aprendizagem. O grupal nasce no encontro de 
pessoas e está atravessado por coordenadas de tempo e de espaço. O tempo se situa na história, 
em uma sucessão de fatos temporais, em uma época, período, ano, dia. Implica um ponto de 
surgimento, de origem, com um passado social e cultural e um futuro. O espaço se insere em uma 
geografia, uma sociedade, uma nação, uma comunidade, uma instituição, que o localiza e o situa no 
mundo. 
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formação, uma nova conceituação pautada no grupo reflexivo como dispositivo de 

aprendizagem docente.  

O objeto de investigação desta pesquisa consiste, então, na constituição de 

um grupo de professores que reflete a sua prática como dispositivo de aprendizagem 

da docência superior e insere-se na linha de pesquisa Formação, Saberes e 

Desenvolvimento Profissional, do Programa de Pós- graduação em Educação da 

UFSM. O desenvolvimento desse estudo possui como premissa responder a alguns 

questionamentos que vinham me inquietando e que me levaram a pesquisar a 

docência superior. 

 Além de minhas expectativas pessoais, acredito que todo o caminho trilhado 

e os resultados da pesquisa tornam-se um campo de reflexões sobre o aprender a 

ser professor da educação superior. Esta perspectiva valoriza o grupal e o 

institucional, entrelaçados com as histórias de vida e de profissão dos professores 

participantes. 

 A expectativa é de que eu possa aprofundar conhecimentos sobre o contexto 

grupal, mais precisamente sobre a aprendizagem docente. Assim, a ênfase está em 

compreender a singularidade da constituição de um grupo de professores reflexivos, 

demarcando um olhar sobre as aprendizagens que decorrem desse grupo. 

Ao longo dessa produção, pretendo elucidar o caminho seguido no decorrer 

do processo, para demonstrar como se constituiu o grupo reflexivo e os movimentos 

construtivos8 do mesmo, no caminho da aprendizagem da docência superior. Neste 

momento do estudo, procuro direcionar o olhar para o entre jogo de relações que 

acontecem no meio grupal e as forças de coesão e dispersão que vão se 

estabelecendo, na medida em que o individual e o grupal de entrecruzam. A 

clarificação dos movimentos construtivos do grupo reflexivo mostrou-me o caminho 

do que se constituiu a aprendizagem da docência superior na circularidade e 

dinamismo daquilo que consegui expressar nas categorias elencadas. 

Em face dessas constatações, inicio essa longa jornada elucidando algumas 

concepções e conceitos que serão gradativamente apresentados no estudo. Senti a 

necessidade de “inventar” o meu caminho, na lógica do meu entendimento para 

                                                 
8 Movimentos construtivos podem ser compreendidos como os diferentes momentos e fases que, 
entrelaçadamente, vão se estabelecendo ao longo do tempo. No campo da docência superior, 
referem-se aos distintos espaços e tempos que surgem ao longo da carreira do professor, os quais 
envolvem o campo pessoal, profissional e o institucional e as transformações ocorridas ao longo da 
trajetória dos professores (ISAIA e BOLZAN, 2007a, 2007b). 
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delinear a temática em questão. Para tanto, apresento a abordagem grupal e o 

conceito de professor reflexivo, articulando-os com a aprendizagem docente e, 

finalmente, procuro entrelaçá-los para a compreensão do objeto da tese. Neste 

trajeto, demarquei minhas escolhas a partir de três ênfases que dão relevo ao 

estudo: o grupal, o professor reflexivo e a aprendizagem docente. Não os apresento 

separadamente, mas procuro contemplar e retomar essas três ênfases em todos os 

momentos da escrita. 

As bases teóricas que nortearam o estudo são apresentadas ao longo de todo 

o texto, entrelaçando-se com as análises aos achados encontrados.   

A busca do referencial teórico, no decorrer da pesquisa, trouxe à emergência 

escolhas que mais se aproximavam daquilo que parecia ser o meu caminho de 

análise, interpretação e de escrita. Assim, tenho em Lewin (1948), Souto (2004; 

2007), Josso (2004) e Ferry (2004; 1974) as obras escolhidas para trabalhar o 

grupal; John Dewey (1959a;1959b e 1965), como autor de base para a discussão de 

professor reflexivo, entretecendo com Zeichner (1993, 2008), Schön (2000), Zabalza 

(2004a) e Alarcão (2007). A aprendizagem da docência está concebida como 

aprendizagem ao longo da vida, trazendo referenciais de Lewin (1965), Vygotski, 

Lúria e Leontiev (1989), Vygotski (1995), Leontiev (1984), Cunha (2006, 2008), Isaia 

(2003, 2004, 2006, 2008), Bolzan (2002, 2006), Isaia e Bolzan (2007a), Oliveira 

(2009a, 2009b) e Maciel (2006, 2009).  

Para além dos autores considerados de base para a construção desse estudo, 

destaco o entrelaçamento de outras leituras realizadas a partir de outras pesquisas 

com grupos e que me orientaram no desenvolvimento da pesquisa como um todo; 

leituras essas que não necessariamente aparecerão ao longo da Tese, pois estas se 

constituíram em escolhas frente à literatura encontrada. 

    Destaco as obras produzidas a partir das produções científicas do grupo de 

professores da Rede Sul-Brasileira de Investigadores da Educação Superior – RIES, 

que vem se constituindo como fonte de construções científicas no campo da 

docência superior. Entre estas, saliento as produções de Isaia (2003, 2007, 2008, 

2009), Isaia e Bolzan (2009), Oliveira (2009), Morosini (2009), Cunha (2006, 2008, 

2009), Maciel (2006, 2009), Fernandez e Genro (2009), Grillo (2006, 2009), entre 

outras. 
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Assim, passo a delinear a temática do estudo apresentando alguns conceitos 

chaves para a compreensão do caminho seguido, entrecruzando a situação da 

docência atual com o que se constitui essencialmente o meu objeto de estudo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra Mágica 

Certa palavra dorme na sombra 
De um livro raro. 

Como desencantá-la? 
É a senha da vida 

A senha do mundo. 
Vou procurá-la. 

Vou procurá-la a vida inteira 
No mundo todo. 

Se tarda o encontro, se não a encontro 
Não desanimo, procuro sempre. 

Procuro sempre, e minha procura 
ficará sendo 

Minha palavra. 
Carlos Drummond de Andrade 

 



2 DELINEAMENTO DO TEMA  
 

 A situação atual da docência universitária demonstra tendências que são 

próprias da evolução da ciência, ou seja, cada vez mais voltada ao domínio do 

conhecimento específico e da pesquisa científica. No entanto, as mudanças políticas 

e sociais também têm direcionado o olhar para a necessidade de formação 

pedagógica dos professores da educação superior, o que transcende o saber 

disciplinar e técnico-científico. 

 Entendo a docência como uma profissão que exige conhecimentos e 

habilidades específicas. Contudo, sabe-se que a educação superior é exercida por 

professores sem formação pedagógica e as políticas públicas não estão voltadas 

para viabilizar a formação para estes professores. Assim, propostas que 

desencadeiem processos formativos contínuos para professores da educação 

superior são indispensáveis. A importância em proporcionar espaços e lugares9 de 

formação para a docência superior consiste em transcender capacitações docentes 

incipientes e descontínuas, pois não se tolera mais escrever sobre a prática como 

referência do fazer docente se não se consolida a presença e o compromisso do 

professor na sua formação (NÓVOA, 2007). 

 A partir do exposto, parto do princípio de que a docência superior para os 

profissionais sem formação pedagógica possui como desafio agregar aos saberes 

específicos da profissão os saberes próprios ao exercício do magistério superior. Ser 

professor exige, além dos conhecimentos específicos das áreas de formação inicial, 

os saberes inerentes à docência, ou seja, os saberes pedagógicos que dão conta do 

processo de ensinar e aprender (ISAIA e BOLZAN, 2007a). Vindo ao encontro das 

autoras, entendo que, para exercer a docência, é necessária a confluência dos 

saberes específicos, os saberes profissionais da prática fisioterapêutica e os saberes 

da profissão docente. Os professores precisam transpor não só o saber e o saber 

fazer do campo específico, mas também os conhecimentos pedagógicos construídos 

                                                 
9 A universidade se constitui em espaço de formação e pesquisa; porém, esse espaço não garante 
essa funcionalidade se não for constituída em lugar. “A dimensão humana é que pode transformar o 
espaço em lugar. O lugar se constitui quando atribuímos sentido aos espaços, ou seja, reconhecemos 
a sua legitimidade para localizar ações, expectativas, esperanças e possibilidades. Quando se diz 
“esse é o lugar de” extrapolamos a condição de espaço e atribuímos um sentido cultural, subjetivo e 
muito próprio ao exercício de tal localização (CUNHA, 2008, p. 07). 
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ao longo do exercício da docência, no cotidiano10 e na própria docência. Sendo 

assim, o professor precisa considerar a interrelação entre o conhecimento docente 

específico11 e pedagógico12 para o exercício da docência universitária.  

 Assim, reconheço que, para exercer a docência superior, o professor precisa 

se colocar como sujeito do processo de ensinar e aprender, [des]construindo-se e 

[re]construindo-se ao longo da trajetória pessoal e profissional, aliando ao 

conhecimento específico a busca pelo conhecimento pedagógico. 

 Por se tratar de docentes sem formação pedagógica, acredito que, muitos 

professores da educação superior, com base na dedicação e superação de 

dificuldades, no compartilhamento entre os pares, tomam por base as experiências 

significativas do cotidiano docente, colocando-se como aprendentes com sua própria 

prática, buscando o desenvolvimento de uma docência criativa, construtiva e 

inovadora. 

 Trazendo a concepção de professor aprendente, Oliveira (2006) esclarece 

que a figura do professor é historicamente pensada como aquele que é responsável 

pelo ensino, pela mediação, como aquele que ensina. Entretanto, o professor é 

considerado aprendente no momento em que não se coloca como detentor do 

conhecimento, que não supõe saber tudo, colocando-se como uma pessoa em 

constante aprendizagem, que se dá continuamente a partir da reconstrução reflexiva 

da sua experiência docente. Assim pensado, colocar-se como aprendente 

pressupõe também o encontro entre as pessoas, as interações e interrelações 

estabelecidas na docência e, sendo assim, condizente com a perspectiva do 

trabalho grupal. O encontro entre professores representa em dispositivo para refletir 

e aprender a docência superior. A vida em grupo é inerente ao ser humano. A partir 

de contextos socioculturais, o homem se produz e produz o outro na medida em que 

                                                 
10 O cotidiano possui relação com a conduta da vida diária. A vida cotidiana é a objetivação dos 
valores e conhecimentos da pessoa do professor, de acordo com cada circunstância. É por meio dela 
que se faz concreta a prática pedagógica. Descobre-se como o professor vive e percebem-se as 
ideias que vivencia na prática, que verbaliza no seu discurso e que estabelece com seus pares 
(CUNHA, 2006, p. 362-363). 
11 O conhecimento docente específico caracteriza-se pelo saber teórico e conceitual do professor, 
além do conhecimento dos esquemas práticos do ensino que dão conta de estratégias pedagógicas, 
rotinas, intervenções didáticas e esquemas experienciais dos professores (BOLZAN, 2006, p. 357). 
12 O conhecimento docente pedagógico implica o conhecimento sobre a matéria a ser ensinada pelo 
professor, cuja constituição tem por base os elementos conceituais e organizacionais dos conteúdos 
próprios da disciplina, envolvendo ideias, informações, definições, convenções e tópicos gerais, bem 
como sua estrutura organizacional. Implica o conhecimento das tendências e perspectivas de seu 
campo específico, incluindo as diferentes interpretações de um mesmo fenômeno e suas relações 
(BOLZAN, 2006, p.357). 
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inter-relacionam suas existências. Há muito tempo, os pequenos grupos estão sendo 

reconhecidos e utilizados como recurso pedagógico, quer nos meios escolares como 

extra-escolares; porém, apenas após o início do século XX diversas formas de 

trabalho em grupos foram utilizadas com fins propriamente pedagógicos. 

 Kurt Lewin (1890-1947), considerado um cientista social, é um dos 

precursores da abordagem grupal. Trabalhou com o grupo, considerado unificador 

em suas obras, como constituinte da base das percepções, ações e sentimentos do 

indivíduo, ou seja, a base do grupo social produz a personalidade e a subjetividade 

do mesmo, conforme Allport escreveu na introdução da obra póstuma de Lewin 

(1948). O interesse científico de Lewin centrou-se na psicologia social e dinâmica de 

grupo. As pesquisas desenvolvidas pelo autor incluíram métodos de 

experimentação, permitindo esboçar situações concretas, objetivas, específicas, 

assim como generalizações científicas. Na trajetória científica de Lewin, encontram-

se pesquisas que buscaram a compreensão das diferenças dos elementos sociais, 

de grupos variados e as diferentes personalidades formadas em crianças. Também 

investigou a estrutura do grupo autoritário e do grupo democrático e suas 

consequências; estudou grupos organizados e desorganizados, grupos étnicos e 

raciais minoritários e realizou pesquisa com grupos em indústrias, para resolução de 

conflitos, entre outros vários estudos.  

 Em seus estudos com grupos, Lewin (1948) centrou sua discussão no 

processo democrático como complexo, mas necessário ao mundo social e unificou 

as leis e a dinâmica do comportamento humano, a partir de uma contextualização 

teórica bem definida. 

 Tendo por base a concepção lewiniana de trabalho em grupo, é importante 

elucidar inicialmente os diferentes entendimentos apregoados. Num primeiro 

momento, pressupõe-se que um grupo possa ser formado por quaisquer três ou 

mais pessoas. No entanto, é relevante destacar que grupamento diverge de 

grupo/grupal, pois a simples junção de pessoas não se constitui necessariamente no 

grupal. Este é constituído por várias pessoas interdependentes, mas com 

consciência dos processos que estão postos e que lhes são comuns, de pessoas 

que compartilham objetivos comuns, ou seja, com a participação e responsabilidade 

de todos, no qual os fazeres assumidos pelos participantes nunca se desvinculam 

do fazer do outro. Para Souto (2007), o grupo não se constitui no centro de 

interesse, mas sim em uma rede de entrecruzamentos e de implicações, na qual 
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cada acontecimento grupal assume dimensões múltiplas e postula o inacabamento 

do próprio grupo e do conhecimento acerca dele. 

 A especificidade do grupo, conforme a autora, são suas características 

peculiares quanto aos objetivos, os meios, a evolução, que agrega configurações 

subjacentes específicas, de acordo com seus membros. Deste modo, o grupal pode 

ser compreendido como um campo caracterizado pela rede de interações que se 

estabelecem em função de um saber que se busca compartilhar, incorporar. “Hay 

sujetos con deseos de saber. Hay reunión y crea la necesidad, dicha finalidad da 

sentido a la reunión y crea la necesidad de una tarea. Hay un espacio de formación” 

(SOUTO, 2007, p. 58)13. A concepção da autora denota que ensinar e aprender 

levam em conta processos diferenciados, dialéticos e em interrelação permanente, 

sendo o grupal um campo de recursos e meios para satisfazer as necessidades dos 

seus membros numa perspectiva de reciprocidade e mediação. 

Souto (2007) menciona que, no campo do grupal, surgem processos 

específicos, peculiares, que geram grupos diversos no transcorrer do tempo em que 

se constituem. Estes processos grupais se estabelecem a partir de um dispositivo 

grupal que pode ser compreendido como  

 
un conjunto de personas, un espacio y tiempo común, una meta u objetivo, 
una institución, una red de relaciones convocante se generan espacios de 
interacción, una red de relaciones reales e imaginarias, unas significaciones 
compartidas, unas expectativas mutuas, unos sentimientos grupales, unos 
sentidos de pertenencia que se entrelazan dando un caráter de singularidad 
a cada grupo (SOUTO, 2007, p. 59)14. 

 

 Assim pensado, o grupo constitui-se como dispositivo para a mudança, no 

qual seus próprios membros podem conduzir a organização e procedimentos, a 

partir da imbricação dos objetivos que vão se delineando na esfera da 

aprendizagem, das pessoalidades e da consciência grupal que vai se 

estabelecendo. 

A vida em grupo, para Ferry (1974), impõe certas particularidades que 

envolvem a dimensão pessoal de cada participante, na qual o desejo, as 

                                                 
13 Tradução da autora: Há pessoas com desejo de saber. Há reunião e cria-se a necessidade, dita 
finalidade que dá sentido à reunião e cria a necessidade de uma tarefa. Há um espaço de formação. 
14 Tradução da autora: um conjunto de pessoas, um espaço e tempo comum, uma meta ou objetivo, 
uma instituição, uma rede de relações convocantes, geram espaços de interação, uma rede de 
relações reais e imaginárias, umas significações compartilhadas, umas expectativas mútuas, uns 
sentimentos grupais, uns sentidos de pertencimento, que se entrelaçam dando um caráter de 
singularidade em cada grupo. 
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subjetividades e as objetividades são gradativamente afloradas. Sentimentos, 

aspirações, conhecer-se e fazer-se conhecer, vencer as dificuldades e limitações 

pessoais de cada um, comunicar-se e experimentar-se, entram em jogo e carregam 

as diferentes personalidades que formam a vida em grupo. Esta se desenvolve a 

partir de confrontos de opiniões e concepções, envolvendo uma espécie de evolução 

de atitudes educativas que gradativamente incorporam um processo de troca 

intelectual. 

Em nível de aprendizagem, Ferry (1974) considera que o que foi apreendido 

precisa incorporar-se à personalidade. Isso quer dizer que não há aprendizagem 

quando a mudança limita-se ao acréscimo de conhecimentos, mas, sobretudo, 

quando há mudança de atitudes e interações. 

 É nesse sentido que o trabalho grupal valoriza as relações interpessoais e o 

compartilhamento de ideias, possibilita o desenvolvimento da criatividade, enfatiza o 

coletivo em detrimento do individual e instiga a cooperação, em lugar da competição, 

para que seus membros cresçam juntos, de acordo com a possibilidade de cada um. 

Assim compreendido, o trabalho em grupo pode ser incorporado como dispositivo de 

aprendizagem docente, na medida em que se institui a reflexão dos professores 

sobre si e sobre sua prática socialmente construída e [re]significada, tendo como 

premissa a possibilidade de mudança, transformação e aprendizagem. 

 No que concerne à reflexão, Nóvoa (1992, p. 25) coloca que a formação do 

professor “não se constrói por acumulação (de cursos, conhecimentos ou técnicas), 

mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas e de 

reconstrução permanente de uma identidade pessoal”. Nessa perspectiva, a 

reflexibilidade surge como condição necessária ao fazer docente e, 

consequentemente, à aprendizagem da docência. 

 O conceito de professor reflexivo foi sistematicamente referenciado por John 

Dewey, na década de 30. Na concepção do autor, o pensamento reflexivo é aquele 

que permite examinar, mentalmente, determinado tema, assunto, situação, fazendo 

considerações sérias e consecutivas sobre o mesmo. Conforme o autor, o 

pensamento reflexivo envolve necessariamente um estado de imprecisão, hesitação, 

perplexidade e até mesmo dificuldade, o que origina o ato de pensar. Envolve 

também um ato de procura, de busca, de investigação, para encontrar uma saída, 

resolver a dúvida, suprir a dificuldade ou ainda esclarecer a perplexidade. Para o 

autor, a necessidade de solucionar algo consiste no fator orientador do pensamento 
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reflexivo, da mesma maneira que “a natureza do problema a resolver determina o 

objetivo do pensamento e este objetivo orienta o processo do ato de pensar” 

(DEWEY, 1959a, p. 24). 

 Para Dewey (1959a), o pensamento reflexivo não se traduz em uma série de 

fatos irregularmente pensados, não é mera sequência de pensamento, mas uma 

ordem consecutiva de ideias engendradas. Isso quer dizer que a reflexão é uma 

consequência e não uma sequência, “uma ordem de tal modo consecutiva que cada 

ideia engendra a seguinte como seu efeito natural e, ao mesmo tempo, apoia-se na 

antecessora ou a esta se refere” (p. 14). O pensamento reflexivo deriva de partes 

sucessivas que procedem e sustentam umas as outras ordenadamente. “A 

correnteza, o fluxo, transforma-se numa série, numa cadeia. Em qualquer 

pensamento reflexivo, há unidades definidas, ligadas entre si de tal arte que o 

resultado é um movimento continuado para um fim comum” (DEWEY, 1959a, p.14). 

 Como percebido, o pensar reflexivo traz consigo um propósito e tende a um 

fim, a uma conclusão. Não um fim em si mesmo, mas uma solução capaz de 

modificar, encontrar uma saída à ideia antecessora. Consiste na “conclusão 

alcançada a partir da atividade mental da pessoa” (DEWEY, 1959a, p. 17). A ideia 

do pensamento reflexivo está voltada para um pensar ordenado sobre fatos ou 

fenômenos que são vistos, tocados, ouvidos e até mesmo cheirados, ou seja, 

vivenciados e experenciados por aquele que reflete, envolvendo os sentidos e os 

significados que são gerados a partir de e para o objeto que gerou a reflexão 

(DEWEY, 1959a). 

O conceito de professor reflexivo também foi desenvolvido a partir das 

contribuições de Zeichner, em meados de 80. O autor iniciou seus estudos acerca 

do professor reflexivo com a intenção de despertar a consciência de seus alunos 

sobre as dimensões moral e ética do ensino. Os avanços alcançados a partir dos 

estudos de Zeichner, em seu programa de formação de professores, deram-se na 

medida em que estudavam e criticavam o próprio trabalho do professor, assim como 

o impacto na formação dos estudantes (ZEICHNER, 2008). Para o autor, o conceito 

de reflexão traduz o reconhecimento de que os professores são profissionais hábeis 

ao planejamento, organização, execução e avaliação de suas ações, ou seja, a 

docência passa a ser ativamente de responsabilidade do professor e não daqueles 

que estão distantes da realidade. A essência do conceito continua Zeichner (1993), 

reside na experiência do próprio professor, quando este adquire consciência e 
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compreensão da necessidade de melhorar a sua ação. Essa concepção remete a 

aprendizagem ao longo da vida, pois significa que o professor aprende e ensina ao 

aprender a ensinar. 

 Na década de 90, um dos grandes protagonistas da prática reflexiva foi o 

norte-americano Donald Schön. O professor Donald Schön (2000) traz o termo 

professor reflexivo a partir de suas atividades realizadas com reforma curricular nos 

cursos de formação profissional. Tendo por base as suas observações e a sua 

formação em Filosofia, propõe a formação profissional para além dos currículos 

normativos que trazem a ciência separada de sua aplicação prática. Segundo o 

autor, os profissionais com esse modelo formativo não atendem as demandas 

cotidianas porque estas ultrapassam os conhecimentos postos pela ciência. Assim, 

Schön apresenta outra possibilidade de formação profissional que tem como 

pressuposto a epistemologia da prática, da reflexão e do conhecimento na ação. 

Na concepção de Schön (2000), a experiência tem valor formativo à medida 

que passa a ser refletida, possibilitando responder a situações ainda não 

vivenciadas, geradoras de incerteza e imprecisão.  

Para Dewey (1976), a experiência é compreendida como um conhecimento 

que envolve elementos ativos e passivos. Ativos, à medida que abarcam tentativas, 

experimentos e mudanças; passivos porque, ao experimentar, a pessoa passa por 

este ou aquele momento, experimenta e sofre as consequências da mudança. Assim 

considerada por Dewey (1959b, 1976), a experiência pode ser entendida como uma 

ação ativa e passiva, cujo valor reside na percepção das relações e continuidades 

sendo, portanto, a reflexão o discernimento da relação entre o que se faz e o que se 

tem como conseqüência, por meio do raciocínio cuidadoso entre as condições 

existentes, as hipóteses levantadas e os procedimentos adotados. 

 Para Schön (2000), a partir da experiência vivida, a prática reflexiva torna-se 

uma ação que exige observação e descrição, o que implica múltiplas representações 

que levam o professor à compreensão das relações existentes no saber e no saber 

fazer docente. Portanto, a prática reflexiva emerge dos espaços de atuação dos 

professores, quando os mesmos tomam consciência de seu papel de professor e 

buscam a construção de sua identidade profissional docente. Torna-se ainda mais 

efetiva quando estes trabalham em conjunto, construindo e produzindo experiências 

educativas, tornando-se elemento fundamental para a aprendizagem e 

desenvolvimento profissional docente.  
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 Assim compreendido, o conceito de reflexividade constitui-se como 

possibilidade de aprendizagem de professores, na medida em que celebra a 

articulação da teoria com a prática, a ciência com o senso comum, valorizando o 

conhecimento tácito, experenciado, assim como o conhecimento da vida. 

A reflexão sobre a docência aqui compreendida ultrapassa a ideia de pensar 

os problemas imediatos da prática docente de maneira individualista. Os professores 

precisam adquirir, concomitantemente, três habilidades: a apropriação teórico-crítica 

da realidade docente, levando em conta o contexto onde ocorre a ação; a 

consideração de metodologias ativas, formas de agir, procedimentos facilitadores do 

trabalho docente, assim como resolução de problemas do cotidiano e; por último, 

considerar os contextos sociais, políticos e institucionais das práticas docentes. 

Deste modo, considera-se que o professor seja capaz de desenvolver seu trabalho 

docente numa concepção socioconstrutivista em que planeje, promova e estruture 

suas ideias, analise seus próprios processos de pensamento e resolva situações 

inerentes ao cotidiano, tendo como suporte a atividade de aprender a profissão 

docente, o que transpõe a reflexão exclusiva e solitária do espaço de sala de aula 

(LIBÂNEO, 2006). 

 Assim, nos últimos anos, a prática reflexiva vem despontando como uma 

proposta particularmente reconhecida pelos professores, pois foi tomada como 

primordial à avaliação e aprendizagem como competências profissionais 

substantivas e necessárias para o desenvolvimento profissional. No entanto, o 

professor, para ser reflexivo, precisa desenvolver atitude interativa, investigativa, de 

troca, avaliação, análise, compreensão, enfim, de reflexão, a fim de que possa 

construir e reconstruir seus próprios planejamentos, em função dos diferentes 

contextos, das diversidades dos alunos, das mudanças curriculares, dos limites das 

próprias instituições e das parcerias e cooperações firmadas (ZABALZA, 2004a).  

 Entretanto, Herdeiro e Silva (2008), a partir de suas pesquisas, assinalam que 

a promoção de práticas reflexivas não está na dependência exclusiva da 

temporalidade, disponibilidade e capacidade reflexiva do professor, mas também do 

contexto educativo, das diretrizes institucionais e políticas educativas, ou seja, da 

coletividade. Assim, a reflexão sobre a ação precisa do envolvimento crítico de todos 

no compartilhamento entre pares, sendo que só assim pode ser considerada como 

orientação prioritária da aprendizagem docente e da formação dos professores, uma 
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vez que possibilita ao professor gerar conhecimento pedagógico a partir da própria 

docência e a partir da reflexão grupal. 

 A verdadeira reflexão exige do professor uma postura que precisa se tornar 

permanente, transformando-se na própria expressão da consciência profissional 

docente. Desta maneira, para adotar uma atitude reflexiva permanente, o professor 

precisa considerar o exercício cotidiano da profissão e o entorno institucional no qual 

está inserido. Esse tipo de postura reflexiva constitui o verdadeiro saber experiencial 

que se constrói com a própria prática, respaldada nos conceitos teóricos, pois a 

aprendizagem docente precisa partir de suas situações problemáticas, já que a 

prática educativa é pessoal e contextual. A postura reflexiva permite enfrentar a 

crescente complexidade da docência, assim como a diversidade dos cenários da 

educação superior (IMBERNÓN, 2006)15.  

 Neste estudo, enfoco a reflexão sobre a ação docente, tomando como 

referência os estudos desenvolvidos por Ferry (2004). O autor considera que, para 

formar-se, o professor precisa desenvolver um trabalho sobre si mesmo, 

constituindo-se como tal. Acredita ainda que esse trabalho ocorre por meio de 

mediações variadas e que todas as mediações levam ao desenvolvimento quando o 

professor sistematiza um processo reflexivo sobre si, sobre o que tem feito e como 

tem feito. A experiência não é formativa por si só; ela passa a ser formativa no 

momento em que o professor busca a reflexão e, por meio dessa, cria outros 

saberes e fazeres, ou seja, trabalha a realidade e trabalha sobre si mesmo. 

 Assim, ao fazer uma aula, o professor tem como foco a formação do 

estudante. Neste momento, o seu papel consiste em desenvolver um trabalho 

profissional que mediará a formação do outro. O autor acredita que o trabalho 

profissional não é formador para aquele que o executa a não ser que, somada a esta 

experiência, o professor encontre meios de rever e compreender o que foi realizado, 

ou seja, de refletir sobre a sua ação, realizando um trabalho sobre si mesmo.  

O autor pondera, ainda, que a reflexão na ação ocorre no momento da 

atividade de ensino, podendo gerar observação, reflexão e transformação da ação 

docente; no entanto, ocorre naquele momento e não é considerada formativa se não 

for tomada como consequente objeto de reflexão, tendo em vista espaços/tempos 

                                                 
15 Imbernóm é um autor que também tem como foco principal de estudo a educação básica; 
entretanto suas produções teóricas são pertinentes a educação superior e à temática desenvolvida 
nesta Tese. 
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cuidadosamente instituídos pelo professor.  Assim, imbuída dessa concepção, não 

abordo na tese a reflexão na ação e sim sobre a ação docente, não a 

desconsiderando, mas vendo-a como uma escolha, a partir das leituras realizadas e 

da realidade a mim imposta na jornada de oito anos na docência superior. 

 Partindo do pressuposto de que a reflexão sobre a ação pode ser propulsora 

da aprendizagem docente no contexto grupal, busco o entendimento de como esse 

processo transcorre. Parto do princípio de que a aprendizagem docente dá-se de 

maneira interpessoal, ou seja, entre as pessoas, no compartilhamento de ideias 

sobre os saberes e fazeres inerentes à profissão docente. Em um segundo 

momento, de forma intrapessoal, esta entendida pela internalização do fazer do 

professor, a partir de experiências significativas cultural e socialmente construídas, 

permeadas pela constituição de sua identidade profissional como professor, que se 

dá a partir da reflexibilidade e do encontro das pessoas.  

Complementando essa ideia, a efervescência da reflexão docente intensifica 

a conjectura da aprendizagem pela atividade, acreditando que esta ocorre mediante 

um processo de internalização, a partir da apropriação da experiência sociocultural e 

da atividade interpessoal dos indivíduos. Pensar a aprendizagem nessa ótica 

pressupõe principiar a discussão a partir da teoria sociocultural de Vygotski16 (1984) 

tomando como referência a perspectiva de ativação das Zonas de Desenvolvimento 

Proximais (ZDPs). Estas podem ser compreendidas como a distância entre o 

desenvolvimento real e potencial do ser humano. O desenvolvimento real consiste 

na possibilidade de solucionar problemas de maneira independente, enquanto que o 

desenvolvimento potencial envolve a colaboração de outras pessoas no processo. 

 Assim, conforme Vygotski, Lúria e Leontiev (1989), aprender implica em uma 

atividade cognitiva, imbricada nas ZDPs, na qual o sujeito se envolve psiquicamente 

e emocionalmente. A atividade, entendida como um processo mental, cognitivo, 

representa um sistema que possui estrutura, caminhos e transformações internas, 

desenvolvimento, que transcorre em uma coletividade aberta, ou seja, entre pessoas 

que interagem entre si ou com o mundo que as circundam. Leontiev (1984) 

considera a atividade como uma unidade molecular, ou seja, não traduzida como 

uma unidade corporal, material do sujeito, mas em nível psicológico como uma 
                                                 
16 Utilizarei ao longo da Tese os referenciais de Lev Semenovich Vygotski utilizando citações com a 
escrita do nome “Vygotski” como forma de uniformizá-las uma vez que as obras traduzidas 
apresentam distintas formas de grafia do nome do autor. Nas referências bibliográficas será mantido 
a escrita original como apresentada na tradução da obra. 
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unidade de vida mediatizada pelo reflexo psicológico que tem a real função de 

orientar o indivíduo no mundo objetivo. 

 A atividade, assim configurada, constitui-se como uma estrutura dinâmica e 

circular, que envolve o seguinte processo: estímulos aferentes iniciais desencadeiam 

processos efetores, os quais são responsáveis pelo contato com o mundo objetivo, 

produzindo correlações e enriquecimento da imagem ou do estímulo aferente 

original, por meio das interações realizadas com o contexto e, assim, o processo se 

dá continuamente (VYGOTSKI, LÚRIA e LEONTIEV, 1989; LEONTIEV, 1984). Essa 

ideia é contrária ao mecanismo de estímulo-resposta, mas aceita a possibilidade de 

que os processos psicológicos simples venham a se transformar em processos mais 

complexos, via mediação semiótica. 

 Como visto, o sentido de toda essa dinâmica circular da atividade está não só 

nas influências externas, mas nos processos psíquicos quando a pessoa estabelece 

contatos práticos com o mundo com que se vincula e se relaciona. Assim, todo 

processo gerador da atividade é, primariamente, o objeto e, secundariamente, sua 

imagem como produto subjetivo dessa atividade. Toda essa dinâmica psíquica de 

relação com o mundo objetal não se dá apenas na esfera cognoscitiva, mas envolve 

necessidades e emoções. As necessidades e emoções constituem premissas 

básicas que assumem função orientadora da atividade humana. A necessidade 

consiste em objeto do conhecimento psicológico, não só como carência biológica, 

mas como encontro com o objeto correspondente, como regulador e orientador da 

atividade. Os sentimentos e as emoções também dirigem a atividade; no entanto, 

precisam ser gerados da correlação entre atividade objetiva da pessoa, suas 

necessidades e motivações subjetivas e objetivamente ocultas (VYGOTSKI, LÚRIA 

e LEONTIEV, 1989; LEONTIEV, 1984). 

 Assim, o conceito de atividade está ligado intrinsecamente ao conceito de 

motivo que emerge da necessidade; motivo e necessidade estão engendrados 

socialmente e representam componentes da atividade humana. A condição humana, 

por sua vez, produz novas necessidades mobilizadoras de novas ações e 

operações. Deste modo, o surgimento da atividade é guiado por uma finalidade que, 

por sua vez, é geradora de ações.  

 É relevante elucidar que a atividade humana constitui-se em finalidade e 

motivo como unidades peculiares, pois representa realidades autênticas e aparece 

como um processo externo e interno, originário desde o surgimento e relação com o 
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motivo, com a finalidade objetiva, ressurgindo como ações ou conjunto de ações que 

se subordinam à finalidade consciente. Deste modo, a atividade é geradora da ação, 

assim como a ação pode adquirir força impulsora, constituindo-se em atividade. Da 

mesma maneira, a ação também pode se transformar em procedimento para atingir 

sua finalidade. Em suma, a atividade configura a vida humana em suas 

manifestações superiores e é caracterizada por transformações que se produzem 

constantemente (VYGOTSKI, LÚRIA e LEONTIEV, 1989; LEONTIEV, 1984). 

Retomando a essência do estudo que propõe a aprendizagem da docência no 

contexto do grupo reflexivo, proponho a aproximação da Teoria sociocultural de 

Vygotski e da Teoria da atividade desenvolvida por Vygotski, Lúria e Leontiev, com a 

Teoria de campo proposta por Lewin; o campo, para Lewin, é compreendido como 

“espaço de vida” da pessoa; é influenciado pelo estado daquela pessoa como um 

produto da sua história e, em parte, pelo meio não psicológico - físico e social com o 

qual se relaciona. 

 Vindo ao encontro do que propõem Vygotski, Lúria e Leontiev, a perspectiva 

de Lewin (1965, p. 95) refere-se à aprendizagem como uma série de fenômenos 

distintos, mas que pressupõem mudança, modificação e transformação. Nesse 

intento, o autor alude à aprendizagem também como uma mudança na estrutura 

cognitiva, o que “pode ocorrer em qualquer parte do espaço de vida do indivíduo, 

incluindo o seu futuro, presente ou passado psicológicos”. Tendo como base a 

Teoria de campo, todas as mudanças decorrentes do que se chama de 

aprendizagem decorrem de determinadas forças que atuam como entidades 

dirigentes. Quanto à força que produz mudança na estrutura cognitiva, diferem-se 

dois tipos: uma que é resultante da própria estrutura do campo cognitivo e a outra 

determinada por valências, ou seja, necessidades e motivações. 

 As forças resultantes da própria estrutura do campo cognitivo e que 

determinam mudanças nessa estrutura cognitiva aproximam-se muito das forças do 

campo perceptual da pessoa, o que inclui a percepção do caráter das pessoas e dos 

acontecimentos sociais que as rodeiam, num processo dinâmico que envolve a 

capacidade de raciocínio e memória. As forças influenciadas pelas necessidades, 

valências e valores são relevantes em toda atividade intelectual, pois uma força 

psicológica resultante de uma necessidade produz a mobilização da pessoa em 

direção à força psicológica ou a uma mudança na estrutura cognitiva (LEWIN, 1965).  
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 Nesta lógica, os objetivos das pessoas, as motivações e necessidades delas 

derivadas interferem nos processos intelectuais, estes considerados como atividade 

produtiva do homem, influenciado pelo seu espaço de vida como um todo. 

 Assim, a aprendizagem é um processo dinâmico e circular que se dá ao longo 

da vida do ser humano e está intimamente relacionada às oportunidades 

vivenciadas pelas pessoas, as quais são significativamente potencializadas pelos 

sentidos e significados que estas possuem, na relação psicológica que cada um 

estabelece com outros e com o meio. Trata-se de um processo que envolve a 

mudança de conhecimento, crenças, valores e padrões, de ligação cognitiva e 

emocional, interdependentes, que envolvem a mudança de conduta cotidiana que 

não ocorre aos poucos, mas na dimensão de um projeto de vida irrestrito da pessoa 

(LEWIN, 1948). 

 Em face a essas concepções, é do humano experenciar, vivenciar e 

compartilhar para elaborar novos conhecimentos, guardando a especial plasticidade 

para a mudança. Esse vivenciar contempla o social e o cultural num imbricado 

processo cognitivo-afetivo entre as pessoas, que culmina no aprender e, 

consequentemente, na transformação. 

 Esse pensar remete à questão de que aprender abarca componentes de 

ordem psicológica, biológica, cognitiva, de valores, valências e de ação. Equivale a 

dizer que a aprendizagem não pode ser considerada unicamente um processo 

racional nem tão pouco somente emocional e experiencial, mas alcançada no 

entrelaçamento de ambos, expressos ainda na reflexão sobre a ação de quem se 

coloca como aprendente.   

         Tomando como referência os escritos de Josso (2004), as experiências de vida 

pelas quais as pessoas passam podem ser formadoras quando é possível explicitar 

o que foi aprendido no que tange o saber-fazer, o saber-pensar e o saber-situar-se, 

tendo como referência o lugar e a importância dos percursos na formação do 

aprendente. Isto acontece quando há implicação e valorização do conjunto de 

atividades, situações, relações e acontecimentos vividos como experiências 

formativas, remetendo à aprendizagem grupal.  

Zabalza (2004a) comenta que toda a aprendizagem requer o estabelecimento 

de conexões e relações entre novas informações e sobre o que já se sabia. Isaia 

(2007a) acrescenta que a aprendizagem docente estabelece-se na relação de três 

processos inter-relacionados: o processo formativo, o desenvolvimento profissional e 
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a docência, entendendo que cada um desses três processos exige um professor 

aberto, reflexivo, flexível e receptivo à novas maneiras de se constituir professor, no 

que se refere aos conhecimentos específicos, pedagógicos e profissionais que se 

dão no imbricar de ações auto, hétero e interformativas. 

Portanto, a aprendizagem docente não pode ser entendida como um 

processo eminentemente solitário, mas sim construída a partir da interação com as 

pessoas (colegas e alunos). Da mesma maneira, a aprendizagem pressupõe a 

apropriação de conhecimentos, experiências e habilidades que são internalizados no 

próprio sujeito. Implica o exercício continuado de compartilhamento e reflexão sobre 

o que se pretendeu fazer e aquilo que foi feito. Assim, o professor é capaz de 

compreender, reconstruir e transformar o que foi experenciado em uma nova ação 

(ISAIA, 2006; 2008). Deste modo, a aprendizagem docente implica processos de 

interação e mediação17, em que o indivíduo internaliza, por meio de operações 

internas, que compreendem as dimensões interpessoal e intrapessoal, ou seja, de 

fora para dentro e de dentro para fora, produzindo uma nova atividade docente 

(VYGOTSKI, 1995). Internalizar significa  

 
transponer lo externo a lo interno, es transferir cierto número de relaciones 
de una modalidad de experiência a otras. Así en períodos de vigilia 
percibimos algo, lo recordamos luego lo olvidamos y reaparece en el sueño. 
La percepción original no se conserva idêntica, sufre transformaciones; 
nuestros deseos y temores generan procesos de la imaginación e de la 
fantasía que la modifican. De esta manera a través de la internalización de 
lo externo, se origina una trama interna de relaciones en la que se ligan 
elementos propios del sujeto, de su psiquismo conciente e inconciente con 
otros tomados de la experiencia”18 (SOUTO, 2007, p. 106).  
 

 

                                                 
17 A Teoria Histórico-cultural de Vygotski tem a aprendizagem como atividade humana de cunho 
social, ou seja, acontece entre as pessoas em ativa interação tendo a colaboração e a comunicação 
como viés. Em um primeiro momento considera o caráter interpsicológico que no próprio processo de 
assimilação se internaliza, passando ao plano intrapsicológico. A aprendizagem também tem caráter 
mediatizado por instrumentos e signos que se colocam entre sujeito e objeto da atividade. A interação 
e a mediação são essenciais no processo de internalização, consistem no cerne da Teoria 
estabelecendo-se na relação entre sujeito-objeto e sociedade (social). Desse modo, Interação e 
mediação na perspectiva vigotskiana são elementos essências na aprendizagem uma vez que 
conferem a relação do homem com o mundo e com outros. 
18 Tradução da autora: transpor o externo para o interno é transferir certo número de relações de uma 
modalidade de experiência para outras. Assim, em períodos de vigília percebemos algo, que 
recordamos e logo esquecemos, e reaparece no sonho. A percepção original não se conserva 
idêntica, sofre transformações; nossos desejos e temores geram processos da imaginação e da 
fantasia que a modificam. Dessa maneira, através da internalização do externo, origina-se uma trama 
interna de relações em que se ligam elementos próprios do sujeito, de seu psiquismo consciente e 
inconsciente com outros tomados da experiência. 
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 Sendo assim, a aprendizagem docente envolve a habilidade cognitiva, assim 

como a implicação e motivação do professor em organizar e elaborar o pensamento 

para a atividade docente; requer do professor consciência profissional docente da 

função que exerce e da responsabilidade que possui no contexto formativo. A 

consciência profissional docente pressupõe a capacidade do professor em conhecer 

e avaliar a sua prática por meio da elaboração do pensamento e da prática reflexiva. 

Aprender a ser professor implica pensar e refletir sobre as atividades docentes, 

tendo como eixo orientador a prática reflexiva aqui discutida no contexto grupal 

(ISAIA, 2006). 

 Assim, aprender a docência alude à ocorrência de três momentos inter-

relacionados nos quais, no primeiro momento, o professor precisa compreender a 

tarefa educativa a ser realizada. Posteriormente, num segundo momento, saber 

quais ações e operações são necessárias para realizá-la e, por último, ser capaz de 

autorregulação da tarefa, podendo remanejar seus trajetos à medida que avalia o 

alcance ou não dos objetivos. Esses três momentos são permeados pela 

autorreflexão, uma vez que o professor precisa estar consciente da sua função, ou 

seja, mediar a formação de outros profissionais (ISAIA, 2008). 

 Retomando o olhar sobre a reflexão, a própria prática profissional denota a 

sua condição de sujeito formador de outros profissionais e de si mesmo, a partir do 

que ele representa, no lugar que ocupa e no papel que desempenha. Isso implica 

entendimento da sua formação e da formação do outro, traduzindo-se em 

aprendizagem docente reflexiva. A aprendizagem docente reflexiva é compreendida 

como um 

 
Processo no qual o professor apreende a partir da análise e da 
interpretação de sua própria atividade; constrói, de forma pessoal, seu 
conhecimento profissional, o qual incorpora e ultrapassa o conhecimento 
emergente institucionalizado. Ao refletir, ele passa a pensar sobre situações 
passadas, estabelecendo relações com situações futuras de ensino que irá 
propor e organizar. Esse processo de reflexão crítica, feito individual ou 
coletivamente, pode tornar o professor consciente dos modelos teóricos e 
epistemológicos que se evidenciam na sua atuação profissional (BOLZAN, 
2006, p.378). 

 

A discussão realizada até então permite integrar noções do grupal e da 

aprendizagem docente, a partir da prática reflexiva como princípio fundamental da 

formação do professor da educação superior. A dimensão coletiva, grupal, 

caracteriza-se, a partir da discussão realizada, como uma ZDP, ou seja, como um 
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dispositivo, pois o grupal possibilita aos professores discutir, refletir e produzir os 

seus saberes e os seus fazeres, a partir da ativação de processos cognitivos 

presentes na interpessoalidade, o que estabelece condições para a aprendizagem 

da docência. Isso quer dizer que as funções que estão latentes ou em processo de 

amadurecimento a partir da coletividade, que se constitui como um estímulo 

auxiliar19 (interpessoal), consolidam-se como aprendizagem. 

 Nesse sentido, entendo que o entrelaçamento desses processos consiste em 

princípios do grupo de aprendizagem e da reflexão coletiva. Ao encontro desta ideia, 

Bolzan (2002, p. 14) afirma que a troca de saberes, a socialização do conhecimento 

e a reflexão coletiva sobre o fazer docente possibilitam a “reorganização e 

refinamento das ideias, concepções e saberes no e pelo grupo, favorecendo a 

construção compartilhada do conhecimento pedagógico”. 

Nesta ótica, abre-se a possibilidade de aprendizagem docente, mediante a 

reflexão sobre a ação, em que o professor é capaz de refletir sobre seus saberes e 

seus fazeres, de forma contextualizada e no âmbito da coletividade. A atitude 

investigativa, interativa, permeável e de compartilhamento do professor pode ser 

constitutiva de aprendizagem da docência, desde que a reflexão se dê no âmbito 

coletivo, grupal, transcendendo o acontecer reflexivo individual e solitário, instituindo 

a verdadeira formação na e para a docência. 

 Neste intento, a reflexão sobre a ação surge como dinamizadora da 

aprendizagem docente, uma vez que os professores reflexivos tomam “consciência 

da sua identidade profissional que, só ela, pode levar a permanente descoberta de 

formas de desempenho de qualidade superior e ao desenvolvimento da competência 

profissional” (ALARCÃO, 2007, p. 43). A ideia da autora pressupõe que o professor 

reflexivo é aquele que se coloca como professor aprendente e, portanto, em 

desenvolvimento profissional docente. 

Para Cunha (2006), a estratégia de trabalho coletivo como processos 

colaborativos de formação docente valoriza os saberes de todos os envolvidos, ao 

mesmo tempo em que facilita a compreensão, o planejamento, a ação e a reflexão 

conjunta. Assim, na educação superior, a produção de espaços coletivos de reflexão 

                                                 
19 Estímulo auxiliar compreende uma estratégia, um método utilizado para desencadear 
possibilidades, alternativas, caminhos para determinado objetivo, finalidade. Na perspectiva 
vigotskiana, o estímulo auxiliar externo pressupõe desencadear processos psicológicos numa esfera 
cognitiva compatíveis com a possibilidade de aprender, mas que também estão na dependência das 
motivações e tendências internas da pessoa (VYGOTSKI, 2007). 
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sobre a docência também pode ser considerada como dispositivo de aprendizagem 

docente (FERRY, 1974; JOSSO, 2004). 

 A reflexão grupal sobre o fazer docente surge, então, como lócus do trabalho 

e da aprendizagem docente, envolvendo o pensar sobre a prática, sobre o cotidiano, 

como ponto de partida para aprender a ser professor, não de forma passiva e 

transmitida, mas sim de maneira participativa, compartilhada e dialogada. Cria-se um 

espaço especial de desenvolvimento profissional docente, em que a reflexão 

interpessoal é a mola propulsora da aprendizagem docente. 

 Sendo assim, criar espaços e lugares específicos para a reflexão grupal de 

professores da educação superior sem formação pedagógica torna-se relevante, 

pois esse grupo de professores que refletem o seu fazer docente constitui-se como 

elemento fundante da aprendizagem da docência e, consequentemente, da 

formação do professor. Acredito que o professor, ao tornar-se reflexivo, torna-se 

mais participativo e solidário, democrático e criativo, produtor do seu conhecimento 

docente. Neste sentido, Zabalza (2004a) menciona que a reflexão se faz necessária 

à avaliação e a aprendizagem docente, como competências substanciais para o 

desenvolvimento profissional. Isso direciona para a necessidade de buscar meios e 

instrumentos para a coleta de informações referentes às práticas docentes, que 

permitam revisá-las e reajustá-las quando necessário, tornando-as experiências 

significativas para o professor que vive, socializa e reflete coletivamente com seus 

pares. 

 Acredito que a reflexão do professor realizada no grupal permite contemplar a 

complexidade do fazer docente, ao compartilhar da experiência do outro professor, o 

que leva ao desenvolvimento de competências e a disposição para transformar 

atitudes, rever valores e transformar o próprio fazer docente, ou seja, aprender a ser 

professor.  

 Com esse pensar, o objeto dessa investigação foi o grupo de professores que 

reflete sobre a sua prática, constituindo-se como dispositivo de aprendizagem da 

docência superior. Para tanto, busquei compreender a constituição deste grupo, 

identificar os movimentos construtivos do grupo reflexivo; analisar como ocorre a 

construção da aprendizagem docente, a partir de um grupo reflexivo e investigar as 

aprendizagens que decorrem de um grupo reflexivo. 

O grupal, como dispositivo de aprendizagem docente, teve como base, além 

de minhas percepções no espaço de trabalho, as leituras das obras de Ferry (2004), 
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Souto (2007; 1987) e Josso (2004). Ferry (2004) trabalha com a ideia de dispositivo 

de formação, compreendido como condições da formação, os suportes, os meios 

que auxiliam a formação, mas não é propriamente a formação. Souto (2007) traz a 

concepção de dispositivo grupal20, compreendido como uma virtualidade, um espaço 

estratégico que ocorre em um dado momento, em um espaço de tempo, no qual o 

encontro de pessoas com objetivos comuns gera as condições necessárias para que 

um grupamento se constitua verdadeiramente num grupo.  

A mesma autora (2004) também propõe a ideia de grupo de aprendizagem, 

entendido como uma estrutura formada por pessoas capazes de estabelecer 

condições de interação, movimentos e articulações, no intuito de produzir certas 

aprendizagens entre os participantes. Por fim, Josso (2004) traz à discussão a 

pesquisa-formação, como dispositivo de educação, propondo-a como uma das 

modalidades de integração de múltiplas temporalidades numa situação de 

aprendizagem. 

 Assim, dispositivo passa a constituir-se como um elemento, uma tática, um 

meio, para alcançar um objetivo em que, nessa pesquisa, o grupo venha a ser o 

dispositivo e a aprendizagem docente a finalidade desse grupo.  

 Neste sentido, essa pesquisa teve como linha orientadora o exercício da 

reflexão coletiva, realizada por um grupo de professores de Fisioterapia que narram 

seus saberes e seus fazeres para os seus pares, possibilitando, a reflexão sobre a 

sua ação docente, considerando o individual, o coletivo e o institucional. Assim, 

entendo este grupo como dispositivo de aprendizagem da docência superior. Para 

tanto, apresento os caminhos seguidos nessa trajetória de pesquisa, necessários à 

compreensão do objeto de estudo da tese: O GRUPO REFLEXIVO COMO 

DISPOSITIVO DE APRENDIZAGEM DOCENTE DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR. 

                                                 
20 O termo grupal é utilizado por Souto (2007) para referir-se ao grupo. Grupal e grupo são conceitos 
mencionados nesse trabalho como sinônimos, a partir da compreensão de que ambos constituem-se 
como um campo em que se estabelecem relações e processos compartilhados. É o lugar de encontro 
de pessoas que possuem objetivos próximos, cuja relação está para além da simples reunião ou 
agrupamento de pessoas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poucas pessoas se dão ao trabalho de estudar a origem de 
suas próprias convicções. 

Gostamos de continuar a crer no que nos acostumamos a 
aceitar como verdade. 

Por isso, a maior parte de nosso raciocínio consiste em 
descobrir argumentos, para continuar a crer no que cremos. 

 
J. H. Robinson 



3 CAMINHOS PERCORRIDOS 
 

 A temática desta tese centra-se na reflexão grupal de professores de 

Fisioterapia como dispositivo de aprendizagem docente da educação superior. Desta 

maneira, delimitei como questões que nortearam a realização do estudo:  

 Como se constitui um grupo reflexivo pensado como dispositivo de 
aprendizagem da docência superior? A experiência de participar de um grupo 
reflexivo estimula a construção da aprendizagem docente? Que aprendizagens 
decorrem de um grupo reflexivo? As questões de pesquisa elencadas 
nortearam a busca dos objetivos que seguem. 

 
3.1 Objetivos 
        Geral  
 Compreender a constituição de um grupo reflexivo como dispositivo de 

aprendizagem docente para professores da educação superior.  

 Específicos 
 - Identificar os movimentos construtivos do grupo reflexivo.  

 - Analisar como ocorre a construção da aprendizagem docente a partir de um 

grupo reflexivo. 

 - Identificar as aprendizagens produzidas no grupo.  

 
3.2 Abordagem da pesquisa 
 

A metodologia utilizada para investigar a temática da tese foi de cunho 

qualitativo narrativo. Qualitativa à medida que se preocupa com a profundidade dos 

significados dos dados obtidos e não com a generalização dos mesmos (MINAYO, 

1997). Assim, a pesquisa se constitui como um processo colaborativo narrativo, uma 

vez que a investigação tem como foco as narrativas de um grupo de professores de 

Fisioterapia, que refletem sobre seus saberes e fazeres docentes. Utilizo a narrativa 

como estratégia de vinculação do conhecimento do profissional com sua prática, ou 

seja, a narrativa representa a organização (como estabelece/como se estrutura o 

pensamento do professor), seu conhecimento e suas habilidades para [re]construir 
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uma história, esta entendida como o relato de atos, ações ou acontecimentos, 

apresentando conexão moral e substancial (GUDMUNDSDOTTIR, 1995). 

 Conforme comenta Zabalza (2004b, p. 44), o professor, “ao narrar a sua 

experiência, não só a constrói linguisticamente como a reconstrói como discurso 

prático e como atividade profissional, quer dizer, a narração se transforma em 

reflexão”. A investigação narrativa pode ser entendida como um processo temporal e 

socialmente interativo, em que os professores estão continuamente implicados numa 

tarefa, cuja história experencial é contada com palavras que permitem ao narrador 

refletir sobre suas vivências, explicando-as aos demais. Assim, o professor está 

envolvido, ao mesmo tempo, em viver, explicar, reexplicar e reviver suas histórias e 

as histórias dos pares (CONNELLY e CLANDININ, 1995), o que pode culminar com 

o aprender da docência. 

 Bolzan (2009) comenta que as narrativas dos professores expressas 

coletivamente vão sendo assimiladas no decorrer da conversação, dando 

possibilidade de compreender o cenário de onde partem as falas, estabelecendo-se 

múltiplos diálogos que, compartilhados, instituem uma rede de relações 

aprendentes. 

 Para tanto, propus investigar os movimentos construtivos desse grupo, bem 

como descrever a dinâmica de reflexão do grupo e suas contribuições sobre a 

aprendizagem docente (CONNELLY e CLANDININ, 1995; MACIEL, 2006; JOSSO, 

2004).  

 A tipologia da pesquisa guarda características de investigação-formação21 

uma vez que constituiu-se em um processo contínuo de desenvolvimento 

profissional, que se deu no próprio exercício da docência. A investigação-formação 

ocorre por meio de ações, reflexões, discussões e inovações, que têm como base 

propulsora as atividades docentes, que podem ser individuais e coletivas, analisadas 

em processos reflexivos e dialógicos (MACIEL, 2006). Deste modo, o processo 

reflexivo permite intervenções para a otimização da aprendizagem docente num 

contexto cooperativo na sistematização e socialização de suas produções. 

           A investigação-formação trabalha com a ideia de que a experiência 

profissional reflexiva e contextualizada possui valor formativo e a compreensão da 

                                                 
21 A investigação-formação constitui-se no “pano de fundo” da dinâmica grupal que tem como 
propósito o desenvolvimento profissional docente em uma rede de trabalho que tem por base a 
experiência e os saberes dos participantes. 



44 
 

realidade é produto dos sujeitos, enquanto observadores e participantes ativamente 

implicados (JOSSO, 2004; ALARCÃO, 2007). 

 A partir do encontro dos professores no grupo de reflexão, busquei mediar o 

grupo para compartilhar conhecimentos, problematizar, criar espaços e estabelecer 

um lugar promissor que possibilitasse a reflexão sobre a própria prática, tendo em 

vista a aprendizagem docente e a formação do professor da educação superior. 

 Essa proposta teve como pressuposto a aprendizagem da docência que está 

para além de simplesmente resolver situações cotidianas da prática docente, o que 

caracterizaria um fazer técnico, reducionista e vazio do conceito de professor 

reflexivo (PIMENTA, 2006). Também não propus treinamento para tornar o professor 

reflexivo, mas sim estabelecer um momento em que, coletivamente, por meio das 

narrativas docentes, se estabelecessem oportunidades para a busca de 

conhecimentos, valores, compreensão da docência institucionalmente 

contextualizada, contribuindo para o aprender a ser professor. Assim, este estudo 

caracterizou-se como investigação-formação / pesquisa-formação, à medida que o 

grupo reflexivo é entendido como um dispositivo de aprendizagem docente, no qual 

os professores aprendem e se transformam a partir da sua vivência e da vivência do 

outro na docência superior. 

 Os encontros com o grupo de professores reflexivos ocorreram mensalmente, 

conforme disponibilidade dos mesmos. O tempo dos encontros não foi pré-

determinado, pois transcorreu de acordo com a necessidade dos professores frente 

às situações levantadas e a dinâmica de reflexão do grupo estabelecida. 

 Respeitando os aspectos éticos, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da UNIFRA, local onde se desenvolveu a 

pesquisa, sendo aprovado mediante parecer nº 362.2008.2. 
Os colaboradores da pesquisa foram, em média, dezesseis professores do 

curso de Fisioterapia do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), que aceitaram 

participar voluntariamente do grupo reflexivo, através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO I), juntamente com a 

pesquisadora, que também fez parte do grupo. Estes colaboradores foram sujeitos 

significativos, pois a grande maioria deles participou da pesquisa de mestrado que 

se constitui na gênese deste estudo. Não posso deixar de referenciar também que 

esses professores faziam e fazem parte do meu cotidiano docente com os quais, 
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como colegas e amigos, convivo e compartilho as angústias e os anseios de ser 

professor.  

Pensando em preservar a identidade dos professores, optei pelo uso de 

pseudônimos. Neste momento, vivi um grande dilema, pois não queria nomes 

cotidianos. Queria encontrar uma forma de verdadeiramente evidenciar os 

professores como destaques do todo o processo grupal. Assim, a escolha dos 

pseudônimos representa brilho, luz, vida para as distintas personalidades que se 

fizeram presentes neste processo grupal. Procurei aproximar os nomes escolhidos à 

essência de cada participante, a partir de minha interpretação, tentando destacar a 

maneira de ser e de se constituir pessoa professor. Foi assim que adotei o nome de 

estrelas aos professores que, para mim, constituíram-se legitimamente em astros 

desse panorama reflexivo grupal. 

Destaco também a natureza do grupo, pois em se tratando de uma Instituição 

de Ensino privada, caracterizou-se como um grupo dinâmico, de certa maneira 

mutante, no qual seus membros aderem e afastam-se de acordo com sua 

permanência na Instituição. Desse modo, percebi a variação dos membros decorrido 

o tempo de pesquisa, o que de alguma maneira tornou singular o contexto da 

pesquisa.  Esses professores assim caracterizaram-se: 

 
 Luna: sexo feminino, 26 anos, Fisioterapeuta formada pelo Centro 

Universitário Franciscano (UNIFRA) em janeiro de 2006. Logo depois de formada, 

com grande incentivo familiar, buscou o Mestrado em Ciências da Saúde pela 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O Mestrado foi iniciado antes da 

entrada na Docência, porém já com desejo de realizá-lo para facilitar o início da vida 

profissional como professora, assim como sua mãe. Como experiência docente, 

comenta que no ano de formatura foi convidada a participar de aulas de outro 

professor em um módulo do curso de Fisioterapia da UNIFRA. Além disso, durante 

um mês, realizou estágio de docência orientada na FURG para o curso de 

Enfermagem. Há dois anos é docente da UNIFRA, atualmente em regime integral. 

Tempo de experiência como fisioterapeuta concomitante ao tempo de pós-

graduação. 

 Como traduz o nome escolhido, Luna é dócil, jovem, cheia de vida, mas 

determinada, com convicções fortes. Tem na sua essência o entendimento de uma 

Fisioterapia diferente e luta incansavelmente por essa realização. Vibra e frustra-se 



46 
 

com as incessantes idas e vindas na Fisioterapia frente ao paradigma que carrega. 

Assumiu desafios importantes e tem se mantido firme nas suas ações, mesmo 

parecendo que o mundo ande em sentido contrário. Com certeza, ela compreenderá 

esse pensamento. A docência para ela é realização. 

 

 Errai: sexo masculino, 33 anos, graduado pela Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) em 2001. Concluiu especialização, em 2005, na área de 

Fisioterapia Desportiva. A pós-graduação foi realizada antes da entrada na docência 

por necessidades de serviço. Tempo de experiência como fisioterapeuta de quatro 

anos antes de ser professor. Não possui experiência docente prévia e mantém a 

prática fisioterapêutica além da docência até os dias de hoje. Docente do Curso de 

Fisioterapia da UNIFRA desde 2004, com regime de trabalho integral. Iniciou 

experiência com grupos de pesquisa na UFSM, em 2010, com ênfase em lesões 

musculares e fatores de crescimento, tendo em vista a realização futura do 

mestrado. Errai tem o nome de uma estrela e seu significado traduz o nome 

escolhido: o pastor. 

 Errai transformou-se ao longo dos anos de docência. Como ele mesmo diz, os 

alunos mudaram a sua vida. É tão apaixonado pela docência que assume, perante 

os alunos, a condição de um pastor. Conduz de maneira singular os seus alunos. 

Não doutrina, não formata, não encarcera; ao contrário, dirige, mostra caminhos e é 

referenciado dignamente como mestre por seus alunos. De um conhecimento sem 

igual, busca incansavelmente articular coerentemente a docência com os 

conhecimentos fisioterapêuticos. É incansável e chega a ser chamado de hiperativo. 

É admirável. Aprendo muito com ele. Para Errai, a docência traduz sofrimento. Não 

no sentido imediato na palavra, mas na dimensão de que quem ama também sofre. 

 

 Giove: sexo masculino, 30 anos, graduado em Fisioterapia pela Universidade 

de Santa Cruz do Sul (UNISC) em 2003. Realizou especialização em Acupuntura em 

2006, por desejo pessoal, iniciada antes da entrada na docência e concluída quando 

já inserido no ensino superior. Atuou como docente (professor substituto) na UFSM 

por dois anos. Exerce a docência superior na UNIFRA desde 2004, com regime 

integral. Atuou como fisioterapeuta por seis meses, antes da entrada na docência e 

atua até os dias de hoje. 
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 Giove também tem um brilho incomparável. Incansável na busca pelo 

conhecimento, compartilha sem restrições tudo o que aprende e sabe. Participante 

ativo do grupo de professores, possui concepções que às vezes parecem andar de 

trás para frente, como ele mesmo diz. Na verdade, quase sempre está adiante, pois 

vê e faz da docência uma inovação constante, apesar de ser dono de um 

pensamento complexo. Constitui-se uma pessoa verdadeiramente bela no sentido 

irrestrito da palavra, pois não falo de beleza física, mas humana. Traz a palavra 

“humildade” como expressão da docência. Tem sido meu fiel professor de 

Fisioterapia. Obrigado. 

 
 Alnair: sexo feminino, 33 anos, graduada em Fisioterapia em 1999 pela 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Doutora em Engenharia de 

Produção – Ergonomia (2006), Mestre em Engenharia de Produção – Ergonomia 

(2001), Especialista em Saúde da Mulher (2004). As pós-graduações foram 

realizadas após a entrada na docência, por opção própria. Teve quatro anos de 

experiência como fisioterapeuta concomitante à docência. Atua na docência superior 

desde 1999 e há cinco anos na UNIFRA. Regime de trabalho integral. 

 Alnair é uma estrela que brilha muito. De uma inteligência de poucos, é uma 

das pessoas mais humanitárias que já conheci. No seu vocabulário, a palavra não é 

uma das últimas. De uma sensibilidade tão grande e de um amor tão imenso que as 

vezes penso não existir mais pessoas como ela. Amiga incondicional, professora 

amável, colega incansável. Meu refúgio nos momentos alegres e, principalmente, 

nos tristes. Sua palavra para a docência: amor! Obrigada, minha amiga. 

 

 Mira: sexo feminino, 36 anos. Graduada em Fisioterapia pela Universidade 

Federal de Santa Maria (USFM) em 2001. Realizou Mestrado em Bioquímica 

Toxicológica pela UFSM em 2007 e especialização em Fisioterapia Traumato-

Ortopédica pela Universidade Gama Filho (UGF- RJ) em 2003. As duas pós-

graduações foram realizadas antes da docência, por necessidade e também para 

inserção na docência superior, pois esse era seu desejo. Atuou como fisioterapeuta 

por oito anos, tendo participado como professora substituta em outra Instituição de 

Ensino Superior. Atualmente, atua exclusivamente como docente na UNIFRA há 

dois anos, com regime integral. 
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 Mira busca com afinco seus ideais e coloca-se sempre à disposição do 

aprendizado. Quando entrou na UNIFRA, o grupo reflexivo já estava em andamento, 

mas não se intimidou. Teve participação ativa e contundente a partir de então. Com 

concepções bem definidas, busca sempre entrelaçar o que sabe com o que o outro 

tem a lhe oferecer. É aberta, disposta, mãe exemplar e colega admirável. 

 
 Adhara: sexo feminino, 33 anos, graduada em Fisioterapia pela UFSM em 

1999. Realizou especialização em Fisioterapia Neurofuncional em 2001, atualização 

profissional em Pediatria na Universidade de São Paulo (USP) em 2006, realizadas 

antes da docência, por escolha pessoal. Atuou como fisioterapeuta por dez anos e 

como docente da UNIFRA desde 2008, atualmente com regime integral. Mantém sua 

atividade profissional como fisioterapeuta até os dias atuais. 

 Meiga e sensível, pronuncia-se quando realmente tem certeza do que quer 

dizer. Em muitos momentos, parece que o silêncio fala por si mesma. Tem sido 

colega sempre presente, apesar de não convivermos diariamente e não 

pertencermos aos mesmos semestres da graduação. 

 

 Alkaid: sexo feminino, 37 anos, graduada em Fisioterapia pela UFSM em 

1996. Realizou mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 

em 2005, na área de Ciência do Movimento Humano – Fisiologia Aquática e 

especialização em Fisioterapia Ortopédica e traumatológica pela Associação 

Catarinense de Ensino em 2001, ambas realizadas antes da entrada na docência 

superior. Atuou como fisioterapeuta por doze anos e atua como docente desde 

2005, sempre na UNIFRA. Atualmente, possui regime de trabalho integral e não 

mantém a prática fisioterapêutica além da docência. 

 Com espírito empreendedor, Alkaid é uma líder nata. Busca constantemente 

conhecimentos do todo e articula-os para o bem maior. Determinada, às vezes 

impulsiva, age com precisão e firmeza. Desde sua entrada na docência, passou por 

várias provações. Desenvolveu-se pessoalmente e profissionalmente, pois teve que 

“moldar” sua personalidade forte a uma nova realidade: um cenário de formação que 

denota um encontro intergeracional. Amiga incondicional, aprendo muito com ela. 
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 Polaris: sexo feminino, 34 anos, graduada em Fisioterapia pela UFSM em 

1998. Doutorado em Bioquímica (UFRGS) em 2010, Mestrado em Bioquímica na 

UFSM em 2005, especialização em Fisioterapia Neurofuncional em 2001. O 

doutorado foi realizado concomitantemente à docência superior. A pós-graduação 

lato sensu foi realizada antes de ingressar na docência, com exceção do doutorado, 

que foi iniciado concomitantemente. Atuou como fisioterapeuta por onze anos e está 

na docência superior desde 2006, sempre na UNIFRA. Atualmente, possui regime 

integral e mantém suas atividades exclusivamente como docente. 

 De uma feminilidade ímpar. Objetiva e determinada, possui objetivos bem 

definidos para sua vida e busca-os incansavelmente. Amiga e colega muito 

participativa com diálogo aberto que vem se destacando também pelo seu espírito 

de liderança. Tem na criança conhecimentos e um projeto fisioterapêutico bem 

consistente. Resume a docência na palavra “doação”. 

 

 Sirius: sexo feminino, 40 anos, graduada em Fisioterapia pela UFSM em 

1996. Realizou pós-graduação Lato sensu em Saúde Coletiva na UNIFRA em 2002, 

antes da entrada na docência. Atuou como fisioterapeuta por quatorze anos e está 

na docência desde 2006, ou seja, há cinco anos, com regime de trabalho integral. 

No momento, atua exclusivamente como professora de Fisioterapia, mas manteve 

seu vínculo como autônoma até 2010. 

 Sirius é uma estrela ardente. Traduz sua personalidade na medida em que 

irradia alegria e luz por onde passa. É contagiante e feliz. Encontrou-se com a 

docência e fez dela sua profissão. Amiga e colega incondicional, é apaixonada pela 

vida. Cativa os alunos e os colegas e é presença constante em todos os momentos. 

Tem a palavra “dedicação” como expressão da docência superior. 

 
 Atria: sexo feminino, 41 anos, graduada em Fisioterapia pela UFSM em 1994. 

Doutoranda em Educação na UFSM (2008), Mestre em Educação pela UFSM em 

2006. Realizou especialização em saúde coletiva pela UNIFRA (1998) e atuou como 

fisioterapeuta por nove anos. Os cursos de Mestrado e Doutorado foram realizados 

concomitantes à docência. A entrada na docência deu-se em 2003, sempre na 

UNIFRA e atualmente possui regime de trabalho parcial. 
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 Esta sou eu. Difícil comentar de mim mesma nesse cenário, portanto deixo 

que as linhas que antecedem e que se estendem ao longo do texto falem por mim. 

Minha palavra: mutuação. 

 
 Alcyone: sexo feminino, 48 anos, graduada em Fisioterapia pelo Instituto 

Porto Alegre (IPA) em 1990, Especialista em Educação pela UFRGS (1997), 

Especialista em Fisioterapia Neurofuncional pelo Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional - COFITO (2000), Mestre em Educação pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2002), Doutora em Ciências do Movimento 

Humano também pela UFRGS (2009). Atuou como docente desde 1990, iniciou na 

UNIFRA em 2009. Afastou-se definitivamente da Instituição em dezembro de 2010 

para realização do Pós-doutorado. 

 Muito determinada e com uma liderança singular, Alcyone não está mais no 

corpo docente da UNIFRA. Deixou marcas de sua atuação competente junto à 

organização de eventos científicos, na pesquisa, nos cursos de extensão e nos 

módulos em que atuou. 

 

 Electra: sexo feminino, 34 anos, graduada em Fisioterapia pela Universidade 

de Santa Cruz do Sul – UNICRUZ em 2002. Mestre em Medicina/Ciências da Saúde 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialista em Saúde 

Coletiva pela UNIFRA em 2003. Fez aprimoramento em Fisioterapia Intensiva em 

2003 pelo Centro de Estudo e Pesquisa em Terapia Intensiva (2003). Atua como 

fisioterapeuta em hospitais e em domicílio desde a graduação. Aderiu à docência 

superior em 2003. 
 Incorporou-se ao grupo já em andamento e mantém-se participativa e atenta 

a todas as colaborações dos colegas. Não se intimida perante as conversações e 

procura sempre contribuir com suas concepções e experiências. Vem se 

empenhando e se dedicando muito à docência superior. Tive a oportunidade de 

conviver com ela em campo de estágio. Amiga fiel, companheira inestimável, 

parceria promissora nas atividades docentes. 

 

 Bellatrix: sexo feminino, 41 anos, graduada pela UFSM (1993), especialista 

em pesquisa e ciência do movimento humano (1998). Mestre em Fisioterapia (2004) 
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pela UNIMEP. Atuou como fisioterapeuta por onze anos, iniciando na docência em 

1996. Atua exclusivamente como docente. Também é professora na Universidade de 

Santa Cruz do Sul (UNISC), onde desempenha a função de coordenadora do Curso. 

Na UNIFRA desde 2003. Regime de trabalho: horista. 
 Bellatrix é guerreira, batalhadora, como representa o nome dessa estrela. 

Atua em duas instituições privadas, desdobrando-se entre Santa Maria e Santa Cruz 

do Sul. Compartilha toda sua experiência como professora e coordenadora de 

Curso, mostrando-se incansável nas funções que abraça. Admiro-a pela sua garra e 

persistência. 

 

 Sabik: sexo feminino, 29 anos, graduada em Fisioterapia pela Universidade 

de Cruz Alta (UNICRUZ) em 2003. Realizou pós-graduação lato sensu em 2004 na 

área de Análise e Planejamento de Produtos e Processos Fisioterapêuticos na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mestrado (2007) e doutorado em 

Fisioterapia (2009) na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). As Pós-

graduações tiveram início antes da entrada na docência. Tempo de experiência 

como fisioterapeuta de um ano e meio. Atua exclusivamente como docente desde 

2010, com regime de 40h semanais. 

 Foi uma das últimas colegas a inserir-se no grupo. De uma meiguice única, 

Sabik é uma mulher no corpo de menina. Sagaz por conhecimento, busca sempre 

fazer o melhor. O que sabe e o que não conhece não a assustam, ao contrário, são 

fontes de busca, de procura, de crescimento. Penso que há um grande potencial a 

ser desbravado. 

 

 Hadar: sexo feminino, 43 anos, graduada em Educação Física (licenciatura) e 

Fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em 1992. 

Especialização em Ortopedia, Traumatologia e Fisioterapia Desportiva pela TUIUTI, 

Paraná (2000). Mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade do Sul de Santa 

Catarina – UNISUL (2005). Especialização em Hidrocinesioterapia pela Faculdade 

Evangélica do Paraná - FEPAR (2005) e em terapia manual pela Universidade do 

Oeste de Santa Catarina - UNIOESTE em 2008. Atua exclusivamente na docência 

desde a conclusão do curso de educação física e na UNIFRA desde 2009. 
 Dona de uma personalidade marcante, trouxe contribuições importantes de 

sua experiência anterior como professora. Mais distante de minhas relações 
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pessoais e profissionais, percebo que há uma grande inteireza de ânimo e 

disposição com a docência. Faz dela sua exclusiva profissão. 

 

 Dabih: sexo feminino, 43 anos, graduada em Fisioterapia pela Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM). Especialização em Fisiologia do Exercício e 

Biomecânica pela Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) em parceria com a UFSM 

em 1993. Mestrado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÌ) em 2001. Doutorado em 

Ciências Pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande no Sul (UFRGS) 

em 2009. Realizou atividades como fisioterapeuta por aproximadamente um ano e 

imediatamente adentrou a docência na UNICRUZ em meados de 1993. 

 É a última professora a adentrar a Instituição que participou do grupo reflexivo 

ainda no período de coleta dos dados. Dabih é dona de um conhecimento ímpar. 

Faz a docência com garra e determinação e conversa sobre ela como se fosse sua 

vida. Sua participação é literalmente ativa e provocante, não se intimidando com sua 

juventude na casa. Temos muito a aprender com ela.  

 
 Rana: 33 anos, graduada em Fisioterapia pela Universidade da Região da 

Campanha, URCAMP, em 2000. Especialização na Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA) em 2003 em Fisioterapia Cardiorrespiratória. Mestrado em Ciências da 

Saúde pela Fundação Universidade de Rio Grande (FURG) em 2008, realizadas 

antes da docência. Tempo de experiência como fisioterapeuta de dez anos e tempo 

de docência superior na UNIFRA de um ano e meio. Regime de trabalho horista. 

Afastou-se da Instituição para realização do Doutorado na área de Saúde e 

Comportamento pela Universidade Católica de Pelotas (UCPEL). 

 Jovem no sentido irrestrito da palavra. Como muitos de nós, caiu na docência! 

Teve muitos percalços, mas com determinação e sabedoria venceu a todos. 

Admirável colega, companheira e amiga, fez sua opção no momento pertinente. Foi 

em busca de sua formação. Deixou a UNIFRA para realizar seu doutoramento. 

 

 Talitha: sexo feminino, 30 anos, Graduada em Fisioterapia pela Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) em 2003, Mestrado em Distúrbios da Comunicação 

Humana em 2008, Especialização em Abordagem Corporal Interdisciplinar em 

Fisioterapia pela UFSM em 2006 e Aperfeiçoamento em Gerontologia pela 
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Universidade de Brasília (UNB) em 2008. Os cursos de pós-graduação foram 

realizados, por necessidade pessoal, concomitante ao início da docência; foi 

professora substituta de 2005 a 2007 em outra Instituição. Desde 2007, atua como 

docente na UNIFRA com regime integral. A professora Talitha afastou-se 

definitivamente da UNIFRA em agosto de 2010. 

 Talitha é carismática e muito prestativa. Participou dos grupos reflexivos 

procurando trazer sempre suas constatações e preocupações. Cômica nas 

explanações, procurava descontrair o ambiente, irradiando alegria aos colegas. 

 
 Meissa: sexo feminino, 38 anos, graduada em Fisioterapia pela Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) em 1996; Mestrado (1998) e doutorado (2000) pela 

Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os cursos de pós-graduação foram 

realizados antes da docência. Atua como docente desde 2004, sendo que esteve 

por cinco anos na UNIFRA e, a partir de 2009, na UFSM, o que levou a seu 

afastamento definitivo da UNIFRA. 

 Amiga e companheira de todas as horas, sempre buscou auxiliar e contribuir 

com todos, sem exceção. Mesmo muito pequenina fisicamente, cresceu muito, 

desenvolveu-se e tem a docência como sua profissão, fazendo dela uma de suas 

realizações pessoais e profissionais. Agradeço pelo tempo em que convivemos e 

pela amizade incondicional que continua demonstrando até os dias de hoje. 
 
 Chara: sexo feminino, 22 anos, graduada em Fisioterapia pela UNIFRA em 

2010. Faz Mestrado em Fonoaudiologia, distúrbios da comunicação humana pela 

UFSM (2011-2013). Pós-graduanda em Uroginecologia, urologia e saúde da mulher 

pelo Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos (CBES), 2010-2011. Tempo de 

experiência profissional como fisioterapeuta antes da entrada na docência de seis 

meses. Essa professora foi contratada para substituir a licença-maternidade de outra 

professora e permanece na Instituição, mesmo depois desse período. 

 Jovem e cheia de ideias, saiu da graduação diretamente para a docência. 

Criativa e com postura pró-ativa de poucos, assumiu o desafio, cativou e 

permaneceu. Faz questão de compartilhar o que aprende. É a mais jovem 

contratada da Instituição com 40 horas-aula semanais. 
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 Mayara: sexo feminino, 34 anos, graduada em Fisioterapia pela Universidade 

de Cruz Alta (UNICRUZ) em março de 2001. Mestrado em Distúrbios da 

Comunicação Humana (2007). Realizou pós-graduação em Fisiologia do Exercício 

(UNICRUZ 2002) e em Fisioterapia Cardiorrespiratória pela Universidade Tuiuti do 

Paraná (2002), antes da entrada na docência superior. Atuou como fisioterapeuta 

por três anos e está na docência desde 2003, sendo um ano na UNIFRA. Regime de 

trabalho: integral. 

 Tem seu tempo e sua hora. Suas contribuições com o grupo são no momento 

exato. É mais observadora, sua maneira de se comunicar é clara e objetiva. Não 

tivemos a oportunidade de realizar muitas trocas. 

  

 O quadro que segue procura sistematizar a caracterização dos professores 

fisioterapeutas com informações consideradas relevantes para a pesquisa. 

  

Professor 
colaborador 

Idade Ano de 
graduação 

Pós-
graduação 

Tempo de 
docência superior 

Luna 26 anos 2006 Mestre 2 anos 
Errai 33 anos 2001 Especialista 7 anos 
Giove 30 anos 2003 Especialista 7 anos 
Alnair 33 anos 1999 Doutor 12 anos 
Mira 36 anos 2001 Mestre 4 anos 

Adhara 33 anos 1999 Especialista 3 anos 
Alkaid 37 anos 1996 Mestre 6 anos 
Polaris 34 anos 1998 Doutor 5 anos 
Sirius 40 anos 1996 Especialista 5 anos 
Atria 41 anos 1994 Mestre 8 anos 

Alcyone 48 anos 1990 Mestre 21 anos 
Electra 34 anos 2002 Mestre 8 anos 
Bellatrix 41 anos 1993 Mestre 15 anos 
Sabik 29 anos 2003 Doutor 1 ano 
Hadar 43 anos 1992 Mestre 19 anos 
Dabih 43 anos 1993 Doutor 18 anos 
Rana 33 anos 2000 Mestre 2 anos 

Talitha 30 anos 2003 Mestre 4 anos 
Meissa 38 anos 1996 Doutor 7 anos 
Chara 22 anos 2010 Graduação 1 ano 

Mayara 34 anos 2001 Mestre 2 anos 
 

 Quadro 1: Síntese da caracterização dos professores colaboradores 
Fonte: Autora 
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A partir da caracterização do grupo de professores reflexivos, segundo Isaia 

(2007), sete docentes são classificados como professores iniciantes (0 a 5 anos de 

docência superior); onze professores estão na fase intermediária (6 a 16 anos de 

docência superior) e três docentes classificam-se na fase final (mais de 16 anos de 

docência superior). Os professores classificados na fase intermediária encontram-se 

como intermediários iniciais, pois apresentam, no máximo, com 9 anos de docência 

superior, com exceção de Bellatrix. 
 
3.3 Conhecendo o contexto da pesquisa 
 

 A pesquisa está sendo desenvolvida junto ao Centro Universitário 

Franciscano (UNIFRA), Instituição de Ensino Superior (IES) confessional, da qual 

faço parte, como docente, há sete anos.      

 A origem da UNIFRA, hoje um centro universitário, possui uma história de 

mais de um século no Estado do Rio Grande do Sul. 

 Em 1872, estabeleceu-se no Rio Grande do Sul a Sociedade Caritativa e 

Literária São Francisco de Assis – Zona Norte, entidade internacional fundada na 

Holanda, que tem como congregação as Irmãs Franciscanas da Penitência e 

Caridade Cristã. Esta se constituiu em sociedade civil e se tornou mantenedora de 

instituições de ensino.  

 Inicialmente, as atividades envolviam o ensino primário e secundário; hoje 

oferece educação infantil, ensino fundamental e médio. Com a expansão da área de 

atuação em educação, a sociedade desmembrou-se e foi constituída a Scalifra-ZN, 

com sede na cidade de Santa Maria, RS. Essa entidade assumiu a criação da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FIC), propiciando a arrancada na 

dinamização do ensino superior na instituição. A consolidação do processo de 

fundação dessa faculdade ocorreu em 21 de março de 1955 através do parecer 

40/55 da Comissão do Ensino Superior do Ministério da Educação. 

 Em 16 de maio de 1955, o Ministério da Educação, por meio da Portaria n. 

144/55, autorizou o funcionamento do curso de Enfermagem da Escola de 

Enfermagem Nossa Senhora Medianeira, também mantida pela Scalifra-ZN. A 

Escola foi reconhecida pelo Decreto n. 41 570, de 27 de maio de 1957 e, em 10 de 

setembro de 1968, passou a denominar-se Faculdade de Enfermagem Nossa 

Senhora Medianeira (FACEM), conforme Decreto 63 231. A FIC e a FACEM 
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funcionaram isoladamente até 14 de novembro de 1995, quando foram unificadas e 

passaram a denominar-se Faculdades Franciscanas (FAFRA) pela Portaria n. 1402. 

 As Faculdades Franciscanas iniciaram uma fase de ascensão com o aumento 

de cursos de graduação e pós-graduação latu sensu, ampliação de espaço físico, 

atualização do acervo bibliográfico, de laboratórios pedagógicos, implantação da 

avaliação institucional e organização do plano de carreira docente, entre outros, o 

que possibilitou a instituição pensar na transformação das Faculdades Franciscanas 

em Centro Universitário. 

 Assim, pelo decreto presidencial de 30 de setembro de 1998 foi credenciado, 

por transformação das Faculdades Franciscanas de Santa Maria, o Centro 

Universitário Franciscano, mantido pela Sociedade Caritativa e Literária São 

Francisco de Assis – Zona Norte.  

 A UNIFRA apresenta um programa voltado ao desenvolvimento profissional 

docente de seus professores. Este programa, denominado Programa Saberes, é 

desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação desde 2000 e tem buscado criar 

espaços e momentos que propiciem a profissionalização de seus docentes. Este 

programa tem como objetivos promover o desenvolvimento profissional docente, 

oferecer oportunidades de profissionalização, assim como promover a articulação 

entre as diferentes áreas e cursos numa relação que venha qualificar o ensino-

aprendizagem; contribuir para a qualificação da ação docente, tendo em vista uma 

aprendizagem efetiva. Da mesma maneira, busca subsidiar reflexões acerca da 

prática docente através do exercício da crítica do sentido e da gênese da cultura, da 

educação e do conhecimento e promover o bem-estar docente (CENTRO 

UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO (UNIFRA), PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO, 

2008). 

 Também há formação vinculada a uma sequência de palestras com ampla 

programação para os professores recém-contratados, que tem duração de um 

semestre. Além das palestras utiliza o ambiente Moodle, onde são postados os 

textos e é realizado um fórum. A IES está em fase inicial desse trabalho, usando 

ferramenta de EAD para apoiar as atividades presenciais.  

 Nos dias atuais, a UNIFRA oferece formação em nível de pós-graduação (lato 

e stricto sensu), de graduação e técnico. 

 Os Cursos de pós-graduação, em nível de lato sensu perfazem 23 cursos e 

em nível de stricto sensu 02 cursos, o Mestrado Acadêmico em Nanociências e o 
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Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física e Matemática. A Instituição oferece 

ainda 31 cursos de graduação, 09 possibilidades de cursos de extensão e 01 curso 

técnico. 

 O curso de Fisioterapia iniciou suas atividades em março de 2002, aprovado 

pelo CONSAR, Parecer 199/2001, encaminhado e aprovado pelo CLR/CONSUN, 

Parecer 129/2001, Resolução nº25/2001, de 19 de dezembro de 2001 (UNIFRA, 

PPC, 2005). 

 A proposta inicial contemplava a formação disciplinar da graduação por um 

período de cinco anos e carga horária de 4530 horas, incluindo disciplinas 

obrigatórias e optativas. Entretanto, a execução do primeiro semestre do Curso de 

Fisioterapia permitiu importantes observações na compreensão da formação 

profissional quanto às atividades integradas e à inserção precoce dos acadêmicos 

em estudos e projetos sociais. Assim, em meados de 2003, organizou-se uma nova 

proposta formativa que contemplou integralmente os princípios do Sistema Único de 

Saúde e as novas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN/2001. 

 A matriz curricular apresentava-se com um currículo integralmente modular 

com oito semestres letivos e 4005 horas. A proposta foi idealizada a partir das DCN, 

que propõem a formação profissional para a área da saúde, de modo que essa 

contemple as demandas do país. Essa formação em saúde prevê um perfil formador 

generalista, crítico e reflexivo com habilidades e competências voltadas à atuação 

profissional em todos os níveis de atenção a saúde, com diferentes complexidades 

no âmbito individual e coletivo (UNIFRA, PPC, 2005). 

 Devido às mudanças no corpo docente, pela carência de compreensão clara 

e profunda do respectivo currículo, tanto pelo corpo docente quanto pelo discente, 

por dificuldades na efetivação da proposta e por questões administrativas da 

Instituição, em meados de 2005 o Curso passou por uma adequação curricular. Essa 

adaptação curricular culminou com a modificação de sua matriz, atualmente 

composta por disciplinas de formação básica, comuns à área da saúde, e módulos 

de ensino correspondentes aos conteúdos específicos da Fisioterapia (anexo II), 

tornando-se um currículo híbrido. O tempo de graduação permaneceu inalterado, ou 

seja, quatro anos, com carga horária total de 4012 horas. 

 No presente momento, o Curso possui um total de 32 professores, dos quais 

destes 20 são fisioterapeutas. 
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 O curso de Fisioterapia oferece duas entradas anuais de 40 alunos e, 

atualmente, possui aproximadamente 385 alunos matriculados. A primeira turma de 

formandos finalizou a graduação em dezembro de 2005 e, até a presente data, 

formaram-se 10 turmas totalizando, aproximadamente, 250 fisioterapeutas. 

 

3.4 Instrumentos de pesquisa  
 

 A coleta dos dados foi viabilizada mediante dois instrumentos de pesquisa, o 

diário de campo, utilizado pela pesquisadora nos grupos reflexivos, e o diário de aula 

individual, para o registro de cada um dos professores colaboradores.  

 O diário de campo possui natureza descritiva, com o propósito de registrar 

minhas anotações e informações pertinentes do grupo e dos sujeitos, sendo que 

essa descrição dos acontecimentos foi fundamental para o desenvolvimento da 

pesquisa qualitativa (TRIVIÑÖS, 1987). Esse instrumento foi utilizado para as 

minhas anotações quanto aos aspectos relevantes e observáveis que surgiram no 

grupo reflexivo, ao mesmo tempo em que auxiliou na descrição da dinâmica do 

grupo, ou seja, como este produziu a reflexão, a partir da temática discutida, quais 

as aceitações, recuos e resistências que surgiram à medida que o grupo se 

posicionava.  

 Também consistiu instrumento desta pesquisa o diário de aula, que os 

professores colaboradores procuraram utilizar no período da pesquisa. Segundo 

Zabalza (2004b, p. 13), os diários de aula “são documentos onde os professores 

anotam suas impressões sobre o que vai acontecendo em suas aulas”. Segundo o 

mesmo autor, o sentido básico do diário de aula é de “se tornar um espaço narrativo 

dos pensamentos dos professores” (p. 41). É um instrumento que permite explorar 

desde o planejamento até a execução, assim como os resultados de uma aula, com 

suas conquistas e inquietações. Segundo o autor torna-se importante que o 

professor relate no diário aquilo que pensa quando planeja uma aula, ou seja, que 

expresse sua reflexão sobre aquilo que pretende desenvolver e que espera que 

aconteça até sua execução. 

  O diário de aula, nesta pesquisa, foi utilizado como um instrumento de 

reflexão coletiva pois, apesar de se constituir em um instrumento individual e pessoal 

do professor, ele é fruto de intersubjetivação e interrelação entre os sujeitos no seu 

contexto de vida docente. 
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 Sendo assim, tenho o diário de aula como instrumento mediador da reflexão 

dos professores no próprio grupo, ou seja, foi utilizado como propulsor das 

discussões a partir das anotações prévias dos professores. 

Assim, para a análise dos dados, foram utilizados os registros do diário de 

campo da pesquisadora e as transcrições do grupo de prática reflexiva. Essa 

abordagem organizou-se com o intuito de explorar as diversas formas de expressão 

e reflexão que o grupo realizou, permitindo compreender a constituição de um grupo 

reflexivo como dispositivo de aprendizagem docente para professores da educação 

superior e como isso aconteceu. 

 

3.5 A gênese do Grupo Reflexivo: estudo piloto  
 

Como já foi mencionado anteriormente, a proposta de desenvolvimento da 

investigação deu-se a partir da dissertação de mestrado em que as discussões 

realizadas levaram-me a dar continuidade aos estudos sobre a docência superior.  

Como surgiu o grupo reflexivo? Tão logo finalizada a dissertação propus, 

como retorno da pesquisa ao corpo docente investigado, encontros periódicos nos 

quais os professores pudessem socializar e refletir os fazeres docentes. Juntamente 

com uma colega professora, apresentamos a proposta, bem aceita pelos demais, e 

começamos a planejar os encontros que tinham por objetivo apenas discutir a 

docência superior. O Curso de Fisioterapia tem por prática reunir-se semanalmente 

para tratativas de interesse do Curso e da Coordenação, assim como dos próprios 

docentes. Assim, a coordenação julgou viável abrir espaço para a discussão sobre a 

docência superior em horário de reunião pedagógica do Curso para que todos os 

docentes, caso desejado, pudessem participar das reflexões, pois era um horário 

compatível a todos.  

A partir daí começamos a esboçar caminhos a serem seguidos: Como 

organizar os encontros? O que discutiríamos? Qual seria o meu papel? Como seria 

a participação dos colegas? Nesse caminho, esbocei sete encontros em que a 

preocupação maior era com a metodologia do grupal. Iniciei uma série de tentativas, 

observando como se daria a participação dos colegas. Esclareço que esses 

encontros não foram realizados com o objetivo de investigação científica, portanto 

não foram gravados e não se constituem material de análise dessa pesquisa. Aqui 

está toda a descrição do piloto, pois foram recuperados a partir de minha memória, 
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na medida em que percebi a necessidade de reconstruir esse caminho, para mapear 

a investigação que posteriormente foi se delineando. 

O exercício da reflexão coletiva dos professores nasceu com o nome de 

Grupo de Prática Reflexiva (GPR), em meados de 2007. Como dito, fui “tateando” 

maneiras de trazer os professores para a reflexão, tendo em vista as técnicas 

utilizadas para esse propósito. Deste modo, discorro sobre a trajetória percorrida até 

chegar ao caminho que compõe verdadeiramente essa investigação. 

  

O 1º encontro do grupo reflexivo 
 

 O início do grupo reflexivo teve como objetivo a apresentação da proposta. 

Posteriormente, o encontro iniciou com a proposição, de minha parte, de refletirmos, 

confesso que aleatoriamente, sobre a formação do aluno na educação superior, 

tema esse que vinha preocupando os docentes, como identifiquei nas conversas. 

Neste primeiro encontro, percebi que a participação dos professores foi mais tímida 

ao mesmo tempo em que as narrativas ficaram na margem da superficialidade. Isso 

pode ser explicado pelas características que se estabeleceram nesse encontro 

como: por ter-se mantido centralizado na minha pessoa como mediadora do grupo; 

pela amplitude do tema proposto sem um detalhamento metodológico norteador da 

reflexão e também em função de ser o primeiro momento de reflexão coletiva do 

grupo, o que caracteriza a fase de iniciação.  

 

O 2º encontro do grupo reflexivo 
 

 Neste segundo encontro, o ponto de partida foram as demandas do próprio 

curso, indicadas pela coordenação e professores e, de certa forma, gerado a partir 

das conversações estabelecidas no primeiro encontro. Essa demanda foi levantada 

por situações ocorridas com professores e alunos, de ordem ética e comportamental, 

no transcorrer do ano letivo, as quais geraram constrangimentos e desmotivação. 

Nesse sentido, propus a reflexão sobre a relação professor-aluno no âmbito da 

educação superior. A abordagem proposta foi a roda de conversas, ou seja, a partir 

de uma breve explanação inicial, colocando em pauta a temática, sugeri a reflexão 

sobre a postura profissional do docente na relação que estabelece com o aluno no 

espaço de sala de aula bem como fora dele. 
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Sabedor da temática do dia, um dos professores participantes apresentou um 

texto breve que versava sobre a relação professor-aluno e que se circunscrevia as 

diferenças entre professor amigo e professor amigável. A partir da leitura do texto, a 

reflexão caracterizou-se por maior fluidez do que o primeiro encontro, uma vez que 

os professores sentiram-se mais à vontade em se expressar, mas a partir dos 

escritos do autor mencionado, sendo que constantemente precisei instigar os 

colegas para trazer à pauta as atitudes e práticas individuais dos próprios 

professores, pois o foco era bastante centralizado no estudante. 

  

3º encontro do grupo reflexivo 
 

 Dando continuidade aos encontros reflexivos, o 3º encontro foi planejado na 

mesma lógica do 2º, ou seja, a reflexão dos professores prosseguiu com a temática 

relação professor-aluno. Neste dia, novamente a discussão foi gerada a partir de 

outro texto (disponibilizado pelo mesmo professor) de Norman Mackenzie, “Docência 

e autoridade no ensino superior: uma introdução ao debate” (2005), que discorre 

sobre autoridade e autoritarismo na relação professor-aluno. 

 A partir da leitura inicial, os professores refletiram sobre o conteúdo do texto; 

porém, ao contrário do encontro anterior, houve maior fluidez no sentido de que os 

docentes, pela primeira vez, trouxeram voluntariamente questões referentes à sua 

prática, sem a minha incitação. No entanto, percebi que, ainda, o direcionamento da 

reflexão era mais voltado à dimensão do aluno e menos significativa quando se 

reportava a atitude do professor. Houve maior expressão de alguns professores 

nesse sentido e menor ou ausência de outros. A reflexão que emergiu deste 

encontro gerou a temática do 4º encontro. 

  
4º encontro do grupo reflexivo 
 

O 4º encontro teve como temática um dos maiores enfoques e preocupações 

da docência que percebi nestes professores da educação superior: metodologias de 

ensino-aprendizagem. Neste momento, a sistematização do tema foi livre, ou seja, a 

partir do tema central suscitei a reflexão dos professores sobre os métodos de 

ensino-aprendizagem que adotam. A reflexão do grupo de professores baseou-se 
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nas experiências significativas vivenciadas por eles acerca das metodologias 

utilizadas do seu fazer docente, pois era essa a expectativa dos mesmos.  

Neste encontro, a adesão dos professores na reflexão sobre a sua prática foi 

unânime e bastante harmônica. Não houve predominância de manifestações 

explícitas de um ou outro professor e percebi a grande ansiedade dos professores 

em conhecer, operar e discutir sobre o específico: o modo de construir a aula. Este 

momento foi marcado pela angústia do grupo ao sentir-se desafiado em promover 

uma formação sólida e, para isso, necessitando propor métodos ativos de ensino-

aprendizagem, mas engessados pelos programas das disciplinas e as lacunas 

apresentadas pelos alunos ao longo de sua formação. 

 Aqui, faço um breve intervalo nesta caminhada para relatar o ingresso no 

Doutorado em Educação. Nesse momento, o que era apenas uma ideia de reflexão 

docente grupal entre colegas que vislumbravam a docência como profissão e se 

preocupavam com o seu transcorrer, tornou-se meu projeto de doutoramento; no 

entanto, com o viés na aprendizagem docente.  

       Assim com outra perspectiva, continuei os encontros reflexivos, mas ainda 

não apropriada de qual a melhor maneira de sistematizar e conduzir esse grupo. Ou 

seja, nossos encontros reflexivos tornaram-se uma espécie de piloto para o que viria 

a ser meu projeto de tese. 

 
5º encontro do grupo reflexivo 
 

No 5º encontro, a proposição da temática partiu de mim, assim como o 

primeiro. A diferença é que nesse momento eu já havia percebido alguns 

direcionamentos e, confrontando com os dados da dissertação de mestrado 

instiguei-me a trazer à tona uma das categorias analisadas. A temática escolhida foi 

a consciência profissional docente e a identidade dos professores da educação 

superior, que foi norteada pelos seguintes questionamentos: Quem somos? 

Profissionais fisioterapeutas ou professores de fisioterapia? Como chegamos na 

docência? Porque permanecemos na docência? Neste momento, como os encontros 

ocorriam mensalmente, já estava “apropriada” de certas leituras do doutorado e, 

orientada pela minha orientadora, comecei a trilhar outro caminho, agora com 

enfoque direcionado para a pesquisa. 
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A ideia consistiu em instigar a reflexão grupal a partir de uma breve exposição 

em aparelho multimídia, embasado em autores como Josso (2004), Souto (2007), 

Ferry (2004) e Cunha (2008), em que os docentes teriam que explicitar a 

representação mental que possuem acerca de seu fazer docente. Houve boa 

adesão do grupo na reflexão proposta, acredito que mais intenso em nível implícito, 

pois fiz um caminho o qual acredito ter convidado os colegas a se colocarem 

verdadeiramente como professores e a preocupação com a nossa formação 

docente, iniciando um caminho individual, singular, despertado pelo coletivo. No 

entanto, a minha percepção foi de que a tecnologia escolhida representou a 

centralização das atividades, ou seja, os professores, embora participassem, 

mostraram-se interessados e, de certo modo, prisioneiros (por sua curiosidade) da 

sequência de raciocínio elaborada por mim, tornando-se obscura a percepção da 

reflexão dos docentes.  

 
6º encontro do grupo reflexivo 
 

Este encontro também foi pensado e organizado por mim, pois o encontro 

anterior suscitou a necessidade de formação docente a partir de um olhar para nós 

mesmos, direcionando a discussão de espaço e lugar de formação na educação 

superior. Neste sentido, propus a leitura prévia de um texto que versa sobre a 

temática. O texto serviu para balizar as reflexões do grupo sendo que, novamente, a 

reflexão voltou-se para as metodologias de ensino-aprendizagem, ficando evidente a 

dificuldade com os aspectos metodológicos do ensino.  

 

7º encontro do grupo reflexivo 
 

A partir da percepção do 6º encontro, em que os professores refletiram sobre 

as suas experiências cotidianas no contexto universitário, percebi que o grupo 

despertou para a reflexão sobre o ser professor. Da mesma maneira, a partir da 

minha percepção sobre a dificuldade dos professores voltarem-se para si, neste 

processo reflexivo, surgiu a estratégia de viabilizar os encontros reflexivos, baseado 

em vivências de aprendizagem docente22, ou seja, proporcionar um encontro que 

                                                 
22 Vivência de aprendizagem docente é compreendida como sendo uma estratégia, um modo de 
abordagem/condução do grupo, elaborada ou adaptada de uma situação real ou até mesmo 
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conduzisse o professor para a reflexão de si mesmo, o que serviria como estratégia 

formativa da reflexão dos professores e, consequentemente, poderia constituir-se 

em uma modalidade mais pertinente da aprendizagem docente.  

Sendo assim, organizei a vivência do “modelo de professor”. Sugeri que os 

professores se reportassem ao seu processo formativo e vislumbrassem um 

professor que foi significativo, seja por qualidades seja por experiências menos 

positivas, porém marcantes. A partir da representação dos professores, surgiram 

questões relativas às dimensões pessoais e profissionais de professores que seriam 

os “modelos” de professores, ou ao contrário, os que nunca serviriam como 

exemplo, mas que, no entanto, marcaram o professor fisioterapeuta. 

Num segundo momento, solicitei que os docentes contemplassem as 

características listadas em suas narrativas e “olhassem para si”, na busca de gerar 

reflexões acerca de “quem sou eu professor?”. A partir do que evidenciei no outro 

(modelo), o que sou, o que faço, o que não sou e o que não faço. Deste modo, as 

narrativas passaram a apresentar o “eu” do professor no seu fazer docente, ou seja, 

no seu processo de formação e aprendizagem que é pessoal e profissional. 

A experiência vivida nesse encontro representou a possibilidade mais 

adequada para se trabalhar a reflexão dos professores, estando mais coerente com 

a proposta que, a partir daí, passou a se constituir objeto de estudo dessa 

investigação. 

  Essa estratégia demonstrou-se adequada, uma vez que valorizou a 

participação de todos os professores, não reduzindo-os a meros informantes ou 

ouvintes, mas proporcionando um lugar em que se estabeleceu um sistema ativo de 

interação e mediação entre os pares que caracteriza a situação investigada, ou seja, 

o aprender a ser professor. Esse sistema de interação e mediação entre os 

professores da educação superior possibilitou emergir a voz dos docentes sobre a 

sua ação, buscando subsídios para compreender a função que desempenham no 

contexto de suas próprias experiências e trajetórias formativas.  

Assim, acredito em que esse movimento de vivência e produção de si mesmo 

se constituiu em ferramenta para a [re]significação da pessoa do professor, 

identificando também os movimentos construtivos de aprendizagem docente, uma 

                                                                                                                                                         
imaginária, geradora e instigadora da reflexão, a partir da qual os professores experenciam 
determinada situação, ou seja, sentem, vivem e revivem, experimentam e a partir daí aproximam-se 
do cotidiano docente, [re]conceituam a atividade docente propondo mudanças, transformações. 
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vez que os professores tiveram a oportunidade de deixar emergir para si e para o 

grupo as fases, as mudanças e as transformações ocorridas durante sua trajetória 

docente. 

 

3.6 O grupo reflexivo: primeiros encaminhamentos  
 

 A partir dos achados do estudo piloto, comecei a realizar os 

encaminhamentos necessários para a gravação dos encontros, que passaram a se 

constituir em material de análise da tese. Assim, surgiu o grupo que se mantém até 

os dias atuais, refletindo sobre os saberes e fazeres docentes.  

 Além das vivências optamos (eu e minha orientadora) pela utilização do diário 

de aula. O diário de aula foi utilizado como propulsor do grupo reflexivo, 

proporcionando a socialização de experiências positivas, negativas, suas 

possibilidades, limitações, conquistas e decepções, gerando reflexões sobre o 

contexto de ensino-aprendizagem e sobre a razão dos acontecimentos, 

determinando ambiência adequada para desencadear da aprendizagem docente do 

grupo reflexivo. 

 É importante destacar que não foi estabelecido um modelo único a ser 

seguido. Cada encontro seguiu a dinâmica de reflexão que foi se estabelecendo no 

grupo, respeitando as peculiaridades e as questões pessoais e profissionais dos 

professores, de acordo com cada momento. 

 Os encontros com o grupo reflexivo foram gravados com gravador digital, no 

intuito de absorver todas as falas dos professores, que foram transcritas para 

interpretação e análise das informações.  

 A partir do planejado realizamos quinze encontros reflexivos, alguns 

caracterizados como vivências e outros fomentados pelo diário de aula dos 

professores, o que não deixou de se constituir em uma vivência riquíssima. É 

importante destacar que as vivências que apresentamos foram reorganizadas a 

partir de outros trabalhos em grupo (esclarecidas adiante na descrição das mesmas) 

e tiveram por objetivo promover a reflexão coletiva dos professores na busca de 

mudanças, transformações, aprendizado da docência.  

Seguindo a concepção de Ferry (1974) acerca dos distintos tipos de grupo, 

este caracterizou-se como um grupo de base. Os grupos de base têm por objetivo a 

formação para a relação e a comunicação, a partir da experiência vivida entre os 
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participantes. Constituem possibilidades de formação e aprendizagem na medida em 

que a inter-relação entre as distintas formas de comunicação e relação 

estabelecidas entre os pares, no compartilhamento de experiências, constituem-se 

em novas vivências, que podem ser tomadas como elementos fundantes do 

aprender a partir de e com o outro. Com esse pressuposto, o grupo de base pode 

ser compreendido também como grupo de aprendizagem, característico da 

investigação realizada. 

Segundo Souto (2007), um grupo de aprendizagem pode ser compreendido 

como uma estrutura formada por pessoas que interagem em um espaço comum, 

sendo que essas aprendizagens são sistematicamente buscadas pelo grupo através 

da interação entre seus membros. Conforme Oliveira (2009), o grupo viabiliza a 

construção de novos olhares que produzem aprendizagens; estas se dão no grupo, 

através dos outros, mas acontecem em cada participante de maneira singular. A 

partir dessa ideia, posso referenciar a aprendizagem grupal como um processo de 

mudança que ocorre conjuntamente, e a aprendizagem individual é a resultante da 

integração dinâmica dos membros, ou seja, sempre será de natureza social. “O 

grupo facilita (processo grupal) que os participantes aprendam (processo de 

aprendizagem) ao compartilhar e interagir em situações de ensino-aprendizagem 

(processo de ensino)” (SOUTO, 1987, p.44).  
Cabe ressaltar que os encontros do grupo reflexivo já estão incorporados ao 

plano de gestão do Curso e continuam mesmo com a finalização dessa pesquisa, 

especificamente da coleta de dados. No capítulo 4 apresento os encontros 

realizados, sendo que os mesmos estão relacionados na ordem que aconteceram.  

  

3.7 Os passos para a análise e a interpretação dos achados 
  
 Tendo por base Zabalza (2004b), Moraes e Galiazzi (2007), para a análise e 

interpretação dos dados da pesquisa considero a emergência de quatro momentos. 

O primeiro é um momento de transcrição das narrativas orais expressas nos 

encontros de reflexão do grupo de professores; árduo processo, mas 

fundamentalmente necessário. O segundo momento é a leitura exploratória de todos 

os textos, através da análise minuciosa dessas narrativas, seguidas de possíveis 

anotações e grifos das informações consideradas relevantes acerca da temática 

pesquisada, o que se denomina de unitarização dos termos ou desmontagem dos 
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textos. Nesse segundo momento, ainda considero relevante comentar que o recorte 

das narrativas consistiu em um momento peculiar, pois os grifos e análises 

anteriormente realizadas foram sistematicamente reinterpretadas e compiladas em 

tabelas, conforme a proximidade dos significados das vozes dos professores. 

 O terceiro momento se caracteriza pela construção de relações entre as 

unidades, combinando-as e classificando-as, no intuito de permitir a compreensão 

(MORAES e GALIAZZI, 2007). A identificação de elementos definidores foram de 

suma importância, na medida em que permitiu definir dimensões que nortearam a 

eleição das categorias e posterior escrita da tese. A esse processo dá-se o nome de 

categorização. Considero que essa análise constitui em um trabalho denso no qual 

recolhi as temáticas por repetições, assim como os eventos que caracterizam as 

evoluções das situações expressas nas narrativas dos professores. 

 O quarto e último elemento constitui-se na produção do metatexto. Conforme 

Moraes e Galiazzi (2007), o metatexto pode ser considerado como a construção de 

um novo texto que se origina a partir dos textos originais, expressando a 

compreensão do pesquisador sobre os significados e sentidos construídos a partir 

destes achados. Conforme o autor, 

 
Uma vez que as categorias estejam definidas e expressas descritivamente a 
partir dos elementos que as constituem, inicia-se um processo de 
explicitação de relações entre elas, no sentido da construção e da estrutura 
de um metatexto. Nesse movimento, o pesquisador, a partir dos argumentos 
parciais de cada categoria, exercita a explicitação de um argumento 
aglutinador do todo. Este é, então, empregado para costurar as diferentes 
categorias entre si, na expressão da compreensão do todo (MORAES e 
GALIAZZI, 2007, p. 30). 
 

 

 O conjunto de elementos que constituem esse método de análise se 

constituiu em um processo capaz de organizar, orientar e sistematizar a análise e 

interpretação dos dados coletados na pesquisa, oferecendo subsídios para 

identificar as contribuições sobre a aprendizagem docente a partir de um grupo de 

professores que refletem a sua prática. 

Assim, as narrativas foram gravadas, transcritas, analisadas e interpretadas e 

permitiram identificar a constituição de um grupo de professores reflexivos, assim 

como definir as categorias que explicitam a conceituação de grupo como dispositivo 

de aprendizagem da docência superior. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu não sou você 
Você não é eu 

Mas sei muito de mim 
Vivendo com você 

E você, sabe muito de você vivendo comigo? 
Eu não sou você 

Você não é eu 
Mas encontrei comigo e me vi 
Em quanto olhava para você 
Na sua, minha, insegurança 

Na sua, minha, desconfiança 
Na sua, minha, competição 
Na sua, minha, birra infantil 

Na sua, minha, omissão 
Na sua, minha, firmeza 

Na sua, minha, impaciência 
Na sua, minha, propetência 

Na sua, minha, fragilidade doce 
Na sua, minha, mudez aterrorizada 

E você se encontrou e se viu, enquanto olhava para mim? 
Eu não sou você 

Você não é eu 
Mas foi vivendo minha solidão 

Que conversei com você 
E você conversou comigo na sua solidão 

Ou fugiu dela, de mim e de você? 
Eu não sou você 

Você não é eu 
Mas sou mais eu, quando consigo lhe ver, porque você me reflete 

No que eu ainda sou 
No que já sou eu e 

No quero vir a ser... 
Eu não sou você 

Você não é eu 
Mas somos um grupo, enquanto somos capazes de diferenciadamente 

Eu ser eu, vivendo com você e 
Você ser você, vivendo comigo”. 

 
Madalena Freire 



4 O ACONTECER GRUPAL23 
 

Os momentos de vivência como espaço e lugar de aprendizagem docente 

foram propostos predominantemente por mim, como pesquisadora, conforme o 

desenrolar dos encontros e necessidades de aprendizagem identificadas no grupo e 

pelo grupo manifestas pelos participantes e coordenação do Curso. Como todo o 

percurso de pesquisa se caracterizou como um processo transversal e democrático, 

os professores, como autores de suas vidas e de sua aprendizagem, tiveram a 

liberdade de sugerir temáticas, bem como participar ativamente do planejamento das 

vivências, proporcionando mais uma possibilidade de aprendizagem docente. 
Para a compreensão de como se sucedeu o acontecer do grupo, descrevo 

cada um dos encontros reflexivos realizados na maneira como foi pensado e 

procuro, nesse momento, apenas apresentá-los para interpretá-los no 

entrelaçamento dos movimentos construtivos e das categorias posteriormente. Nesta 

descrição, pretendo elucidar como o encontro foi pensado, planejado e com que 

objetivo foi proposto. Não me detenho nos aspectos do desenvolvimento do mesmo, 

pois isso representa uma descrição densa e cansativa, dispensável a compreensão 

do objeto estudado. Utilizo algumas narrativas de como se iniciou a reflexão do 

grupo de professores no intuito de situá-lo quanto ao desencadeamento da dinâmica 

de trabalho, procurando manter na íntegra a transcrição desse momento inicial dos 

acontecimentos. 

 
DIÁRIO DE AULA – 1º Encontro do grupo reflexivo 
 
 Este encontro foi programado para oficializar a pesquisa junto aos 

professores fisioterapeutas, assinatura do TCLE e esclarecimentos quanto ao uso do 

diário de aula pelos professores participantes. O início do encontro foi marcado pela 

conversação sobre o uso do diário e as dificuldades que poderiam surgir e, na 

sequência, a reflexão fluiu pautada na organização de uma aula e as metodologias 

propostas, tendo como foco principal o uso da tecnologia. Na sequência, apresento 

um recorte do que constituiu o encontro. 

                                                 
23 O acontecer grupal é compreendido como o processo, o acontecimento, a realização do grupo 
como um todo, que envolve os distintos momentos da vida em grupo, no decorrer do conjunto de 
encontros realizados. 
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Então é um exercício que nós vamos ter que fazer, então eu não vou estar 
olhando quem escreve mais ou quem escreve menos, porque cada um tem uma 
forma de escrever e uma forma de se expressar (...). Atria 
 
E agora? Posso criar uma metodologia própria? Giove 
 
Mas gente! Como é engraçado porque eu sei falar, falar eu consigo, o escrever é 
duas frases e pára. Alkaid 
 
Eu fico me perguntando até que ponto, se na hora que eu tiver escrevendo, eu 
fosse fazendo uma rápida sinalização sobre a emoção que eu sinto e, no final da 
história, não é exatamente o que eu estou sentindo (...). Giove  

 
 
VIVÊNCIA DO ALUNO SIGNIFICATIVO – 2º Encontro do grupo reflexivo 
  
 Tendo como base o direcionamento dos encontros reflexivos a partir do 

estudo piloto (foco no aluno e nas metodologias de ensino-aprendizagem), a 

proposta dessa vivência consistiu em levar o professor à lembrança de um aluno 

significativo ao longo de sua trajetória docente, assinalando tanto os aspectos por 

ele considerados positivos ou negativos (pensado ou escrito). Num segundo 

momento, solicitei que os professores narrassem para o grupo as características 

desses alunos, contextualizando-as nos aspectos anteriormente mencionados. Por 

último, convidei os professores para que, a partir dessa explanação, realizassem a 

reflexão sobre que espécie de professor corresponde às demandas desse aluno por 

nós mencionados. O objetivo do proposto foi de perceber como se dá a relação 

aluno/professor a partir da percepção dos mesmos e quais as concepções por eles 

elaboradas a partir dessa relação e dessa percepção. Essa estratégia grupal 

também tinha como propósito levar o grupo de professores a perceberem-se como 

protagonistas de todo o processo de ensino-aprendizagem. Seguem as narrativas 

dos professores. 

 
Então o primeiro item da proposta da nossa reflexão de hoje seria a gente 
relembrar algum aluno que tenha sido significativo, para nós como professores, 
seja de positivo, de muito bom que nos acrescentou, ou de negativo e aí a gente 
vai refletir em cima daquilo do que pareceu ser ruim e foi bom e daquilo que 
pareceu ser bom, mas que na verdade não foi tanto assim. Então a ideia é que 
nós pensássemos em algum aluno que tenha sido significativo para nós e que 
tenha nos marcado. Atria 
 
Eu vou citar uma pessoa que marcou. Que para mim quando eu entrei na 
Unifra....... Sirius 
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VIVÊNCIA DO ESPELHO – 3º Encontro do grupo reflexivo 
 
 A proposta do 3º encontro foi de dar continuidade ao processo reflexivo 

desencadeado a partir da vivência do aluno significativo. Solicitei que os 

professores, ao receberem um pequeno espelho, olhassem para a sua imagem 

refletida e procurassem se ver como docentes, ou seja, que eles se visualizassem 

fazendo uma aula. A partir do que lembrassem ou vissem, descrevessem o que viam 

a partir de sua percepção. O objetivo foi o de levar os professores a voltarem-se 

para si, vendo-se como docentes, tomando consciência de sua atuação, de sua 

realidade e de si mesmo, iniciando um processo que os levasse a constituição de 

protagonistas do ser ou do fazer docente, conforme o excerto que segue. 

 
(...) a ideia agora é a gente ficar alguns minutos, o tempo que for necessário, e 
olhar para nós mesmos. A gente vai precisar de um pouco de concentração, por 
isso se vocês precisarem anotar alguma coisa para vocês não esquecerem 
anotem, mas quando a gente olhar para a nossa imagem nesse espelho a gente 
vai se remeter à pratica docente. Atria 
 
[1:20] silencio para reflexão 
 
Eu vou escrever tá? Errai 
 
Eu também já estou escrevendo. Atria 
 
(...) quanto a gente consegue se ver, se enxergar com as nossas limitações e 
com as nossas possibilidades, a gente consegue também perceber isso mais 
próximo no outro, aceitar e trabalhar isso no outro. Porque não é só ver, 
perceber e criticar, avaliar, mas é perceber e trazer pra si. Talitha 

 
 
DIÁRIO DE GIOVE – 4º Encontro do grupo reflexivo 
 

Por motivação própria, neste encontro, o professor Errai trouxe o seu diário de 

aula, colocando as questões pessoais implícitas nas profissionais como sendo um 

momento turbulento da sua constituição como professor. Apresento recorte da 

narrativa do professor. 

 
(...) eu escrevi isso dia 28 de março; então já faz tempo e a aula é de fisiologia 
do exercício, infelizmente está terminando o semestre e esta é a pior aula de 
todo semestre. A fisiologia do exercício é uma disciplina que especialmente eu 
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tenho alguns problemas todo o semestre, eu acho, o pessoal sempre reclama, 
mas enfim, devem ter motivos pra isso. (...) Aconteceram algumas coisas num 
momento de vida, nunca separando aquela coisa do professor da pessoa, do 
professor do profissional em sala de aula e aconteceram algumas coisas que 
escrevi aqui e vocês vão entender agora (...). Giove 

 
 
 
DIÁRIO DE SIRIUS – 5º Encontro do grupo reflexivo 

 
Nesse encontro o professor Sirius se prontificou a narrar seu diário e os 

anseios que estava passando com a docência. O excerto que segue demonstra o 

início da narrativa do professor. 

 
(...) para mim, esse semestre eu passei por algumas crises (...) em alguns 
momentos. Claro que talvez eu marque mais de um dia das aulas, não só um dia 
específico, mas eu vou tentar assim fazer um apanhado de algumas coisas que 
aconteceram nesse semestre que fizeram eu refletir um pouco. Sirius 

 
 
VIVÊNCIA DA “FRASE” – 6º Encontro do grupo reflexivo 

 

Na sequência dos encontros mensais, surge, com o término de um semestre 

letivo, uma grande demanda do Curso que diz respeito à avaliação. Tomados pela 

surpresa de um grande número de solicitações para revisão de provas e, mais 

surpreendente ainda, pela quantidade de questões anuladas pela banca formada 

pelos próprios professores do Curso, assumimos24 esse acontecimento como uma 

problemática a ser trabalhada no grupo reflexivo. Começamos a trabalhar a 

avaliação, concepções, formas de elaboração, critérios utilizados, dificuldades 

encontradas, entre outros. Encontramos reflexo nessa proposta do grupo de 

professores como um todo que assumiram a problemática e partiram para o 

encontro de soluções. 

O propósito desse encontro consistiu em gerar reflexões acerca das 

avaliações dos módulos/disciplinas. Inicialmente, a estratégia foi de apresentar uma 

simples e sucinta frase, pensada e trazida por Polaris, que gerasse múltiplas 

interpretações por parte dos professores: “Raquel preparou a pesquisa com Silvio e 

fez sua apresentação”. Evidentemente, a confusão estava posta e as múltiplas 

                                                 
24 Nesse momento, passo a usar a terceira pessoa do plural, referindo-se a nós professores. Isso 
significa que, a partir desse momento, haviam outros professores contribuindo no planejamento e com 
o acontecer do grupo. 
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interpretações surgiram no grupo; na sequência, colocamos a versão da paráfrase, o 

que gerou múltiplos questionamentos e divergências. Finalmente, sugerimos que os 

professores, ao evidenciarem a sua escrita no processo de avaliação, identificassem 

as duplicidades de significados gerados. Foram convidados a narrar para o grupo as 

suas concepções acerca do que é e qual o objetivo de uma avaliação, quais os 

critérios utilizados e quais as dificuldades encontradas. Deste modo, seguem as 

narrativas geradas a partir da proposta da vivência. 

 
Pessoal, o que vocês entenderam, o que está escrito nesta frase? Atria 
 
A interpretação? Luna 
 
Que os dois fizeram a pesquisa e só um apresentou. Alcyone 
 
Quem que apresentou no teu ponto de vista? Atria 
 
A Raquel. Alcyone 
 
Todo mundo concorda? Atria 
 
A impressão é que alguém pegou carona no trabalho. Adhara 
 
Eu diria que a Raquel preparou a pesquisa com o Silvio e apresentou o Silvio. 
Polaris 
 
(59s muitos falando junto) 
 
Eu tive duas interpretações. Alkaid 
 
Eu não. Mayara 
 
(01:06 – muitos falando junto) 
 
Aqui não está em nenhum momento dizendo que o Silvio não fez a 
interpretação. Hadar 
 
(01:27 – muita conversa) 
 
A Raquel do Silvio, o Silvio da Raquel. Hadar 
 
(01:34 – muita conversa) 
 
Quem que fez a apresentação, a Raquel ou o Silvio?”. Hadar 
 
(01:49 – muita conversa) 
 
 A Raquel apresentou e fez a apresentação, apresentou o Silvio e apresentou o 
trabalho. Polaris 
 
Gente, foi apresentar o Silvio e o apresentou. Alkaid 
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(02:09 – muita conversa) 
 
É questão de interpretação eu acho. Errai 
 
(02:23 – muita conversa) 
 
A Raquel preparou a pesquisa dela com o Silvio, os dois juntos, montaram uma 
pesquisa, e depois o apresentou. Tipo assim, na hora que era para os dois 
apresentar, acabou só ela apresentando. Mira 
 
(02:53 – muita conversa) 
 
Na primeira leitura eu imaginei que a Raquel e o Silvio fizeram o trabalho, mas 
quem apresentou foi só a Raquel, mas tem a hipótese de que o Silvio, a Raquel 
fez a apresentação do Silvio. Este é o Silvio (...), professor da Unifra.... Sirius  

 

A partir do encontro anterior, já havia percebido a necessidade de ponderar e 

contribuir mais com o grupo acerca de referenciais teóricos e também no sentido da 

vivência proposta, tendo em vista os distintos sentimentos que iam brotando do 

grupo. Assim, no final desse encontro, previamente organizado, apresentei o 

seguinte comentário. 
 
 

Pessoal! Como vocês viram, uma simples frase, a gente teve interpretações 
diferentes, algumas discussões, algumas divergências e alguns encontros 
também. Aí eu a Polaris trouxemos algumas palavras para vocês: As pessoas se 
comunicam de diferentes formas, verbal ou não verbal; no entanto, a 
comunicação oral ainda é a forma mais comum de comunicação. Usamos a 
palavra para entoar, instruir, orientar. A escrita também é considerada uma 
forma de comunicação verbal, e essa é utilizada para registro do pensamento, 
de observações, de informações e também de sentimentos, que consiste numa 
forma de comunicação das mais eficazes que existe, sendo assim, ao utilizarmos 
a escrita como forma de comunicação e avaliação do outro, temos muita 
responsabilidade pela clareza, e na escolha das palavras que utilizamos, pois a 
escrita é um símbolo, um sinal gráfico escrito que representa os sons. É uma 
transformação da língua natural em código, que vai ser interpretado e 
compreendido por alguém. Por isso, a responsabilidade sobre a palavra, é 
daquele que a menciona e a responsabilidade da escrita é daquele que escreve. 
Nós, como professores, aprendemos muito a todo momento, e também somos 
colocados frente a grandes desafios, e fazer uma avaliação, construir uma prova, 
é um grande desafio. Assim, após essa reflexão inicial, nós queremos abrir para 
a reflexão dos professores sobre a construção de uma avaliação. Atria  

 
 
 VIVÊNCIA “DIA DE PROVA” – 7º Encontro do grupo reflexivo 
 

Na sequência dos encontros, por sugestão do próprio grupo, continuamos a 

contemplar as questões sobre e avaliação. Nesta ótica, a vivência programada foi 
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“vamos fazer uma prova?”. Essa vivência foi pensada e organizada com auxílio de 

Polaris, quando distribuímos, para os professores responderem, como didática de 

dinamização do grupo, avaliações elaboradas pelos próprios professores que 

compõem o grupo, avaliações essas já desenvolvidas anteriormente pelos alunos. 

Tomamos a cautela de um mesmo professor não responder a sua própria avaliação 

e sim a avaliação do colega, com ética e respeito, tendo a clareza de que o objetivo 

não era avaliar o documento e sim buscar respondê-lo. A intenção foi de fazer com 

que os docentes se colocassem no lugar do aluno, impulsionando ainda mais a 

tomada de consciência do grupo de professores e fomentando a transformação do 

fazer docente, novamente com implicação de outros professores do grupo. Ao final, 

solicitamos que os professores narrassem os sentimentos gerados a partir dessa 

situação de alunos e quais foram suas percepções nessa vivência. Ao final do 

encontro, deixamos com cada um dos professores uma mensagem para refletir. 

Apresento um recorte do que constitui-se esse encontro reflexivo. 

 
Vocês receberam então, provas feitas pelos colegas; então, num primeiro momento, a 
gente gostaria de ouvir de vocês, como vocês se sentiram frente a ter que responder 
uma avaliação? Atria 
 
Eu me senti assim na hora, meio que restrita, uma porque o aluno, quando ele estuda, 
ele estuda para aquela prova, para aquele conteúdo. E por mais que nós estejamos 
formados e tenhamos o diploma, a gente não consegue dominar todos os conteúdos e 
eu senti um pouco de dificuldade (...) não é uma área que eu trabalho sempre, então 
algumas coisas muito específicas, eu realmente não respondi. Sirius 
 
(...) a dificuldade que eu tive mesmo foi de conteúdo especifico e teórico, a metade das 
coisas aqui eu tinha uma vaga noção, não me lembro realmente da faculdade (...). Errai 
 
(...) eu e a Polaris tivemos o cuidado de apanhar provas que foram elaboradas após a 
nossa primeira prática reflexiva, há exatamente um mês atrás, e nós pegamos provas 
construídas neste intervalo de tempo (...). Então essa prova foi feita depois deste período 
e foi por isso que nós elegemos estas provas. Atria 
 
(...) quando eu peguei a prova, eu também num primeiro momento eu me senti insegura, 
digo: geeeeeeeeeeeente, não consigo descobrir nada. Alkaid 

 
 

Mensagem distribuída aos professores no final do grupo 
“Mais do que avaliar as provas e dar notas, o importante é ensinar com amor mostrando que sempre 

é possível fazer a diferença.... 
Afinal o que realmente faz a diferença é o fazer acontecer, a solidariedade, a compreensão, a ajuda 

mútua e o amor entre as pessoas... 
O resto vem por acréscimo.... 

É este o segredo do Evangelho. 
Tudo depende da pedagogia do amor”. 

“Ensina o educando o caminho que deve andar e, ainda, quando for velho, não se desviará dele”. 
(Autor desconhecido) 
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A realização do 7º encontro reflexivo resultou na compreensão da dificuldade 

de interpretação e entendimento de questões relevantes na docência superior. 

Assim, as percepções geradas a partir desse encontro deram origem ao 8º Encontro 

do grupo reflexivo. 

 
VIVÊNCIA “NARRANDO O OBJETO” – 8º Encontro do grupo reflexivo 

 

Não esgotada a temática da avaliação, o oitavo encontro do grupo reflexivo foi 

novamente pensado para suscitar a reflexão dos professores sobre as intempéries 

da relação que estabelecem com a docência. Tenho como objetivo dar continuidade 

aos movimentos gerados no encontro anterior, aprofundando a questão da 

avaliação. Neste momento, busco auxílio com colegas do doutorado e ainda com a 

professora orientadora. Decidimos pela vivência da descrição do objeto. Para esse 

encontro, solicitei que cada professor trouxesse, para o dia do encontro, de sua 

casa, um objeto, o qual deveria permanecer oculto até o momento do acontecer 

grupal. No encontro, solicitamos que os professores permanecessem em duplas e 

que cada um procurasse descrever para o colega o que havia trazido 

(características). O colega professor, à medida que o objeto ia sendo narrado, 

optava por desenhar, descrever, arriscar, descobrir. Após, o outro professor fez o 

mesmo processo com o colega. 

O encontro foi marcado, inicialmente, pela descontração, no qual os 

professores buscavam ludicamente expressar-se aos demais colegas acerca de um 

objeto sigiloso. Percebi o envolvimento dos colegas e a implicação com a atividade 

solicitada. Na medida em que os professores narravam aos demais a experiência, 

percebiam a distância entre o que se diz e o que o outro interpreta. Em seguida, 

houve a aproximação da vivência com a docência. Segue o recorte do encontro. 

 
Cada pessoa mostra o objeto que narrou, que descreveu e o colega mostra o 
desenho que fez. Giove, o que tu desenhou? Atria 
 
 Eu achei que era um celular, mas era, (risos) quase igual o tamanho... Rana 
 
Alcyone narrou uma torre e a Polaris desenhou uma caneta. Atria 
 
A professora explica bem. Polaris 
 
Nada impede que ela escreva com o batom no vidro. Hadar 
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Bom, o meu objeto que eu trouxe é um rosário e a minha colega Alcyone 
desenhou uma tela que ficou um chaveiro. Polaris 
 
Daí, quando vocês estavam narrando, descrevendo os objetos, o que vocês 
sentiram? Atria 
 
Dificuldade, muita dificuldade. Uma vontade de encontrar... Talitha 
 
É difícil de dizer o que tu estás vendo em palavras que a pessoa consiga 
compreender. Luna  
 
Para mim foi difícil, porque parece que faltam muitas informações, a gente fica 
buscando, tentando imaginar, mas faltam informações (...). Mira 
 
Pois é, agora vamos tentar aproximar isso da docência... Atria 

 

Mensagem distribuída aos professores no final do grupo 

 Ao final do encontro foi distribuído um pedaço de fita a cada professor e lida a 

mensagem: 

 
AQUELE ABRAÇO..... 

Existe algo em um simples abraço que sempre aquece o coração; 
Dá-nos boas vindas ao voltar para casa 

E torna mais fácil a partida. 
Um abraço é uma forma de dividir 

As alegrias e as tristezas por tudo o que passamos, 
Ou é uma forma para amigos dizerem que se gostam. 

Abraços significam que realmente nos importamos; 
Tanto com nossos avós, com nossos vizinhos, com nossos amigos, 

Ou até com um urso amigo.... 
Um abraço é algo espantoso... 

É a forma perfeita de mostrar o amor que sentimos, 
Mais que palavras, que não podem dizer. 

É engraçado como um simples abraço faz-nos sentir bem... 
Em qualquer lugar ou língua... 

Um abraço é sempre compreendido 
E abraços não precisam de equipamentos, 

Pilhas ou baterias especiais. 
É só abrir os braços e os corações, 

Um grande abraço. 
(Autor desconhecido) 

 
 

 Após a leitura da mensagem, solicitei que os professores dessem um laço em 

qualquer objeto do colega que estivesse a sua direita (caneta, estojo, crachá, bolsa, 

etc.), seguido de um forte abraço. Esse momento mobilizou sentimentos nos 

professores que se abraçaram e trocaram suas fitas. Sentimentos esses de respeito, 

admiração, amizade, coleguismo e emoção. Vejo alguns professores carregarem 

seus laços até os dias de hoje. 
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VIVÊNCIA “AVALIAÇÃO E PPC” – 9º Encontro do grupo reflexivo 
 

 

A partir das mudanças ocorridas no corpo docente do Curso, sentimos a 

necessidade de estudar mais a fundo o PPC, tendo em vista um processo de 

resgate e até mesmo [re]apropriação do projeto formador. Queríamos buscar a 

compreensão do que realmente diz o PPC até para envolver e refletir junto aos 

novos professores do Curso. Neste sentido, esse encontro foi planejado e executado 

juntamente com outros dois professores do Curso. A partir dessa explanação, os 

professores foram levados a refletir sobre que proposições docentes seriam 

necessárias para aproximar-se mais do PPC ou contemplá-lo mais para o ano de 

2010.  

Esta temática foi originada a partir da solicitação da coordenação do Curso. 

Este encontro estava sob a responsabilidade dos professores Errai e Sirius. Segue 

como se deu o encontro. 

 
A idéia inicial seria falar sobre avaliação, (...) assim: houve uma pequena 
melhoria, claro, mais do que dois semestres de avaliação, lendo umas coisas 
sobre a área da educação (...) eu tenho mais dúvidas do que certezas, como 
todo mundo, eu acho. Então assim, a ideia aqui não é tirar conclusões, não é 
que estou certo, estou errado, por quê? Por que quando começo a ler os artigos, 
começa a ver que a avaliação é multifatorial, e quando é multifatorial a gente vai 
ver que tem disciplinas que são de semestres diferentes, a gente trabalha com 
maturidades diferentes e trabalha com turmas diferentes. Então é assim, a ideia 
não é criar um consenso que avalie igual, mas acho que é fazer a gente pensar 
principalmente na essência da avaliação. Errai 

 
 

 
DIÁRIO DE ERRAI – 10º Encontro do grupo reflexivo 
 

O professor expõe seu diário que retratava seu modo de dar aulas um tanto 

quanto diferente dos moldes tradicionais. Relatou sua experiência ao optar por 

trabalhar com a corresponsabilização do aluno em uma disciplina optativa do Curso. 

Neste sentido, expôs sua vivência no semestre, na medida em que não realizou 

chamada, não fez prova e não cobrava a presença do aluno em tempo integral. 
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Verbalizou, ainda, que adotou esse modo de conduzir seus trabalhos por um 

semestre, tendo por base a sua experiência como aluno da graduação.  
 

Não tem prova, não tem chamada. Não faço prova nem chamada. E como que 
eu dou nota?. Auto-avaliação. Porque a idéia é sempre essa. É fazer o que a 
Adhara falou, (...) para ver se o aluno tem responsabilidade com as coisas que 
eles a vida inteira criticaram, que tem prova e chamada. Errai 

 
 
VIVÊNCIA DO PPC – 11º Encontro do grupo reflexivo 
 

Este encontro estava sob responsabilidade minha, Polaris e Alnair e a 

proposta era dar continuidade ao estudo dos objetivos do PPC, ou seja, estudar o 

nosso currículo. Nesse dia propusemos, a partir da releitura da concepção e dos 

objetivos do curso, que os professores permanecessem em duplas e trouxessem, 

após um período de conversação, uma experiência docente que se aproximou, 

afastou-se ou contemplou-o integralmente. Apresento um pequeno recorte do 

princípio desse encontro reflexivo. 

 
A gente recebeu então o objetivo fomentar a capacidade de assimilar 
criticamente o conhecimento técnico-científico, as habilidades e competências 
essenciais de prevenção, promoção e recuperação da saúde. A nossa primeira 
leitura foi de que é extremamente complexo fazer isso, porque a parte critica é 
uma coisa muito difícil de estimular no aluno, colocar habilidade e competência; 
e pior ainda é aliar a prevenção, a promoção e a recuperação da saúde; é 
praticamente impossível quando a gente olha um objetivo desses (...). Errai 
 
(...) é praticamente um texto, porque se tu pensar de uma outra forma, eu estou 
me assustando, geeeente do céu, os objetivos são extremamente ambiciosos. 
Luna 

 
 
DIÁRIO DE LUNA – 12º Encontro do grupo reflexivo 
 
 Este encontro foi planejado para a exposição do diário da profª. Luna, que 

narrou para os colegas a sua experiência junto a um Módulo de ensino específico 

(Fisioterapia e Promoção da Saúde IV). O recorte que segue demonstra o início da 

exposição do diário da professora. 
  

Quando Atria trouxe a proposta de estar escrevendo o diário e fazer esse relato 
semanal, a primeira coisa que me veio a cabeça foi a disciplina que hoje eu não 
estou dando mais, que é fisio e promoção IV e eu vou explicar o porquê. Eu tive 
essa disciplina como acadêmica e mesmo sendo uma acadêmica que era 
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apaixonada por saúde pública, foi uma disciplina que eu, na época da academia, 
achei muito pesada e tinha bastante dificuldade de entender os textos (...). E foi 
realmente, eu tomei como meu grande desafio. Eu sentei frente a todo o material 
que a Alnair me passou e eu disse que com certeza esse seria o meu grande 
desafio, porque eu queria tentar passar a gestão de uma forma que os alunos 
conseguissem compreender a importância daquilo ali para eles, que é uma coisa 
que eles nunca compreendem (...). Luna 

 
 
VIVÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA FISIOTERAPIA E PROMOÇÃO DA 
SAÚDE (FP25) – 13º Encontro do grupo reflexivo 
 

Impulsionado pelo grupo anterior, este encontro foi proposto na lógica da 

apresentação de todos os módulos de Fisioterapia e Promoção da Saúde (I, II, III e 

IV). Teve por objetivo apresentar os conteúdos e as modalidades de trabalho e 

locais de prática de cada um dos módulos para reconhecimento dos demais 

professores e posterior proposta de trabalho integrada. O excerto que segue dá idéia 

de como se constituiu a proposta desse encontro. 

 
O objetivo de hoje era dar continuidade ao diário de aula da Luna, que foi a 
prática reflexiva anterior a essa. Qual que é a idéia para hoje, iluminada pelo 
desabafo da Luna, nós naquele momento do último encontro, tivemos a ideia de 
hoje estarmos olhando para nossos planos de ensino, mas antes disso, eu 
gostaria de propor que as professoras que estão com os módulos de educação e 
promoção e fisioterapia e promoção falassem para o grupo, o que trabalham e 
como trabalham em cada um desses módulos. Atria 

 
 
CONTINUIDADE DA FISIOTERAPIA E PROMOÇÃO – 14º Encontro do grupo 
reflexivo 
 
 O 14º encontro reflexivo volta a discutir sobre os módulos de FP, temática que 

inquieta e vem desacomodando os professores acerca da dinâmica curricular e do 

seu fazer docente, pois identifica fragilidades importantes no currículo do Curso de 

Fisioterapia. Em continuidade ao encontro anterior, propomos o estudo dos planos 

de ensino dos módulos de todas as Fisioterapia e Promoção da Saúde (I, II, III e IV) 

para que, assim, vislumbrássemos possibilidades de adequação dos conteúdos e 

articulação com os demais módulos de ensino. A partir do desabafo e do 

descontentamento dos professores dos módulos de FP. percebemos que a essência 

                                                 
25 A sigla FP será utilizada para referir-se aos Módulos de Fisioterapia e Promoção da Saúde. 
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do Curso está nestes; entretanto, não é de apropriação dos professores os 

conteúdos e as maneiras de articulação com a profissão. Segue o excerto. 

 
(...) Alkaid fez a gentileza de trazer para nós os planos de ensino e a minha 
proposta; agora, se vocês tiverem alguma outra idéia a gente está aqui para 
isso, é, se a gente olhar para esses planos, por módulo, tentando relembrar o 
que foi discutido na fisio e promoção IV, e identificar que propostas que nós 
temos (...) a minha proposta seria então a gente se reunir por módulos, fazer 
uma discussão, ver como a gente faz essa articulação e depois parte para o 
grande grupo. Atria 

 
 
 
CONTINUIDADE DA FISIOTERAPIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE – 15º Encontro 
do grupo reflexivo 
  

A proposta desse encontro reflexivo, na continuidade dos outros encontros já 

ocorridos, foi de vislumbrar possibilidades e começar a colocar em prática as 

proposições dos professores nos encontros anteriores. Nesta lógica, os professores 

iniciam comentando questões que já estavam em andamento. Segue o descrito. 
 

Tu estás dizendo que a FP II mudou? Atria 
 
Mudou não, o conteúdo continua o mesmo, só o formato (...). Mas o foco mesmo 
da FP II são os modelos e o SUS. As práticas, da FP II, como ela está no quarto 
semestre, eles têm dois grupos. Eles realizam um grupo na Urlândia e o outro 
grupo na área verde, lá no Alto da Boa Vista. Alkaid 
 
Qual a diferença entre trabalhar em grupo ou trabalhar em domicilio, é a mesma 
coisa? É a mesma coisa aquele trabalho no grupo, que tu disse que eles 
também vão para domicilio. Mira 
 
Eles vão para colocar em prática aquilo que eles aprenderam em semiologia, na 
cinesiologia, por isso que a gente falou da Hadar, da questão da avaliação, 
porque aqui eles vão tentar colocar em prática a avaliação que eles viram lá com 
a Hadar. Alkaid 
 
Eu estou perguntando por que eu achei que eles só fizessem coisas de grupo 
daí, eles vão para domicilio também? Mira 

 

 

É importante destacar que as vivências aqui relatadas, de maneira global, 

buscaram promover mudanças na relação professor/aluno/docência no caminho 

longo e inacabado de aprender a ser professor.  
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As vivências tornaram-se importantes como didática do grupal, na medida em 

que se considerou a dinâmica do grupo articulada com aspectos institucionais. 

Conforme (Souto, 2007), o termo pressupõe um enfoque pedagógico, porém, que 

vai além de propor metodologias de trabalho em grupo. Fundamenta-se em 

situações de ensino-aprendizagem em sentido concreto, ou seja, considera o 

contexto com a condição grupal para estudar essas situações. Já a experiência de 

Ferry (1974, p. 90) com abordagens grupais, possibilita pensar o trabalho em grupo 

a partir de nenhuma técnica posta à prova, sendo “a marcha tateante e, dada a 

natureza do processo posto em jogo, aventurosa”, o que, de certa maneira, não 

deixou de ser contemplado nesta abordagem, pois cada vivência foi sendo pensada 

e repensada a partir de situações reais e contextualizadas do Curso de Fisioterapia.  

A partir das vivências propostas assim como dos diários de aula expostos 

para o grupal, estimulamos o intercâmbio da situação vivida por um professor como 

oportunidade de aprendizado para todos. As narrativas dos professores, a partir de 

suas vivências no cotidiano docente, dão a tônica para o acontecer do grupal, e o 

grupal, por sua vez, é que se constituiu em dispositivo da aprendizagem desses 

professores. Assim, passo a esboçar como se constituiu a dinâmica da reflexão dos 

professores no grupo para, na sequência, apresentar os movimentos construtivos e 

as aprendizagens decorrentes desta.  

 
4.1 A Dinâmica do grupo reflexivo 
 
 Primeiramente, o que surge nesses escritos são sentimentos e pensamentos 

que emergiram ao longo do caminho percorrido para a análise dos dados da 

pesquisa. Senti a necessidade de escrever algumas linhas, mediante as 

confirmações e as contradições que foram surgindo logo no início do processo. 

Penso que esse caminho poderia ter sido mais leve, mas para uma tese de 

doutorado quem sabe está a altura. 

 Quero compartilhar com o leitor (a) os sentimentos que brotaram, na medida 

em que eu estendia o olhar sobre as transcrições do grupo reflexivo. Determinada a 

seguir, ou quem sabe aproximar-me do que seria o fim, comecei muito motivada, 

feliz comigo mesmo por pensar estar no caminho. Nas primeiras análises, esta 

motivação se estendeu, pois estava descobrindo o que, no meu inconsciente, nas 

minhas concepções, de alguma maneira, já estava preparada para encontrar. 
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Mesmo sem intenção, tenho pré-concepções baseadas no que acredito conhecer, 

ou acreditava que conhecia. Em alguma medida, isso foi demonstrado nos primeiros 

encontros reflexivos a partir do que os colegas apresentaram com suas visões, 

concepções, pensamentos e sentimentos.  

Porém, logo no 5º, 6º encontro, passei a conhecer outra realidade, outros 

professores. Muitas surpresas com quem eu pouco convivia e outras surpresas com 

quem eu acreditava que conhecia. Contradições, incoerências, silenciamentos, 

resistências; enfim, questões que surgiram e que eu não esperava, ou pelo menos 

não havia percebido que estavam implícitas. Mas, assim é fazer um grupo, ou 

melhor, pesquisa com grupos. Por isso, precisei dar um pequeno intervalo de tempo 

para poder eu mesma reavaliar o meu percurso como pesquisadora que, 

claramente, é distinto daquela professora que tinha o papel de coordenar e mediar o 

grupo de prática reflexiva (GPR), como carinhosamente foram chamados os nossos 

encontros pelos colegas professores. 

 As constatações, ou melhor, as compreensões que tive no transcorrer do 

grupo mostraram-se diferentes nesse momento de análise. Talvez o olhar mais 

afastado, desprovido de pré-concepções (o máximo que pude) me mostraram outros 

caminhos que não são lineares, que são tortuosos, que transgridem e progridem, e 

que precisei encontrar. Isso quer dizer que participar do GPR como professora e até 

mesmo como coordenadora e mediadora é infinitamente diferente de minha função, 

neste momento, de analisar tudo o que aconteceu nesses encontros. 

Para o leitor (a), isso pode ser uma condição dada, nada de novo, mas para 

mim foi processo, foi vivido e me trouxe sentimentos que não estavam no repertório, 

como indignação, raiva, tensão, ansiedade, desmotivação, dúvida, insegurança, 

enfim, aprendizado. Como mostrar esses dados na Tese? São muitos avanços e 

retrocessos, tanto do grupo quanto das pessoas individualmente, meus inclusive. 

São contradições que surgem da mesma pessoa no mesmo dia de GPR. E agora? 

Estaremos eternamente nas idas e vindas? Sempre progredindo e retrocedendo? O 

que se passa com o ser humano? 

 Maior a minha indignação por estar vivenciando coisas que se repetem 

mesmo depois de exaustivas reflexões no grupo. Não falo exclusivamente de meus 

colegas, mas de mim mesma. Equívocos se repetem e parece impossível fazer o 

ensino modular acontecer nesse contexto formativo. Seria assim a docência? Não 
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tenho respostas, mas diria: não é fácil! Como somos marcados pela nossa trajetória! 

Como a vida nos marcou! 

 Positivamente, vejo que procurei manter-me desprovida de convicções 

anteriormente elaboradas, passando a conhecer e a perceber outras potencialidades 

no grupo que estão dispersas, desencontradas, quem sabe desmotivadas também. 

Penso que, a partir deste momento, meu compromisso se torna maior do que 

escrever a minha tese. Tenho um compromisso grupal em continuar mediando o 

grupo, continuar entrando em conflitos, mediando as crises que certamente surgirão 

(em mim e nos colegas, com certeza), estimulando reflexões e buscando junto aos 

meus colegas soluções teórico-conceituais para os nossos próprios problemas. Esse 

é meu compromisso como pesquisadora, pois é nessa formação que acredito ou 

então nada disso teria sentido.  

 A partir destes escritos, passo a descrever a dinâmica do grupo reflexivo e 

dessa maneira elucidar a seguinte questão: Como se constitui um grupo reflexivo 

pensado como dispositivo de aprendizagem da docência superior? Com esse 

enfoque, passo a apresentar os movimentos construtivos do grupo reflexivo e, na 

sequência, as categorias que acredito representar a essência do grupo reflexivo, 

tentando trazer o melhor que pude para expressar as contribuições deste como 

dispositivo da aprendizagem da docência dos professores fisioterapeutas. 

Na sequência, neste capítulo, descrevo os movimentos que perpassaram o 

grupo reflexivo nesse período de aproximadamente dois anos. Para isso, elegi a 

descrição dos fatos, dos acontecimentos que permearam o acontecer grupal como a 

melhor maneira de compreensão. Importante considerar inicialmente como o grupo 

se organizou, ou seja, a dinâmica de trabalho do grupo. Considero relevante o 

entendimento da organização do mesmo, na medida em que essa dinâmica levou a 

interpretação dos movimentos construtivos do grupo e as categorias eleitas para 

apresentação dos resultados. Esse capítulo expressa, então, a minha percepção 

como pesquisadora, interpretada a partir do afastamento possível e momentâneo do 

grupo e a partir das anotações do diário de campo. Utilizo as narrativas dos 

professores que vêm ao encontro das interpretações realizadas, no intuito de 

elucidar minha explanação. 

 Ao narrar o diário de aula ou mesmo uma situação vivida provocada pela 

vivência elencada, observei que ocorreu a seguinte dinâmica de atividade do grupo. 
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        Na medida em que um professor narra sua vivência, revive-a e reconstrói numa 

outra perspectiva. Isso quer dizer que, ao narrar um acontecimento vivido aos 

colegas, o professor tem a possibilidade de afastar-se da situação, trabalhando 

sobre suas representações mentais, reconstruindo-a a partir de um olhar mais crítico 

reflexivo. As narrativas dos professores demonstra essa constatação. 
 

Mas eu acho que talvez eu tenha me bloqueado um pouco também em relação a 
eles, sabe, por eles não virem, não estarem abertos, não interagirem. 
(...) ela me provocava e eu aceitava a provocação e daí isso foi extremamente 
ruim e eu sei que grande parte disso foi porque eu estava entrando, porque eu 
ainda não me enxergava como professora. Sirius 
 
Sabe, eu estava pensando, porque eu fui olhar nas questões dos exames e 
realmente, embora eu acho que elas estejam certas, a forma de perguntar eu 
acho que dei um nó na cabeça deles. Alkaid 

 
  

Quando o professor relata “eles” ou “ela”, está se referindo aos alunos ou as 

alunas. Os relatos demonstram algumas dificuldades encontradas e como, nesse 

momento, conseguem perceber os acontecimentos numa outra perspectiva, nesse 

instante, voltando o olhar para si como professor. O professor, ao narrar seus 

trajetos ao demais trabalha sobre si, sobre seus limites, possibilidades, descobre-se, 

reconstrói-se e aprende. O distanciamento tomado no momento da narrativa permite 

ao docente recorrer a sua memória, colocando-se como outro, fazendo-se 

compreendido por aqueles que o escutam (FERRY, 2004). 

Na medida em que o primeiro professor narra sua experiência, os demais, 

que estão na escuta atenta do colega, refletem sobre o acontecimento, buscando 

compreender a situação, ponderando questões de natureza pessoal e profissional, 

“revivendo” ou aproximando-se da vivência do colega como explicitam as falas.  
 

Tu te bloqueaste porque eles não vinham ou será que tu te cobra demais? Por 
que, na verdade, tu está pondo um caso que coloca uma situação dessas e que 
te sente em uma saia justa, claro que estão fazendo para te desafiar, mas talvez 
porque tu te cobre tanto por isso tu sofre tanto, entendeu. Giove 
 
Talvez eles tenham sentido um pouco de insegurança na tua resposta e isso 
abriu espaço para que eles agissem dessa maneira. Errai 
 
Talvez não tenha sido bem claro, tu não tenhas conseguido deixar bem claro 
para a turma o diferencial que é essa disciplina. Talvez a turma não tenha 
entendido. Talvez tu digas, mas eles não entendem. Giove 
 
Eu faço uma leitura bem diferente, na verdade, do que tu estás falando, eu acho 
que eu volto a bater no mesmo ponto inicial, porque todo mundo tem disciplinas 
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e todo mundo já passou por situações de aperto aqui, mas o que mais me 
chama a atenção é a tua insegurança (...). Tu dominas os métodos, tu sabes 
disso, mas tu estás insegura, não sei se como pessoa ou como professora, 
nesse momento. Errai 

 

 Como visto, os professores passam a mediar a própria existência do grupo, 

participando e procurando trazer à tona questões não percebidas pelo professor ou 

então mantidas implícitas. Neste momento, percebe-se a mobilização de questões 

profissionais e pessoais, que são indissociadas da vida do professor. A 

aprendizagem da docência envolve também o descobrimento das capacidades, 

recursos e fragilidades do eu professor. Esse caminho consiste em uma dinâmica de 

desenvolvimento que também é pessoal. Assim, a aprendizagem da docência 

envolve o itinerário existencial na profissão docente, mas também o 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio a partir das representações que 

adquire do mundo, descobrindo suas próprias capacidades, seus próprios recursos 

(FERRY, 2004). 

Na medida em que o grupo refletia sobre o problema narrado pelo colega, os 

professores iniciaram um movimento no qual “reviveram” as suas experiências, 

compartilhando-as e complementando com seu aprendizado na situação em foco. 

Deste modo, os professores, ao reviverem, reconstroem a sua própria vivência e 

passam a refletir sobre o seu acontecimento vivido, ou seja, a reflexão de um 

professor gera a reflexão dos demais colegas acerca de diferentes situações da 

docência superior. Seguem as vozes dos professores. 

 
Eu estava pensando agora como é que eu faço, só pra te exemplificar (...) como 
é que eu trabalho isso Sirius. Alkaid 
 
Eu também ajo dessa maneira, mas eu com o passar dos anos, assim, a vida vai 
ensinando a gente. Polaris 
 
O que eu fazia era tentar valorizar a pergunta dos outros, eu falava assim 
“pessoal a pergunta que a colega está fazendo é muito importante. Alnair 
 
(...) eu agiria de outra maneira, se me perguntassem eu ia dizer, como tu falou 
“não gente, eu tenho noções só”. Mas eu não chegaria abrindo assim porque eu 
acho que não tem necessidade. Polaris 
 
Então como é que eu trabalho, eles têm um dia, uma manhã, trabalham a manhã 
inteira os quatro métodos e eu separo antes os grupos, eles se dividem em 
quatro grupos para trabalharem os quatro métodos, e no dia, questiona-se sobre 
aquele método que não é o seu ou se eu pergunto para o grupo e eles 
respondem (...). Eu não sei se dá para fazer isso, entendeu, mas eu estou 
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fazendo isso e tem funcionado. O primeiro semestre que eu tentei para dar os 
métodos não ficou muito legal. Alkaid 

 

Percebo que, a partir da narrativa de um ou alguns itinerários docentes, o 

grupo veio apresentando as suas memórias, os seus percursos e as suas vivências, 

dando uma dinâmica de circularidade ao acontecer do grupo reflexivo. Esse 

dinamismo confere momentos reflexivos oportunos que orientam para o aprender a 

ser professor (FERRY, 2004). 

Permito-me afirmar que havia certa humildade, cumplicidade e respeito entre 

os colegas, no que se refere ao seu momento de se manifestar. As narrativas 

traziam exemplos de suas práticas de forma transparente, sem medo de rechaços 

ou críticas dos demais membros do grupo. Essa cumplicidade estendia-se também 

quanto ao momento de manifestar-se. Conforme as reflexões iam se delineando, os 

professores assinalavam o desejo de se pronunciar, aguardando o seu momento. Do 

primeiro ao último encontro, o grupo sempre foi marcado por muita organização, o 

que considero, de um lado, positivo, pois podemos angariar maior proveito de todo 

acontecer grupal. 

Porém, nessa dinâmica de atividade, ocorreram muitos acontecimentos que, 

de certa forma, prejudicaram o pensamento do professor, pois quando chegava a 

sua vez a conversação já havia tomado outro rumo, perdendo o sentido para aquela 

pessoa. Alguns retomavam, outros desistiam. 

Assim, constatei que, por meio de reconstruções expressas nas narrativas 

dos professores ocorrem interações e mediações do grupo capazes de transformar a 

reflexão em aprendizagem de ser professor, ou seja, o grupo efetiva-se como 

dispositivo de aprendizagem docente.  

O trabalho grupal, a partir das narrativas dos participantes, valorizou e 

facilitou o compartilhamento de experiências formativas significativas, 

proporcionando a aquisição de conhecimentos que trazem consigo a participação e 

a colaboração de várias pessoas que se ajudam mutuamente em torno de um 

objetivo comum: aprender a ser professor. As experiências significativas ao longo da 

vida, como formadoras de identidades e subjetividades, integram processos de 

aprendizagem e formação que se dão à medida que o sujeito narra os 

acontecimentos vividos (FERRY, 2004; JOSSO, 2004). 
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Essa ideia vem ao encontro de Ferry (2004) sobre a produção de si mesmo, 

ou seja, um momento em que o professor está trabalhando para si e sobre si, num 

movimento interno, próprio, vivencial e experencial, tornando-se gerativo construindo 

sua aprendizagem. Segundo esse autor, esse movimento envolve um itinerário 

objetivo e subjetivo. Objetivo porque o professor narra a sua trajetória para o grupo e 

subjetivo porque envolve a interpretação do professor no momento em que narra 

sobre a vivência do passado, ou seja, a interpretação está direcionada à perspectiva 

de que o professor é hoje a sua interpretação do que foi ontem. Como coloca o autor 

(p. 99) “La  formación, formarse, es objetivarse y subjetivarse en un movimiento que 

va siempre más allá, más lejos”26.  

Saliento que a dinâmica do grupo reflexivo partiu das próprias experiências 

profissionais dos professores e das necessidades evidenciadas a partir do cotidiano 

do grupo de professores. A estrutura e a constituição do grupo sofrem 

transformações de acordo com a especificidade de cada componente e do momento 

vivido pelo grupo, pois geram uma experiência, constroem um aprendizado, assim 

como criam uma representação interna desse grupo e dos seus membros (SOUTO, 

2007).  

Cabe considerar, ainda, que, no transcorrer do grupo reflexivo, ainda no 

período de coleta dos dados, acontecimentos marcantes foram surgindo. Destaco a 

transição de professores no Curso, pois no decorrer de dois anos entraram para o 

corpo docente da Fisioterapia 11 novos professores e saíram 05 definitivamente. No 

início de 2011, incorporaram-se ao grupo mais três professores, somando um total 

de 20 docentes no Curso. Considero inerente à Instituição de Ensino Superior, mais 

especificamente as privadas, variação no quadro funcional, pois essas ocorrem por 

motivos diversos (concurso público, exoneração, licença-maternidade, entre outros). 

Pondero que há ganhos com algumas mudanças, pois novos colegas, com outras 

perspectivas, outras experiências, podem contribuir muito com o Curso e com a 

Instituição. Entretanto, faço referência às peculiaridades do processo formativo e o 

prejuízo que isso pode alcançar, tendo em vista a não consolidação do corpo 

docente com objetivos delineados conjuntamente, de acordo com o PPC 

Institucional. No decorrer da descrição do texto, procuro mostrar esses dois lados da 

modificação do quadro funcional dos docentes. 

                                                 
26 Tradução da autora: A formação, formar-se, é objetivar-se e subjetivar-se em um movimento 
dialético que vai sempre além, mais longe. 
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Em todo esse processo de constituição do grupo, destaco como relevante os 

papéis que os participantes assumiram durante seu percurso. Dentre esses papéis, 

enfatizo a figura do pesquisador, do coordenador27, que possui a função de conduzir 

as atividades do grupo. Considero que a função de coordenar pressupõe a 

capacidade de não se omitir, conduzir sem monopolizar, orientar sem privar, 

valorizar sem expor nem subjugar o outro, incitar sem constranger; enfim, mediar a 

participação no e pelo grupo, fazendo com que ele se efetive como tal e não 

simplesmente como uma reunião de pessoas. Assim, passo a delinear como se deu 

minha participação no transcorrer da pesquisa. 

Em todo este processo, tive o compromisso de auxiliar as atividades do 

grupo, assumindo o papel de participante e também coordenadora e mediadora, 

tendo em vista o grupo reflexivo como um todo. Assim, minha função no grupo foi de 

auxiliar e instigar a reflexão, atuando como estímulo auxiliar, a partir dos problemas 

profissionais e institucionais que lhes são próprios, no intuito de promover a 

transposição de obstáculos na geração de conhecimento compartilhado mediante a 

reflexão coletiva. A esta função, Ferry (2004) denomina de assessor de formação. 

Neste sentido, o professor coordenador precisa ser capaz de facilitar relações e 

reflexões construtivas envolvendo-se no grupo de aprendizagem do qual participa, 

experimentando e refletindo, assim como os demais professores.  

A relevância de minha participação no grupo esteve na representação de uma 

pessoa próxima das situações problemáticas, em que assumi uma postura de 

igualdade e colaboração, detectando e articulando possíveis obstáculos da docência 

superior. 

A ideia de coordenar o grupo reflexivo que assumi esteve em favorecer a 

análise e o desvelar das problemáticas e as soluções pelos próprios professores, de 

maneira compartilhada e contextualizada, envolvendo-os no permanente 

compromisso de reflexão sobre a ação. 

                                                 
27 Destaco os distintos papéis por mim assumidos no decorrer do grupo reflexivo. Por vezes, 
desenvolvia a função de coordenar, aqui compreendido como a pessoa responsável pelo 
planejamento, organização e desencadeamento dos encontros reflexivos, e que também denomino 
de pesquisador.  Em outros momentos, me via mediando o grupo, entendida como aquela 
participação que ora incitava, buscava mais do professor, ora facilitava, desvendava suas concepções 
no desenrolar de algumas questões. Por vezes, ainda via-me como um membro do grupo, assim 
como os demais professores, narrando meus anseios e minhas dificuldades, concordando e 
discordando dos demais colegas, vivendo e revivendo as experiências docentes, ou seja, aprendendo 
a ser professora. 
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Nessa caminhada, ressalto que minha atuação no grupo como pesquisadora 

guardou características diferenciadas, sendo que, por ora, a participação era no 

intuito de coordenar e, por ora, de participar como professora.  Nos primeiros 

encontros, posso inferir que a minha própria participação foi incipiente, mesmo que 

centralizada na minha pessoa; acredito que, por insegurança e até mesmo 

desconhecimento de como fazer para coordenar e mediar, sem maiores 

interferências no desdobramento do grupo.  

No decorrer dos encontros reflexivos, percebi que a minha participação não 

era necessariamente diferenciada dos demais colegas. Mesmo tendo centralizado 

em mim o início das atividades, ao olhar para as transcrições e, principalmente, ao 

me olhar, percebi que o meu envolvimento como pesquisadora no grupo foi circular. 

Após o processo de articulação inicial do grupo, minha participação estava mais 

direcionada às problemáticas da docência superior. Assim o julgo em função de que, 

em muitos momentos, a minha participação era como professora, com todos os 

anseios, alegrias e buscas como meus colegas e por outros momentos me 

encontrava “provocando”, instigando, buscando trazer à tona o que de mais oculto 

encontrava-se nas narrativas dos meus colegas professores. Mas, para isso, posso 

dizer que o caminho foi longo. Também passei por momentos, por fases distintas, 

que por ora foram mais promissoras e, por outro lado, que poderiam ter sido mais 

exitosas. A exemplo do que refiro, posso citar essas distintas participações. 
 
Eu me enxerguei uma pessoa que às vezes não chega de manhã cedo com toda a 
motivação que eu gostaria de chegar e que eu chegava nas turmas passadas. Não 
chego mais, mas tendo bastante consciência de qual é o meu papel ali, busco 
assim, muita força e muita superação para poder estar ali e fazer o que tem que 
fazer. Participação como professora 
 
Qual é o nosso papel como formadores, perante essas atitudes de alunos que vão 
se formar fisioterapeutas e que estão com esse outro tipo de postura no sexto 
semestre? Participação como coordenadora e mediadora da reflexão do grupo 
 

 

Por vezes, nos encontros do grupo reflexivo, aquilo que considero ser 

mediação foi acontecendo de maneira mais incisiva; momentos esses gerados a 

partir de sentimentos contraditórios, como indignação com a desarticulação das 

propostas que nós, professores, apresentávamos com o ensino modular e com o 

foco exclusivo sobre o melhor método de “dar aulas”, como fator determinante do 
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processo de ensinar e aprender. As falas a seguir são representativas da busca de 

mediação 

 
(...) a gente organiza e planeja a disciplina e o conteúdo que é da gente. Não 
como fazemos isso com o do outro; se o módulo é integração, a gente tem que 
planejar e organizar junto e fazer as amarras disso juntos, senão não tem como 
acontecer. Na sistemática que nós estamos funcionando hoje não tem como, 
não tem como! (...) Os conteúdos estão sendo dados de uma forma 
fragmentada, completamente e aí, quando chega no estágio, a gente vai cobrar 
que o aluno enxergue o quê? (...) que tipo de professor corresponde a esse 
aluno ou a essas turmas? Atria 

 
 

De acordo com o que nos coloca Ferry (2004), a condução de um grupo pode 

ser cooperativa, na qual a figura do coordenador coopera com o grupo na produção, 

organização e regulação do mesmo; diretiva, ou centralizada no problema, quando 

este se abstém de qualquer intervenção no conteúdo da discussão, limitando-se em 

assumir as funções de organização e regulação do grupo; e não-diretiva ou 

centralizada no grupo, quando o coordenador contribui apenas para a regulação do 

grupo, não assumindo outra função além da elucidativa. É possível, ainda, conforme 

esclarece Ferry (2004), que haja formas mistas de conduzir um grupo; como 

exemplo, cita a forma cooperativa na fase inicial e diretiva ou não-diretiva 

posteriormente.  

Considerando o espectro desse estudo, o papel desenvolvido por mim no 

grupo perpassou por fases distintas. Longe de adquirir forma linear, a coordenação 

do grupo seguiu naturalmente o desenrolar dos acontecimentos. Sendo assim, ora 

adquiriu característica predominantemente cooperativa, porém ora precisou ser 

diretiva e, algumas vezes, mista. Acredito que não há formulações determinadas e 

rígidas na condução de um grupo dessa natureza, o que exige a observação 

constante dos movimentos e do acontecer do mesmo nos constantes movimentos de 

avanços e retrocessos do grupal. 

Posso afirmar, ainda, que, no decorrer dos encontros reflexivos, o próprio 

grupo passou a mediar-se, manifestando compreensões, opiniões, suposições, 

auxiliando nas soluções e emitindo comentários que buscavam compreender a 

experiência do outro e até mesmo a sua própria. Para essa constatação, apresento 

as seguintes narrativas. 
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(...) talvez não tenhas sido bem claro, tu não tenhas conseguido deixar bem claro 
para a turma o diferencial que é essa disciplina. Talvez a turma não tenha 
entendido. Talvez tu dizes, mas eles não entendem. Errai 
 
(...) será que tu estás exigindo do aluno o nível adequado? Será que tu está 
contemplando todo o tipo de raciocínio? Giove 

 

A partir do exposto, o acontecer grupal foi estabelecido pelo conjunto de 

docentes envolvidos nas suas chegadas e despedidas. Penso que as características 

pessoais dos docentes que compõem esse grupo proporcionaram momentos 

especiais de encontros e desencontros, que tinham a perspectiva de realmente 

discutir para aprender, mantendo e respeitando a existência pessoal profissional de 

cada professor. Assim, o grupo se constituiu a partir da reunião, do encontro dos 

professores sistematicamente, uma vez no mês, com a participação significativa dos 

seus membros. Também posso inferir que a constituição grupal perpassou pela 

implicação e envolvimento das pessoas com o grupo, consigo mesmo e porque não 

dizer com o Curso e com a Instituição na temporalidade de sua existência. 

Acredito que a constituição de um grupo esteja intimamente atrelada à 

motivação e implicação pessoal pela docência e pelo compromisso que os 

profissionais assumiram em ser professor e constituir-se verdadeiramente como tal, 

apesar dos percalços e tropeços apresentados. O desafio da escolha de manter-se 

na docência superior é, em alguma medida, amenizado pelas mediações e 

interações pessoais que vão se estabelecendo nas velhas e novas parcerias que se 

instituem ao longo da trajetória de ser professor. Posso afirmar, ainda, que a 

constituição desse grupo alcançou o auge a partir das narrativas, das lembranças e 

das experiências que emergiram das redes inter-relacionais que iam se formando 

em continuidade a cada verbalização, a cada narrativa de vida e de profissão que ia 

se estabelecendo. 

É importante ressaltar, também, que o grupo se constituiu nas mediações; 

mediações essas que desencadeavam processos reflexivos promissores na 

descoberta de si, do outro e da docência em todas as suas dimensões. As 

mediações que me refiro não são só mediações do pesquisador, mas muito mais as 

mediações e a interação do grupo, na medida em que seus membros conheceram-

se e reconheceram no outro, estabelecendo a possibilidade de seu aprender. 
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Todo esse processo reflexivo grupal possibilitou o delineamento dos 

movimentos construtivos, os diferentes momentos da vida em grupo que envolveram 

o percurso pessoal e profissional dos membros que dele fizeram parte. 

  

4.2 Movimentos construtivos do grupo reflexivo 
 
A partir da compreensão da dinâmica do grupo reflexivo, passo a discorrer 

sobre o que também se constitui foco do estudo, ou seja: Quais são os movimentos 

construtivos de um grupo de professores reflexivos na busca da aprendizagem da 

docência? Por movimentos construtivos do grupo, compreendo as distintas fases, 

momentos que ocorrem ao longo da trajetória de vida do grupo, assim como as 

transformações peculiares advindas destas, conforme os acontecimentos e 

entrecruzamentos dos campos psicológicos que vão se estabelecendo no espaço de 

vida grupal. 

Assim, a partir da análise de todo o processo grupal, identifico os movimentos 

construtivos do grupo reflexivo e procuro demonstrar os distintos momentos em que 

este acontece. Os movimentos construtivos do grupo surgem entremeados à 

dinâmica grupal e constituíram-se com circularidade e dinamismo. Constituem-se 

como resultado da inter-relação do individual no grupal, atrelados ao contexto 

institucional. 

Conferem momentos que representam o conjunto de encontros realizados 

como um todo, nos quais procurei exemplificar e sistematizar alguns dos principais 

acontecimentos vividos pelo grupo. Cabe destacar que não estabeleceram uma 

sequência linear, pois a todo instante movimentos de ida e vinda instituíam-se como 

se o grupo começasse e recomeçasse, avançasse e retrocedesse incessantemente. 

Os movimentos construtivos identificados no grupo reflexivo dos professores 

de Fisioterapia e que são representativos da constituição desse grupo foram três e 

são denominados de articulação inicial, aproximações/afastamentos e continuum 

reflexivo. Estes movimentos marcaram em todos os encontros reflexivos, 

considerando os avanços e retrocessos, os encontros e desencontros, as chegadas 

e as despedidas dos professores; esses movimentos permearam o acontecer grupal, 

ou seja, em vários momentos a articulação inicial, as aproximações/afastamentos e 

o continuum reflexivo emergiram, de forma recorrente e iam se intercalando, 

conforme o desenvolvimento da atividade conjunta, compartilhada. 
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De acordo com Souto (2007), a constituição de um grupo dá-se por fases, 

momentos distintos, não como momentos rígidos, mas que se entrecruzam e que 

caracterizam sua evolução. Para a autora, essas fases são denominadas iniciação, 

desenvolvimento e encerramento. As fases do trabalho grupal descritas por Souto 

(2007) serão apresentadas concomitantemente aos movimentos construtivos desse 

grupo reflexivo, à medida que considerar oportuno. Destaco que os movimentos 

construtivos são marcados por características específicas que mais se destacaram 

em cada fase, sendo explorados na apresentação individual dos mesmos. O mapa 

que segue esboça o grupo reflexivo e a constituição dos movimentos construtivos na 

sua circularidade e dinamismo. 

 
Figura 1: Movimentos construtivos do grupo de professores reflexivos 

Fonte: Autora 
 

Assim elucidado, passo a descrever o que se constituiu essencialmente os 

movimentos construtivos do grupo reflexivo dos professores fisioterapeutas, a partir 

das características que o definiram. 

 

Articulação Inicial 
 

A articulação inicial não representa simplesmente o começo de um encontro 

entre pessoas que se desconhecem, mas envolve o encontro de pessoas que se 

reúnem com um objetivo comum: refletir e aprender sobre a docência superior. 
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Neste momento de articulação inicial, destaco três características que marcaram o 

grupo. A primeira característica envolveu um processo de incitação inicial, de 

conhecimento e reconhecimento de dispositivos no e pelo grupo, um momento 

constante de encontros e desencontros, tendo em vista a constante chegada e 

despedida de professores no Curso. A segunda característica observada foi a de 

que o grupo socializava concepções, interesses, objetivos e compreendia a dinâmica 

que se desenrolava no processo grupal a partir dos distintos campos psicológicos 

que iam se estabelecendo nos momentos da participação, das narrativas dos 

professores, o que se distancia brevemente da fase de iniciação descrita por Souto 

(2007). Ou seja, a todo momento, o grupo recomeçava e continuava. A terceira 

característica foi marcada pelos momentos de silenciamento, dependência e 

passividade, surgidas nessa fase de articulação inicial. 

Para Souto (2007), a fase de iniciação caracteriza-se pela formação do grupo, 

pelo encontro de pessoas que compartilham projetos/objetivos comuns e que 

carrega consigo três momentos importantes a destacar: o desconhecido/o novo, o 

fantasma da ruptura e a dependência. O desconhecido/novo é assentado em uma 

série de questões e incertezas geradas pela singularidade da situação. Expectativas 

são geradas quanto aos membros participantes (quem são e como são), quem será 

o coordenador, que interações se darão, qual a didática grupal28, entre outros 

anseios que podem emergir na iniciação.  

Neste grupo reflexivo, os membros conheciam-se e me identificavam como 

coordenador, pois assim foi a proposição inicial para a constituição do grupo e da 

pesquisa. Notadamente, o grupo reflexivo iniciava com a minha proposição. Mesmo 

em momentos em que havia outros professores envolvidos, desencadear cada 

encontro permaneceu quase sempre centralizado na minha pessoa (dependência), o 

que corrobora com um dos marcadores de Souto (2007). Havia o reconhecimento do 

coordenador e dos membros do grupo, mas existia, sim, a expectativa do novo, uma 

vez que os membros ainda não sabiam qual seria a didática do grupal, ou seja, qual 

seria sua participação e, de certa forma, mostravam-se dependentes do 

coordenador. Assim, a articulação inicial caracterizou-se como o momento do grupo 

                                                 
28 A didática do grupal, conforme Souto (2007, p. 20) propõe um campo, um ambiente em que se 
privilegia um cenário, uma realidade na qual as práticas surgem e se contextualizam em uma trama 
social caracterizada pela fusão, reciprocidade e mediação. Significa construir um caminho possível, 
com a intenção de complementar outras didáticas na produção pedagógica atual.  
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em que o coordenador tinha a incumbência de pensar, planejar e desencadear o 

grupal.  Seguem exemplos. 

 
Hoje nós vamos compartilhar o diário de aula da Professora Luna, 15 de abril de 
2010. Não esqueçam que, conforme vocês vão se pronunciando, vão me 
passando os nomes antes.(...) Quando a gente olhar para a nossa imagem 
nesse espelho, a gente vai se concentrar, se remeter à prática docente 
independente de ser dentro da sala de aula ou fora dela. Tentem buscar o que 
vier na imaginação. O que vocês enxergam de vocês na ação docente. Como 
vocês se enxergam nessa pratica docente, olhando para vocês. Atria 
 

 

Nesta fase de articular inicialmente o grupal, os professores mantiveram-se 

mais “passivos”, quer dizer, mais expectantes em função de que havia alguém 

responsável pela organização das atividades. Mesmo quando havia um ou outro 

professor participante da organização e do planejamento da atividade, cabia ao 

coordenador dar início as mesmas. No movimento de articulação inicial do grupo, 

percebi que as investidas dos professores eram mais tímidas, pois houve poucos 

momentos que foram predominantes de alguns professores, não havendo 

uniformidade nas participações; poucos falaram e muitos permaneceram na escuta. 

Penso que isso tenha ocorrido em grande medida pela particularidade da articulação 

inicial do grupo reflexivo como representação de uma pesquisa. 

Para Souto (2007), nessa fase, comportamentos e condutas caracterizam a 

iniciação; surgem membros passivos, há uma tendência ao desempenho individual, 

ao que cada um conhece, podendo ainda surgir ansiedade. Os membros sentem-se, 

de certa maneira, desprotegidos, necessitam de direção, orientação e tendem a 

esperar pela determinação de tarefas a partir do coordenador como membro 

capacitado para organizar, dirigir o grupo (dependência). O que há de comum é o 

conjunto de interesses. Entretanto, das expectativas e metas, vão se formando 

objetivos grupais em que os indivíduos vão tomando consciência da razão que os 

une, gerando, assim, um projeto grupal. 

Tomando por base a Teoria de Campo29, proposta por Lewin (1948), nesse 

movimento de articulação inicial estabelece-se um dos elementos identificados pelo 

                                                 
29 A Teoria de campo não consiste em uma “teoria” no sentido único da palavra, mas como o próprio 
autor denominou, “a Teoria de campo provavelmente se caracteriza melhor como um método, isto é, 
um método de analisar relações causais e de criar construções científicas” (LEWIN, 1965, p. 51). 
Consiste em um sistema integrado de pensamento que abarca conceitos específicos, como a 
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autor, que são as relações de espaço da pessoa, sendo que esses espaços não se 

constituem necessariamente em espaço físico, mas o espaço de vida da pessoa. 

Este, por sua vez, é constituído pela pessoa e pelo meio psicológico como ele existe 

para a pessoa. No contexto grupal, Lewin propõe uma formulação semelhante ao 

individual, em que o espaço de vida de um grupo consiste em um grupo e o meio, tal 

como existe para o grupo. Nessa abordagem, Lewin afirma que há certa 

interdependência, pois o espaço de vida inclui todos os fatos que têm existência 

para o grupo e para a pessoa e que nessa fase mesclam-se o que já existia e o que 

surge de novo. 

 Outra relação que se observa e que se aproxima do segundo elemento da 

Teoria de campo proposta por Lewin são as aspirações, desejos e ansiedades que 

surgem nesse momento de articulação inicial do grupo. As tensões interiores da 

pessoa vão se estabelecendo a partir das experiências do já vivido com as 

aproximações e afastamentos do campo grupal. A Teoria de campo apresenta-se 

como um sistema integrado, ou seja, não se separam, mas são mais perceptíveis 

em alguns momentos do que em outros. Percebo que as relações de espaço, as 

aspirações, desejos e saciedade, assim como as forças de campo e a atmosfera do 

grupo surgem em todos os movimentos construtivos, entendendo que esses também 

não são dicotômicos. 

Em suma, observei que essa característica de heterogeneidade da 

participação docente, considerando a questão da temporalidade, foi breve, pois o 

grupo de professores já estabelecia contatos profissionais (e até mesmo pessoais) 

anteriores ao início da pesquisa. Mesmo havendo essa aproximação das pessoas, 

pude constatar uma atmosfera grupal profícua, porém com sentimentos e 

participações tímidas por parte de alguns membros. Assim, levando em 

consideração a questão do novo, o grupo apresentou momentos de silenciamento e 

participações singulares.  

Na pesquisa realizada por Simas et al. (2009) para interpretar e compreender 

o silenciamento no processo grupal, distintas categorias foram elencadas. A primeira 

dá conta dos sentimentos grupais que podem ser de reflexão, mas que podem gerar 

inquietude ou tranquilidade. A reflexão pode ser provocada pela consciência 
                                                                                                                                                         
atmosfera de grupo, níveis de realidade, perspectiva de tempo, decisão de grupo e sentimento de 
grupo. Esses conceitos explicativos adotados por Lewin têm herança na topologia, pois dá conta das 
relações de espaço; na psicologia psicodinâmica do indivíduo, como nível de aspiração, necessidade 
e saciedade; e de forças de campo, barreira ou locomoção. 
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desperta a partir do outro, o que promove despertares a partir da imersão em si 

mesmo, um recuo necessário. A inquietude é um sentimento que pode surgir quando 

o silêncio se perpetua por muito tempo, levando à ansiedade dos participantes, o 

que não condiz, na minha leitura, com o processo desse grupo reflexivo. Entretanto, 

além do sentimento de inquietude Simas et al. (2009) esclarecem que, para outros 

membros do grupo, a continuidade do silêncio pode representar algo necessário e 

que resulta em tranquilidade de um grupo que está se desenvolvendo. 

A segunda categoria elucida o que motiva permanecer em silêncio. Considero 

relevante essa apresentação, na medida em que houve alguns membros, mesmo 

que minoritariamente, que permaneceram com silenciamentos durante o desenrolar 

do grupo. Nesta, surge a dúvida e o medo como principais elementos. A dúvida pode 

ser gerada pela vergonha de manifestar-se, revelar ou não revelar aos demais 

membros do grupo suas concepções e suas ações. O medo de se expor ou uma 

força retida, ou seja, a interrupção de um possível dizer mantido implicitamente. 

Ambos, dúvida e medo, podem representar uma espécie de resistência, como um 

bloqueio grupal, pois demonstram as dificuldades enfrentadas nas buscas 

individuais no processo grupal. 

As situações de silencio também podem representar fuga no sentido de não 

expor sentimentos de contrariedade, pois este é revelador da condição humana. 

Conforme Safra (2005), o silêncio como fuga pode representar o estranho em si, ou 

seja, a partir do outro a pessoa se vê em sua existência, pois revela sua 

incompletude, seu inacabamento, gerando a fuga. Além da dúvida, do medo e da 

fuga, o silenciamento de um membro no grupo pode significar processamento, ou 

seja, o silêncio pode representar o momento necessário para processar a 

descoberta (insight) de algo que no barulho jamais se descobriria. Esse silêncio 

pode levar ao crescimento interior, na medida em que se volta para o interior de si. 

O grupo de aprendizagem pressupõe modificação, transformação. Neste 

sentido, torna-se pertinente o surgimento de sentimentos e atitudes características 

de dúvida, medo, resistência, ansiedades, silêncio. O medo da mudança é o medo 

da perda do conhecido, daquilo a que se está acostumado; a resistência à mudança, 

pois toda mudança pode representar uma ameaça, um possível fracasso; tudo isso 

traz ansiedades, tristeza, desânimo, desinteresse, não cumprimento de acordos, a 

evasão ou fuga das tarefas propostas (SOUTO, 2007). 
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Para Souto, na vida em grupo cada membro reporta-se ao grupo com o que 

de individual traz, ou seja, experiências, sentimentos, conhecimentos, desejos, 

temores e representações. Destaca que existem dois níveis de funcionamento dos 

grupos, um observável/explícito (expressos mediante ideias, opiniões e ações) e 

outro oculto/implícito/latente (emoções, fantasias inconscientes, pressupostos). 

Ressalta que, na dinâmica grupal, ambos se fazem presentes e determinam os 

fenômenos manifestados. 

Essa fase de articulação inicial do grupo também apresentou certa 

preocupação com a pesquisa, pois percebi a implicação dos participantes com a 

pesquisadora, havendo certa preocupação com a coleta de dados. Isso foi marcado 

a partir da observação de duas questões. Uma delas foi a apreensão gerada pela 

utilização do diário de aula pelos professores e a outra pela preocupação com a 

gravação sonora dos encontros. Muitas dúvidas de como fazer, o que escrever, ou 

melhor, o que dizer sobre suas aulas, sobre si mesmo. Passamos algum tempo 

conversando sobre as possibilidades e a necessidade de adoção desse instrumento 

como gerador da reflexão grupal como segue o excerto. 

 
Tu vais escrever é difícil, é difícil passar para o papel. Alkaid 
 
O diário de aula é um instrumento que é usado também como um instrumento 
para formação do professor, porque o próprio diário vai ajudar nesse processo 
que tu mesmo estás comentando. Então, é um exercício que vocês vão ter que 
fazer; eu não vou estar olhando quem escreve mais ou quem escreve menos, 
porque cada um tem uma maneira de escrever e uma maneira de se expressar. 
Atria 
 
E agora? Posso criar uma metodologia própria? Giove 

 

A dúvida do que escrever e como escrever foi sendo minimizada com o 

passar do tempo, na medida em que os professores perceberam que o diário seria 

utilizado realmente para fomentar a reflexão do grupo e não necessariamente objeto 

para análise da pesquisa. 

A formação e o desenrolar de um trabalho em grupo pressupõe ainda a 

origem de conflitos, mesmo na sua fase inicial. O conflito pode ser entendido de 

diferentes maneiras, de ordem social, pois perpassa pela ruptura de paradigmas, de 

regras, de conhecimentos, de linearidade, estendendo-se a conflitos de procedência 

pessoal (motivações, sentimentos, história, cultura, interesses, ideologias). Segundo 

Souto (2007), o conflito inicial gerado pela convivência grupal gera a contradição 
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entre o individual e o grupal; o desejo de pertencer a um grupo opõe-se ao desejo de 

conservar a si. Outro conflito possível característico da fase de iniciação gira em 

torno do projeto/objetivo que deu origem ao grupo, o que não corresponde 

exatamente com a peculiaridade desse estudo. O diálogo que segue é 

demonstrativo das aspirações, desejos, ansiedade e conflito no momento em que os 

professores refletem sobre a avaliação na educação superior. 
 
Eu quero saber se nas provas você dá condições para o aluno dar assistência a 
um individuo com hipertensão arterial. (...) Ou se você está só buscando o 
conceito e a teoria naquela questão. Atria 
 
Depende da questão. Giove 
 
Eu não estou dizendo em relação à questão. Eu estou pedindo para você reolhar 
as provas, eu acho que esse é um exercício que todos nós podemos fazer e em 
que proporção a gente está conseguindo articular conhecimento teórico/prático, 
esse conhecimento do fazer, e você não faz fisioterapia se você não sabe sobre 
fisioterapia. Atria 
 
O curso é muita técnica. Giove 
 
Mas Giove, aí que está a verdadeira articulação da teoria com a pratica, acho 
que é isso que eu estou fazendo, e a mim também, não pensa que eu tenho 
respostas prontas, jamais. Nós conseguimos fazer isso nas nossas avaliações? 
Vamos dar uma olhada nas nossas questões, se a gente realmente está 
conseguindo? Atria 

 

Desencadear processos reflexivos sobre si mesmo e sobre sua prática foi 

tornando-se uma ansiedade geradora do conflito. Como mencionado anteriormente, 

sentimentos contraditórios surgem, pois ao mesmo tempo em que os professores 

desejam participar do grupo também anseiam em preservar a si. Entretanto, esse 

sentimento institui-se como um momento, uma fase do grupo que gradativamente foi 

sendo transposto. 

Em continuidade, passo a apresentar o segundo movimento construtivo 

surgido no grupo reflexivo, mas que não surge necessariamente nessa sequência 

pois, como já foi mencionado, ele surge e ressurge no grupo como um todo. 

 

Aproximações e Afastamentos 
 

Entrelaçado ao movimento de articulação inicial, o grupo perpassou, por um 

segundo movimento construtivo que denominei de aproximações e afastamentos. 
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Esse movimento é caracterizado pelas concordâncias e contradições, avanços e 

retrocessos, integração e desintegração, em que o grupo adquiriu corpo, voz e vez. 

Esse movimento construtivo é demarcado por alguns acontecimentos que mais se 

destacaram nessa fase: ruptura da dependência, crises e conflitos e a resistência. 

Esses três elementos germinaram de uma dimensão maior que denomino de 

introspecção30 individual a partir do grupal; introspecção essa que aproxima e afasta, 

na medida em que os professores começam a olhar a si próprios como pessoa 

professor, reconhecendo e desconhecendo seu eu e sua prática docente. 

Assim exposto, passo a elucidar os elementos que conferem as aproximações 

e afastamentos geradores do movimento construtivo do grupo. Inicialmente, não 

apresento as narrativas, mas esclareço as interconexões do que aproxima e afasta 

para, posteriormente, apresentar as narrativas que justificam esse caminho trilhado. 

 A ruptura da dependência refere-se a participação dos membros do grupo, 

pois mesmo havendo a dependência da incitação inicial para desencadear o grupo, 

os membros são ativos e coexistem no grupo. Não há mais preocupação com a 

pesquisa, o grupo passa a transcorrer com naturalidade e veemência, sendo que os 

próprios membros passam a mediar o acontecer grupal. As crises e conflitos são 

inerentes a qualquer momento do grupal; entretanto, destaco essa característica 

nesse movimento do grupo por perceber que, nesse momento, os fenômenos se 

manifestam, as forças psicológicas individuais são mobilizadas e misturam-se às 

grupais e o grupo interage, se desenvolve. Consequentemente, o auge das crises 

pessoais profissionais e os conflitos grupais emergem nesse momento. São forças 

que dão coesão ou que repelem os membros do grupo e que, de certa forma, 

norteiam as manifestações e os silenciamentos perceptivos da resistência individual 

a mobilização grupal. Essa terceira característica passa a ser uma revelação por ora 

implícita (silenciamento) e explícita (manifestações), percebidas na medida em que 

as reflexões tornam-se mais acaloradas; alguns mantém-se tácitos e outros 

preferem revelar-se. Ambos, manifestações e silenciamentos, podem demonstrar um 

fenômeno plausível do trabalho grupal: a resistência. 
Assim, no movimento de aproximações e afastamentos o grupo revela 

consciência reflexiva em que os professores manifestavam-se veementemente a 

partir da reflexão intrínseca que o próprio grupo ia desencadeando, ou seja, 

                                                 
30 Introspecção pode ser entendida como a observação, percepção da vida interior da pessoa 
realizada pela própria pessoa (SILVEIRA BUENO, 2000). 
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adquirem a capacidade de refletir, narrar e se transformar. O encontro e o 

desencontro, os entendimentos e os desentendimentos, pontos de vista, saberes e 

fazeres geravam e animavam as reflexões do grupo. Crises, conflitos, realizações, 

expectativas, desabafos, juízos e sentimentos, crenças e conhecimentos brotavam, 

sendo que por ora convergiam ora divergiam. Neste espaço tempo, o grupo cresceu, 

intensificou-se e desenvolveu-se. Nesta caminhada, mostrou-se coeso, na maioria 

das vezes, mas sempre com verbalizações mais explícitas de uns professores e 

menos de outros, ainda com alguns silenciamentos, o que denota a oscilação 

constante do processo grupal. 

Esse momento do grupo remete novamente à Teoria de Campo de Lewin 

(1948) com as relações de espaço, de movimento livre da pessoa no grupo, espaço 

de vida; à relação da pessoa no espaço grupal, refere-se aos movimentos que a 

pessoa individualmente vai assumindo no dinâmico acontecer do grupo; aspirações, 

necessidades e saciedades geradoras de tensões interiores que direcionam a 

pessoa à vida em grupo, assim como a satisfação interna sentida pela pessoa a 

partir da convivência grupal. Esses conceitos referem-se aos sistemas de tensão 

interiores da pessoa, ou seja, os sistemas de tensão que vão se estabelecendo à 

medida que a pessoa traz consigo experiências do já vivido, confrontando com as 

pressões que emergem no campo do grupal.  

A partir dos sistemas internos de tensão do indivíduo e as pressões 

provenientes do campo grupal, surge outro conceito denominado de forças de 

campo, barreira e locomoção que vão se estabelecendo no grupo. As forças de 

campo referem-se aos motivos pelos quais surgem as tensões do grupo. As 

barreiras, por sua vez, conferem os obstáculos criados pelo grupo à ação individual 

e a locomoção as mudanças da posição do indivíduo em relação ao grupo. Para 

Lewin (1965), a locomoção tem um sentido distinto, pois se refere a uma relação de 

posições da pessoa em diferentes momentos do grupo. Assim, a locomoção, como 

um fenômeno psicológico, aplica-se à maioria dos comportamentos humanos e pode 

refletir os diferentes momentos de verbalizações e silenciamentos manifestados no 

campo grupal dos professores reflexivos. 
As ideias e opiniões dos membros do grupo mostraram-se ora concordantes e 

ora divergentes, o que pode ter estabelecido um campo de forças, no qual o sistema 

de tensões criou barreiras e locomoção entre os integrantes. Neste movimento 

construtivo do grupo, também percebo os níveis implícitos/ocultos e 
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explícitos/observáveis, ou seja, oscilações entre manifestações e silenciamentos. As 

manifestações e silenciamentos, de certa forma, representam o sistema de barreira 

e locomoção posto no grupo. De acordo com o campo psicológico estabelecido no 

momento, os professores locomoviam-se em relação ao grupo ou até mesmo 

silenciavam-se, o que pode ser indicativo de fuga, resistência, insegurança ou medo, 

conforme explanado anteriormente. Mesmo assim, acredito que o grupo constituiu-

se como um campo de relações no qual as contradições foram estabelecidas e 

assumidas pelos membros em uma perspectiva predominantemente coletiva, pois o 

grupo manteve-se e mantém-se na perspectiva de aprender a ser professor. 
Essa percepção remete a Souto (2007), para a autora, esse momento do 

grupo pressupõe a fase de desenvolvimento, que é caracterizada pelas 

circunstâncias decorridas ao longo do tempo, na qual cada período é marcado por 

mudanças significativas de seus membros. Conforme a autora, nessa fase é que se 

evidenciam movimentos de progressão e regressão, avanços e retrocessos.  

É nesse sentido que as aproximações e afastamentos, como um movimento 

que constrói o grupo no caminho da aprendizagem, apresentam características 

relevantes que denotam esses avanços e retrocessos. A meta de aprender é coletiva 

e precisa ser realizada em conjunto. No transcorrer desse processo, o grupo foi 

consolidando-se e encaminhando-se com mais autonomia. Os membros 

demonstraram-se mais interativos, surgiu a participação, a flexibilização, a 

responsabilização e a cooperação, permitindo uma interação mais dinâmica e 

promissora. No decorrer desse processo do movimento de aproximações e 

afastamentos, observei elementos importantes que marcam o caminho para a 

aprendizagem docente. As aproximações percebidas nesse movimento são: a 

aprendizagem com a experiência e a mediação grupal. Os afastamentos 

apresentados nesse movimento são representativos das resistências à mudança 

apresentadas pelo grupo. Ambos, aproximações e afastamentos, foram minados 

pelos conflitos gerados no grupal e apresentam-se entremeados na circularidade 

dos acontecimentos. Assim, passo a explanar os indicadores que aproximam e 

afastam o grupo da aprendizagem da docência. 
Como já anunciado, um importante elemento que marca esse movimento 

construtivo é a capacidade adquirida pelo professor de olhar para si, no sentido de 

que, ao perceber-se integralmente como docente, vislumbrará momentos de seu 

fazer despertando o seu eu professor, uma espécie de introspecção individual a 
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partir do grupal. Neste momento, passam a narrar suas angústias, suas falhas, suas 

motivações e desmotivações, aclarando as dificuldades próprias do profissional que 

se torna professor.  
 

(...) quanto a gente consegue se ver, se enxergar com as nossas limitações e 
com as nossas possibilidades, a gente consegue também perceber isso mais 
próximo no outro, aceitar e trabalhar isso no outro. Porque não é só ver, 
perceber, criticar e avaliar, mas é perceber e trazer pra si. (...) eu acho que no 
momento em que tu começas a te olhar um pouco mais, refletir sobre tuas 
atitudes, sentimentos, acho que tu aprimoras o teu olhar sobre o outro também 
(...).Talitha 
 
Eu me vejo um cara cansado. Eu me vejo como motorista “cegueta” controlando 
ladeira abaixo, me divertindo um pouco nessa loucura. Ai me vejo a estudar 
mais, ai eu vejo técnicas novas, conhecimento, empolgação. Para mim é um 
ciclo vicioso ao contrário. Errai 

 

Nesta caminhada de olhar para si, percebo que há o reconhecimento de seu 

eu professor e de sua prática. Percebi que, na medida em que os professores 

colocavam-se para o grupo, mostrava-se inteiramente o campo profissional quanto o 

pessoal, o que remete ao movimento de aproximação do grupal. Para Ferry (2004), 

a perspectiva de trabalho grupal pressupõe também a dinâmica de desenvolvimento 

pessoal, o que está além da aquisição de conhecimento e da aprendizagem de 

habilidades para desenvolvimento de uma profissão. 

Nesta lógica, o autor acredita que ninguém forma ninguém; aqui transposto 

para a aprendizagem, ninguém ensina ninguém, mas a pessoa aprende e se 

desenvolve, mediante interação e mediação de diversas naturezas, sendo os 

mediadores humanos aqueles capazes de mediar mudanças, uma vez que se tem 

estabelecido condição de lugar, tempo e relação com a realidade (FERRY, 2004). A 

partir desses pressupostos, os professores passaram a “colocar-se” para o grupo, 

reconhecendo suas limitações e indecisões como percebido nas narrativas que 

seguem. 

 
Eu sei de onde eu vim, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas 
possibilidades. Atria 
 
(...). Então para mim assim, foi uma satisfação bem grande, eu acho que eu 
estava precisando ouvir isso para ver até onde eu estou indo com o método no 
estágio. Polaris 
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Eu percebo certa insegurança, não só nessas atitudes, mas eu notei que está no 
meu jeito, no meu modo de ser, mas uma das coisas que eu trabalhava era 
exatamente isso, de ser insegura perante algumas situações. Sirius 

 

Progressivamente, a interação e a mediação do grupo desempenhada pelos 

próprios professores, a partir da percepção de si mesmos, representaram a ruptura 

da dependência apresentada inicialmente da figura do coordenador. Assim, a 

interação e a mediação grupal surgem como outro elemento importante do grupo 

reflexivo, como um movimento de aproximação e implicação com a aprendizagem de 

seus membros. Seguem as vozes dos professores. 
 

Na verdade, não é dessa turma, eu acho que isso já é teu. Giove 
 
Para mim, assim é nítido e claro que eu não tenho essa formação. Eu tenho a 
formação tradicional. O que eu quero é colocar na mesa isso. A gente fica 
discutindo, discutindo, mas a gente forma no que a gente não foi formado. E 
outra coisa que eu queria falar o aluno quer a técnica, eu já disse isso em outras 
reuniões e vou dizer de novo, ele busca a técnica porque o mercado absorve a 
técnica. Electra 
 
Mas quem sabe isso é um reflexo das aulas que nós mesmos estamos dando 
para eles, eles estão acostumados a isso também. A recebe que a gente dê tudo 
isso pronto para eles; no momento que a gente quer que eles pensem, que eles 
produzam a aula sozinhos e que a gente discuta todo mundo junto, eles recuam. 
Luna 

 
 

Os excertos dos professores explicitam a interação e a mediação que o grupo 

começou a realizar, buscando a compreensão, inclusive de questões pessoais, que 

se interpelam na docência superior e que, aos poucos, vão explicitando os aspectos 

relativos à docência como um todo e que estão para além de ensinar uma profissão, 

uma técnica. Conforme o grupo apresenta interações e mediações importantes, cada 

vez menos apareço como mediadora das reflexões e sim como professora 

participante do grupo.  

No aflorar da reflexão grupal, percebo que os professores passaram a 

construir coletivamente, demonstrando implicação com o grupo e com a 

aprendizagem de seus membros. Considero, ainda, um avanço na constituição do 

grupo o envolvimento e a implicação com o mesmo, pois na medida em que o grupo 

foi acontecendo, a responsabilidade em planejar e organizar as atividades começou 

a tomar outras direções. Ou seja, os colegas foram agregando-se ao papel de 

mediador e responsáveis pelo grupo e passaram a planejar e organizar conforme 
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desejavam, o que demonstra a ruptura da dependência. Em outros momentos, foram 

instigados a participar da organização, havendo sempre ótima receptividade por 

parte de todos. 

A interação e a mediação do próprio grupo avançam na interpretação das 

distintas dimensões que envolvem a docência, pois os professores passaram a 

considerar as diferentes origens que os alunos possuem e, consequentemente, as 

diferentes maneiras de aprendizagem que apresentam. A exemplo da interação e 

mediação realizada pelo grupo, apresento a preocupação dos professores em 

mediar a aprendizagem dos alunos, percebendo a complexidade da docência, as 

diferentes oportunidades vivenciadas e a tecnologia da contemporaneidade. Alguns 

professores começam, mediados pelo grupo, além de olhar para si e para sua 

prática, buscar respostas de como fazer diferente e fazer melhor, o que representa o 

aprender a docência no contexto grupal.  

  
(...) ela falou das formas de aprender que mexeu tanto comigo naquela aula; 
porque realmente eu tenho usado isso no meu dia a dia, por exemplo, de não só 
usar o Power point, de não usar só o giz, de não usar só uma coisa, de usar 
várias metodologias. Eu vou lá e passo no quadro e da mesma forma eu falo, por 
quê? Porque realmente nós temos turmas cada vez maiores e várias formas de 
aprender, tem gente que não aprende só no data show. (...) será que nós que 
estamos falhando? Sei lá, eu tenho me questionado muito sobre isso porque a 
gente estuda tanto, se questiona tanto sabe, eu não sei e a gente as vezes 
assume responsabilidades demais. Eu tenho me questionado muito, muito, muito 
sobre isso (...) será que o nosso método é correto? Alkaid 
 
(...) eu acho que é bem importante a gente trabalhar com a responsabilização 
com eles, realmente, mas agora eu não sei como! Eu já tentei de várias formas 
também, já impus e daí lembrei daquele ditado, né: Quando eu não consigo ir de 
Piaget, eu vou de Pinochet. Já tentei várias formas também, mas não achei o 
caminho ainda. Alnair 
 

 

Identifiquei ainda, atrelado ao movimento construtivo de 

aproximações/afastamentos do grupal, os momentos de apresentação dos diários de 

aula. Estes professores que, a seu tempo, sentiram-se “prontos” para narrar o que 

de mais íntimo existe na essência do seu eu professor, deram voz e vez à sua 

condição de pessoa professor e de como essa condição está envolvida na docência 

que, além de cognitiva, é emocional, aparentemente individual e verdadeiramente 

social. Os professores reviveram sua experiência e trouxeram à tona questões 

pessoais antes desconhecidas pelos demais colegas, que passaram a tentativa de 
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compreendê-los e até mesmo consolá-los, buscando respostas, promovendo maior 

conhecimento interpessoal, ou seja, os professores buscaram conhecer-se como 

professores e pessoas que são, aproximando as questões da vida pessoal e 

profissional que envolvem a docência superior. Destaco o diário de aula no processo 

grupal como uma ferramenta valiosa que aproxima as pessoas, ao mesmo tempo 

em que as torna ativas, protagonistas de seu aprender. 

Outro exemplo relevante de interação e mediação grupal, no que se refere a 

exposição do diário de aula e, consequentemente, da prática do professor, é que os 

demais membros do grupo se colocaram verdadeiramente na escuta ativa e 

passaram a interpretar os motivos e as consequências dos sentimentos gerados no 

professor, fato esse que também demonstra a ruptura da dependência que o grupo 

fez nessa fase de seu desenvolvimento. Esse movimento demonstra o olhar para si 

e o olhar para o outro, num processo de reconhecimento do grupo como dispositivo 

para aprender a ser professor. 

 
Tu Luna acabaste levando para o lado pessoal, uma coisa que tu gosta muito e como é 
que eu não consigo fazer com que todo mundo goste daquilo que estou gostando? Isso 
para nós, querendo ou não, é frustrante. Mira 
 
Eu posso fazer uma pergunta? Duas coisas que me chamam a atenção, primeiro: será 
que o teu grande toque foi porque te colocaram numa disciplina que tu era mega 
apaixonada e os alunos não demonstraram interesse? (...) e a segunda pergunta: a 
abstração deles ou a resistência deles com a tua disciplina tinha a ver contigo e com a 
disciplina em si ou com o histórico da Fisio e Promoção no nosso curso?. (...) mas tu 
acha que a tua frustração vem de onde? (...) A minha dúvida é: se fosse com outra 
disciplina, com a mesma resistência, será que tu reagiria da mesma maneira? Errai 

 

Esse momento do processo grupal pode ser interpretado de duas maneiras. 

Alguns professores manifestaram-se no sentido de conduzir o professor a 

compreensão de si e de seus sentimentos trazendo o que de mais pessoal, íntimo 

existe no espectro da docência. Isso denota o quanto o grupo envolveu-se com o 

outro uma vez que nesse momento questões pessoais da docência emergiram no 

grupal. A outra questão enfatiza também a pessoa professor, mas em outra 

perspectiva, quero dizer que manifestações da vida pessoal afloraram no grupo, o 

que de certa maneira foi proporcionado pelo próprio movimento de reflexão grupal 

como surge na fala do professor. Assim, a partir da explanação dos diários de aula, 

mais evidente se tornaram a indissociabilidade pessoa professor. 

Incontestavelmente, o professor é uma pessoa, uma pessoa que evolui 

constantemente e nessa dinâmica de aprender precisa aprender a perceber-se, a 
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construir uma visão de si mesmo em busca de autorrealização (ABRAHAM, 1986). 

As falas a seguir são representativas deste posicionamento. 

 
(...) Estou com a percepção de vida e mundo alterada ou perturbada, estou em 
conflito, coisa que não é novidade, nem o último, estou sempre em conflito (...) 
realmente estou com problemas pessoais, talvez até não tão reais, mas 
emocionais, como se não sentisse fisicamente.. (...) eu acho que é essa a ideia, 
mostrar aqui que eu não consigo preparar a aula independente do meu momento 
de vida. Errai 
 
(...) esse semestre eu passei por algumas crises, por alguns momentos assim, 
eu acho que isso é normal com a gente que está vivendo nessa prática reflexiva, 
justamente o expor, no caso para vocês, um pouco do que aconteceu comigo em 
alguns momentos. Sirius 
 

 

Os professores identificaram, ainda, a partir das socializações com o grupo 

que, com o passar do tempo, mediante situações marcantes, significativas, adquirem 

mais experiência, sendo que suas atitudes e comportamentos tomam outra direção, 

ou seja, aprendem a ser professor. Reconhecem a aprendizagem a partir da prática, 

caracterizando o importante elemento de compreensão da docência superior, para 

além do conhecimento específico e para além do método de fazer aula.  
Convém ressaltar que nem toda a experiência se traduz em aprendizagem, 

educação; uma experiência pode ser exitosa, mas mesmo assim carregar hábitos 

dispersivos, desintegrados, rotinas que se tornam automáticas limitando, inclusive, a 

possibilidade de novas experiências (DEWEY, 2010). Nas narrativas que seguem, 

percebo que os professores buscam novas estratégias e tornam-se expectantes 

perante situações que possam vir com a iniciativa de não mais incorrer no equívoco. 

Para Dewey (2010), essa questão equivale à qualidade, o caráter da experiência 

que se vive. A qualidade da experiência, coloca o autor, possui dois aspectos a 

considerar: o primeiro, imediato, possui a conotação de ser agradável ou 

desagradável e o segundo diz respeito à influência sobre experiências futuras. 

Assim, a experiência precisa mobilizar esforços que preparem a pessoa para 

experiências posteriores, sem um fim em si mesma. Pois, independente de desejo 

ou intenção, aquela experiência que envolveu sentimentos, afetos, valores e 

desafios de diferentes naturezas ecoa nas novas experiências vividas. 

 
Aconteceu mais de uma vez, não foi a primeira, já tinha acontecido e eu sei que 
se vier de novo, vamos lá. E talvez eu me saia até melhor. Polaris 
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Novamente eu dei um passo atrás, tive que dar (...). Enquanto muitas vezes eu 
batia de frente, tinha um feedback também de resposta agressivas, porque eu 
era agressiva. Agora eu pensei, não vou ser agressiva, vamos falar com calma, 
com serenidade, como uma pessoa que tem 10 anos a mais do que eles, que é 
uma diferença e já estou entrando no quarto ano de docência, então eu pensei, 
bom, não vou errar. Talitha 

 
 

Percebo que, independente de professores mais jovens na casa ou mais 

antigos, com mais ou menos anos de docência, as percepções, interações e as 

mediações se modificaram a cada encontro; quer dizer, há avanços e retrocessos 

grupais no que pensam, no que expressam. Isso implica em dizer que o grupo 

precisa constantemente mediar-se para alcançar o objetivo maior de seus membros, 

a aprendizagem da docência, na essência do projeto do Curso, que é o fator 

complicador desse momento do grupo. Percebo a clareza de leitura de uma jovem 

professora do Curso, com maior tempo de profissão docente, acerca de fragilidades 

identificadas e de como esta professora traz essas questões para o grupo, mesmo 

estando há tão pouco tempo na Instituição. Isso quer dizer que o grupo inicia, 

avança, retrocede, se afasta e se aproxima continuamente, num processo dinâmico 

e inacabado. 

 
Eu estou chegando num modelo que tem uma estruturação diferente de curso. O 
que eu percebi é a carência por recursos. Então eles repetem com isso o modelo 
cartesiano e sai diferente do que a gente quer, da questão do todo e quando tu 
vai apertar eles um pouquinho mais sobre aquele recurso que ele elegeu como o 
melhor para ele tratar, falta base, falta fundamentação daquilo que ele reproduz 
da fala de um professor (...).(...) Eu só queria colocar um ponto de interrogação 
que eu fiquei “matutando”. Se a gente está dizendo que os nossos alunos têm 
dificuldade em entender o processo da fisio e promoção e o que é importante 
para eles, para vida e daí a gente faz uma aula inaugural que o cara traz 
métodos (...). Foi belíssima a palestra do fisioterapeuta, mas é contra o que está 
se querendo buscar, porque o menino da aula inaugural tem um domínio da 
questão dos métodos e daí de novo a gente está dizendo para o nosso aluno 
que ele tem que comprar o método. Desculpa, mas é isso que eu consegui 
visualizar agora. Dabih 

 

A interação e a mediação do grupo apontou fragilidades e mostrou as 

imprecisões da docência e os equívocos cometidos. Esses momentos foram 

marcados por períodos de maior tensão, que tiveram significação diferenciada da 

mutuação entre os professores. Sentimentos de compreensão e aceitação recíproca 

foram atravessados por questionamentos, por pensamentos divergentes, 
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contraditórios, conflitantes. Nesse caminhar do grupo, é pertinente o surgimento de 

situações conflitivas, o que é condizente com o descobrimento de si e do outro num 

interjogo que envolve o campo psicológico de cada professor (LEWIN, 1948).  

Sabe-se que o grupal é considerado como o encontro de vários espaços de 

vida, gerador de construção, de transformação, que pressupõe união, reciprocidade 

e mediação. É um lugar de encontros e desencontros, concordâncias e contradições, 

que mobiliza questões pessoais e profissionais, pois o trabalho grupal se desenvolve 

dinamicamente e, sendo assim, gera conflitos de diversas naturezas. Conforme 

Oliveira (2009), o grupo pode ser um espaço onde a escuta e o olhar sensível 

gerado a partir da convivência com o outro se constitui em elemento fundamental do 

convívio e da co-existência do próprio grupo. “É um espaço/tempo de formação 

coletiva e autoformação singularizada em cada vida” (OLIVEIRA, 2009, p.107). 

Para Souto (2007), essa fase acende claramente a eminência de conflitos. 

Estes se caracterizam pelas diferentes formas de resistência apresentada pelos 

membros do grupo em relação à mudança, ao aprender ou não aprender (as 

manifestações do não aprender podem ser apresentadas através da oposição, 

descumprimento, incompreensão e desinteresse). Momentos de ataque-fuga podem 

surgir, predominando certos estados emocionais sobre o racional, o que pode 

representar um fator limitante para o desenvolvimento das tarefas. No entanto, o 

racional e o irracional, o técnico e o fantasmático31, o enfrentamento e a 

concordância, todos se configuram como características antagônicas, mas se 

complementam e são necessários para o crescimento e sucesso do grupo.  

 Nesse processo, Souto (2007) refere, ainda, que distintos fenômenos se 

sucedem, alternando as configurações grupais. Isso faz com que a fase de 

desenvolvimento, assim como as demais fases da constituição de grupos, seja não 

linear e sim espiralada, pois se fazem em movimentos sinérgicos e antagônicos, de 

acordo com as diversas formas e significados que os grupos assumem, como nesse 

movimento de aproximações e afastamentos. A fala da professora que segue mostra 

um dos momentos de maior tensão do grupo, em função de decisão adotada pelo 

colegiado do curso, que veio à tona em função da reflexão do grupo a partir da 

vivência eleita para o encontro. 

 

                                                 
31 Que só existe na fantasia, na imaginação, imaginário (FERREIRA, 2004, p.396). 
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(...) eu participei do colegiado, a gente teve essa incumbência, nós adotamos a 
seguinte postura: que a gente não ia entrar, levar em consideração o conteúdo, 
se foi ou não abordado, de que maneira esse conteúdo foi trabalhado em sala de 
aula, mas sim, o português, porque veio junto um pedido feito por advogado, 
usando os termos mais próprios da profissão dele, dizendo claramente que tinha 
questões que levavam ao erro. Polaris 
 
Eu queria fazer uma consideração para mim não sair tão incomodada do grupo, 
de dizer que a questão da leitura da prova, eu nunca faço isso entenderam, mas 
eu não considero inadequado fazer, discordando do que Hadar coloca (...). Atria 
 
(...) até que ponto numa prova inteira de marcar a gente consegue saber se 
realmente aquele aluno sabe alguma coisa. Luna 

 

A evidência das situações conflitivas, de pensamentos contraditórios, se 

tornou evidente na medida em que identifiquei sentimentos e atitudes de resistência 

à mudança; resistência essa geradora de verdadeiras “crises” pessoais e 

profissionais, evocadas nas próprias narrativas dos professores, característico do 

movimento de aproximações e afastamentos. As situações conflitivas de resistência 

à mudança foram perceptíveis pelas incessantes manifestações de incompreensão, 

pelos enfrentamentos, opiniões divergentes e argumentações incansáveis. O conflito 

representa a tônica, o motor do grupo, pois emergem energias diversas que tendem 

à sua defesa, solução, esclarecimento o que desencadeia processos múltiplos de 

aprendizagem grupal, sendo que, na eminência dos conflitos, criam-se 

oportunidades ímpares de apreender a maneira pela qual o indivíduo percebe e 

interpreta a situação social (SOUTO, 2007; ALLPORT, 1948). 

Lewin (1948) contribui, dizendo que existem forças de coesão e de dispersão 

presentes nos grupos; forças essas que podem, dependendo de sua intensidade, 

atrair ou impelir os elementos para o grupo ou até mesmo afastar, repelir. A exemplo 

do exposto, o autor coloca, como elementos atrativos ao grupo, os próprios 

integrantes, os objetivos a que o grupo se propõe ou simplesmente a preferência 

pela solidão. Assim, as forças que afetam e afastam os participantes do grupo são 

as mesmas quando adquirem aspectos negativos ou quando há perda de sentido de 

seus objetivos para os participantes. O autor afirma que as forças positivas precisam 

ser mais intensas para que o grupo se sustente, desenvolva-se e expresse as 

necessidades e satisfações individuais do coletivo.  
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Lewin (1948) menciona que toda ação do ser humano possui ambiência32 

específica e por esta é determinada, ou seja, a tenacidade das ações e a clareza 

das atitudes humanas dependem, em grande medida, da constância desse “terreno”. 

Assim, circunstâncias em que emergem múltiplas percepções, críticas, julgamentos, 

incompreensão e conflitos, como é a ocorrência dos grupos, tornam-se impossíveis 

na ausência de ambiência capaz de estabelecer o sentido de cada fato, ou seja, o 

sentido dos fatos depende diretamente da natureza da ambiência que o gerou.  

Além das motivações pessoais relativas a docência, percebi a dúvida, a 

insegurança e o receio da mudança (resistência?), o que deixou alguns professores 

angustiados, de certa forma desarticulados. Nesta fase, o grupo mostrou-se tenso, 

mobilizou sentimentos distintos, o que levou a discorrer, no final de alguns 

encontros, todas as observações e anotações realizadas por mim, inclusive 

mostrando as contradições e as incoerências das falas apresentadas, o que denota 

o movimento de aproximação/afastamento do grupo. 

 
eu vou falar aquilo que eu percebi (...) percebi uma ênfase, um apego ao 
conhecimento específico em detrimento do pedagógico. Eu acho que isso está 
aparecendo em todos os momentos; não vejo como uma falha, não é isso que 
eu estou dizendo, vejo como uma característica  forte e falo para que a gente 
possa sair daqui refletindo sobre isso. Atria 
 
(....) eu continuo pensando assim, talvez, eu consiga entender hoje, de tanto 
vocês falarem, mas acho que por repetição (...). Giove 

 
 

O comentário realizado por Giove demonstra explicitamente o movimento de 

resistência no grupo. A dificuldade da mudança está em romper a resistência que, 

por sua vez, também demonstra os apegos e o porto seguro no qual o professor se 

sustenta e, muitas vezes, tem dificuldade de se desprender. A resistência pode ser, 

neste caso, um exemplo de afastamento do grupo e, em alguma medida da 

aprendizagem docente, uma vez que aprender tem como premissa experimentar, 

vivenciar, procurar novas formas de fazer, transformando o saber numa relação de 

reciprocidade e mediação. Entendendo o grupo como dispositivo para a 

aprendizagem docente, a resistência e a negação têm em conta processos psíquicos 

conscientes e inconscientes que estão ocultos no acontecer grupal. Esses processos 

psíquicos apresentam-se como manifestações de desejos e apegos carregados 

                                                 
32 Lewin utiliza ambiência referindo-se a atmosfera do grupo. Reporta-se ao espaço de vida que 
constitui o grupal e o meio tal como ele existe para o grupo.  
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afetivamente de certezas e incertezas, prazer e dor. Assim, há condutas observáveis 

determinadas pelo desejo consciente da pessoa; outras, entretanto, são resultado de 

mecanismos de defesa entre o desejo e o medo na eminência da mudança (SOUTO, 

2007). 

Outro exemplo que pode ser interpretado como resistência do grupo é 

mostrado pelo diálogo que segue e que demonstra o pensamento dos professores 

acerca da imaturidade do aluno e da visão tradicional33 no processo de ensinar e 

aprender. Os excertos que seguem demonstram um recorte do acontecer grupal em 

um momento de conflito em que a reflexão era acerca da avaliação do aluno. 

  
 

Eles não têm maturidade. Mayara 
 
Estou tentando fazer as coisas valerem a mesma coisa, só que vocês não estão 
acostumados a trabalhar assim e vocês não tem maturidade para trabalhar 
assim. Luna 

 
 

 A fala de Luna remete a um relato de sua atitude perante os alunos, trazendo 

à tona a questão da imaturidade discente. A partir das verbalizações dos professores 

acerca da imaturidade dos alunos, outros membros do grupo trazem à tona os 

aspectos constitutivos dessa imaturidade e passam a mediar e conduzir a reflexão 

para outras dimensões que traduzem a imaturidade, na perspectiva do reflexo do 

fazer pedagógico do professor nessa imaturidade dos alunos, gerando um campo de 

forças de maior tensão no grupo. Os recortes das narrativas demonstram as 

mediações dos docentes acerca da maturidade/imaturidade. 
 
 

(...) eu não sei, eu estou ouvindo várias vezes, a professora falou de novo agora, 
e isso me incomoda um pouco, o que vocês entendem por maturidade? Eu estou 
ouvindo, o aluno não é maduro, o aluno não é maduro, o aluno não é maduro, o 
que é? Que maturidade é essa que vocês buscam no aluno? Que aí eu vou 
lançar uma segunda pergunta: nós como professores somos maduros? Atria 
 
(...) mas eu penso assim: um professor que acha que por ele não precisa fazer 
avaliação, não é um professor maduro para avaliação, porque a avaliação, ela é 
muito importante. Porque ele precisa da avaliação, é necessário que o aluno se 
veja, como que ele está indo. Então nesse sentido eu penso assim que é muito 
difícil avaliar e eu sempre estou buscando ser um pouco melhor, sempre 
crescendo, sempre aprendendo (...). Alcyone 
 

                                                 
33 O termo tradicional é utilizado referindo-se ao que é convencional, o que está instituído pelo passar 
dos tempos, que se instituiu ao hábito e ao costume pela tradição estabelecida na profissão docente, 
conservador. 
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Eu me faço a seguinte pergunta: se dois profissionais, cheios de conhecimento, 
não entendem o que está escrito, não chegam a um consenso, será que essa é 
uma avaliação própria para avaliar um aluno que está no sexto semestre?. 
Polaris 

 

Percebo nesses excertos que, apesar dos professores procurarem colocar-se 

como aprendentes, não conseguem identificar as fragilidades do sistema como um 

todo e o reflexo deste na “imaturidade” dos alunos, o que pode ser interpretado 

como um mecanismo de defesa, uma negação e, consequentemente, um momento 

de resistência grupal. Conforme Souto (2007), os espaços pedagógicos são 

carregados e investidos afetivamente e, sendo assim, estão abertos a angústia e a 

paixão, a busca e a incerteza, a frustração e o fracasso e, sendo assim, dão lugar a 

temores e defesas. 

Também percebi como resistência as discussões que incansavelmente 

surgiram sobre o uso da mídia como metodologia de aula e sobre a 

responsabilização do aluno. O grupo não se detém a investigar qual a sua real 

responsabilidade sobre os fatos, o que considero um retrocesso, uma vez que 

haviam manifestados movimentos de evolução dessa perspectiva unilateral 

demonstrada na docência. Seguem as narrativas. 

 
A situação dos alunos, isso de eles não estarem respondendo. A gente tenta 
estimular eles a estudar e eles não estudam, continuam não estudando e isso 
me incomoda muito. Alnair 
 
Aquilo me irrita, poxa, ou sou eu que sou uma (censurado) de professora que 
não consigo fazer a turma ficar interessada, levo figura de UTI, porque não tem 
vivencia, mas eu levo um monte, explico, mas para aquele grupo não resolve. Os 
guris eu consegui trazer um pouco mais depois da prova, foi uma boa chamada, 
mas aquele grupo de gurias, ai não dá. Adhara 

 
 

Esse movimento que considero um retrocesso do grupo denota o movimento 

de resistência intrapessoal dos componentes do grupo, que se tornam explícitas, 

uma vez que deixam de considerar o espaço pedagógico da docência como 

cognitivo afetivo impregnado de representações, valores e subjetividades. Ou seja, 

na medida em que os professores começam a verem-se como docentes, 

reconhecem a si e a sua prática, vislumbram potencialidades e fragilidades que 

intrinsecamente incomodam. Mas, aparentemente há uma transferência para o aluno 

quanto às fragilidades e aos fracassos do ensinar e aprender numa única direção, 
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pois não conseguem perceber esse movimento como a equação da formação que 

eles mesmos estão a efetivar. A prerrogativa de que a metodologia ainda é o carro 

chefe do processo de ensinar e aprender e que há um esforço dos professores 

nesse sentido, demonstra claramente o surgimento de um mecanismo de defesa, em 

que o professor projeta no aluno o insucesso de sua aula. A exemplo, seguem os 

excertos. 
 

(...) para mim foi evidente a imaturidade dos alunos que vão defender os TFGs34, 
Vários alunos, sem domínio do tema, uma apresentação básica; se tu vai fazer 
uma pergunta sobre o tema, não sabem, eles se perdiam, chorando, isso não 
condiz com uma pessoa que está se formando! De apresentar um trabalho e 
chorar! Alnair 
 
Quando tu escolhe uma outra metodologia, com alguma coisa diferente, eles 
dizem que o professor não dá aula, como se fosse matação; dar trabalho em 
grupo, dividir um artigo, muitos consideram matação. Ou tu dá uma aula 
expositiva que fica cansativa para eles, eles reclamam, aí tu vem e muda um 
pouco a tua metodologia e eles acham que é matação, que o professor está ali 
com o corpo escorado, tu fica junto e participa e discute, mas é bem complicado. 
Sirius 

 
 

As narrativas apresentadas demonstram que os professores se esforçam e 

preocupam-se com novas formas de abordagem metodológica, mas deixam de 

perceber e analisar a realidade psíquica (inconsciente) dos seus alunos no ambiente 

pedagógico; os desejos, as relações, as projeções e as transferências que entram 

em jogo, a partir das representações psíquicas de cada estudante. Nesse intento, 

assumem uma postura defensiva e, de certa forma, ofensiva, numa relação de 

transferência professor-aluno (SOUTO, 2007). 

Outro indício de retrocesso do grupo que está atrelado ao elemento de 

resistência é a persistência dos equívocos detectados no grupo reflexivo. As 

narrativas que seguem exemplificam essa percepção e mostram que os professores 

voltam as idas e vindas, o que demonstra que a constituição de um grupo é cíclico, 

evolui e regride constantemente. A exemplo disso, apresento as narrativas dos 

docentes. 

 
(...) de novo muito pedido de revisão, muitíssimas questões anuladas (...) 
inclusive questões que já tinham sido anuladas no semestre passado, de novo 
em provas, mesma questão que já tinha sido anulada, de novo na prova, isso é 
muito sério, seriíssimo. Alkaid 

                                                 
34 TFG é a sigla utilizada pela Instituição para denominar Trabalho Final de Graduação. 
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(...) entramos em abril igual ao que saímos em abril de novo... Errai 

 

Desse modo, de forma não linear, mas talvez como um fenômeno de ações e 

reações humanas o olhar para si, o reconhecimento de sua prática, a mediação do 

próprio grupo, os elementos de resistência, os conflitos que permearam os avanços 

e retrocessos no movimento construtivo de aproximações e afastamentos dão conta 

do acontecer do grupo reflexivo que se encontrava com o propósito de aprender a 

ser professor. Essa assincronia germinada em momentos de efervescência do grupo 

foi fundamental, pois se fizeram necessário para que o grupo se desenvolvesse 

nesse conjunto de encontros e desencontros no tempo em que permanecemos 

juntos, o que considero inerente à constituição do ser humano e ao trabalho grupal.  

 

Continuum Reflexivo 
 

Esse dinamismo e circularidade do processo grupal estenderam-se a partir de 

outro movimento construtivo que denominei de continuum reflexivo. O continuum 

reflexivo é marcado por dois elementos a considerar: a reflexão grupal para o grupal 

e a reflexão grupal para a reflexão individual. O primeiro elemento refere-se à 

retomada da reflexão do grupo trazida novamente para o grupo, no final do encontro, 

abordando componentes implícitos, não ditos, assim como os explícitos, manifestos. 

O segundo, diz respeito ao que cada professor leva do grupo para si, manifestado a 

partir da significação e da representação do grupo na vida desses professores. 

Para Souto (2007), o trabalho em grupo envolve ainda uma terceira fase, que 

a autora denominou em seus estudos de fase de encerramento. Menciona que esta 

fase é caracterizada como último momento da vida em grupo, uma fase de 

despedida, de sentimento de perda, gerada pela separação física entre os membros. 

Nesse estudo, o terceiro movimento da vida em grupo pouco se aproxima da fase de 

encerramento descrita por Souto, uma vez que a separação física entre os membros 

é temporária e não há despedidas e sim novos encontros. Mesmo havendo uma 

breve separação, esse momento de encerramento de Souto (2007) remete-se mais 

a questão do fim do grupo propriamente dito. O grupo de professores reflexivos que 

buscam aprender a ser professor não trabalha na perspectiva de um fim, mas da 

continuidade, pois aprender a ser professor pressupõe a continuidade das 
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reelaborações necessárias às percepções e aos acontecimentos do cotidiano 

docente, tendo em vista o dinamismo e autenticidade dos fatos, os encontros e 

desencontros deparados. 

Assim, acredito que esse movimento não é caracterizado pela despedida, 

separação da vida em grupo e avaliação final do grupo, como referido pela autora. 

Aproxima-se sim, na medida em que se configura como um momento de voltar-se ao 

individual, conservando do grupo tudo aquilo que foi apreendido, o que pode ser 

configurado pelas experiências vividas, das relações mantidas, o compartilhamento 

de saberes, os próprios conflitos vivenciados, o aprendizado gerado. Esse processo 

de integração e reflexão proporciona a retomada do vivido, incorporando o 

aprendido no e pelo grupo. A reflexão conjunta e a volta ao individual internaliza o 

que foi proporcionado pela experiência grupal (SOUTO, 2007). 

O pensamento reflexivo para Dewey (1959a) é intelectual na sua função e 

envolve uma operação mental que tem como fator relevante os significados. O 

pensamento reflexivo, para o autor, é impregnado de valores particulares das 

experiências pessoais de cada um, gerando e sendo capaz de, a partir da interação 

com o meio, provocar ou orientar um arremate, um ponto de chegada. Assim, a 

reflexão está longe de constituir-se como uma série de passos ou artifícios a serem 

seguidos, mas uma atividade humana capaz de coordenar e reunir ideias 

específicas, despertadas por observações, objetos, situações, pessoas e momentos 

específicos, mas que guardam a peculiaridade das representações que são 

singulares a cada ser, a cada professor. 

Como mencionado anteriormente, o continuum reflexivo é marcado por dois 

momentos distintos no processo grupal. O primeiro é de ordem pontual e consistiu 

naquele momento em que se retomavam questões mais relevantes do grupo, como 

um movimento de retomada do encontro reflexivo. Também tinha o intuito de 

confraternar, minimizar tensões, promover a descontração, resgatar os membros, 

valorizar e motivar o grupal.  

Para tanto, ao final da maioria dos encontros cabia a mim, como mediadora 

do grupo, resgatar as narrativas, a partir da leitura de anotações realizadas ao longo 

do encontro, daquilo que havia percebido do grupo reflexivo. Concomitantemente, 

procurava observar se havia concordância dos colegas (manifesta ou oculta) daquilo 

que tinha apreendido do encontro e, com isso, provocava novamente movimentos 

reflexivos que se mantinham ao término de cada encontro. Desse modo, ao mesmo 



118 
 

tempo em que apresentava componentes que pairavam implicitamente no grupo, 

eram trazidos à emergência ao final do encontro, ou seja, a reflexão da reflexão. 

Algumas questões antes percebidas pelos seus membros e outras que ainda não 

haviam sido alcançadas, ambas geravam novas reflexões que, nesse momento, 

tinham uma característica diferenciada: a introspecção pessoal do grupal e do grupal 

para o pessoal. Questões intrínsecas ao grupo foram apresentadas. As vozes que 

seguem exemplificam essa questão. 

 
Pessoal (...) algumas coisas eu fui interpretando das falas de vocês e outras da 
minha percepção e socializo com vocês algumas coisas: A gente observou, certa 
dificuldade de clareza para que serve uma avaliação mesmo. Por que eu estou 
dizendo isso? Porque surgiram varias coisas. Num primeiro momento parece 
que foi unânime o testar, o avaliar conhecimento, só que durante o encontro 
surgiram outras coisas, que dão o entendimento de outra concepção de 
formação e que aí eu boto a palavra conhecimento e um ponto de interrogação. 
Que conhecimento é esse? Que formação é essa que nós buscamos, porque 
nas nossas falas apareceu, que na formação de um aluno, ou numa prova, a 
gente tem que dar oportunidade, tem que verificar também a capacidade da 
escrita, tem que dar oportunidade para ele analisar, para ele interpretar, para ele 
desenvolver criatividade, para ele exercer o raciocínio, para ele organizar o 
pensamento, para ele fazer uma sequência lógica desse pensamento, que ele 
resgate os conteúdos e que ele faça a articulação dos conhecimentos que já 
foram agregados. Foram nós mesmos que dissemos, não fui eu quem inventou 
isso. Bom! Que prova é essa? Que conhecimento é esse e que formação é 
essa? (...). (...) percebi a resistência do grupo na compreensão de que por mais 
que considerem suas aulas boas, os alunos não consideram e isso em algum 
momento é falho porque existem várias formas de se chegar no aluno e depende 
muito do momento do aluno também. Então, não é retornar a um ensino 
tradicional, mas reconstruir em grupo conceitos de avaliação e aprendizagem. 
Atria 

 

A partir dos recortes apresentados, cabe destacar que o envolvimento no 

grupo pressupõe o pensar reflexivo em múltiplas dimensões; dimensões essas 

manifestadas, que vão desde a reflexão como participante, membro do grupo e a 

elaboração individual daquilo que foi apreendido como professora, até o ato de 

pensar o grupo na forma de sua continuidade, reflexão e reelaboração. Para Dewey 

(1959a), o ato do pensar reflexivo pode ser despertado e dirigido por questões 

intrínsecas e ou extrínsecas que não ocorrem em separado, mas interligadas no 

processo. Essas questões, que são de origem interna ou externa, possuem como 

eixos orientadores do pensar reflexivo as necessidades práticas, em conexão com 

as condições naturais e sociais, provenientes das preocupações cotidianas; a 

curiosidade pessoal como um impulso forte, interno, da pessoa, que surge 
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indiretamente como uma atividade ocasional, não especializada e, por último, a 

reflexão implicando uma experiência (ideia de experimento) que desperta o desejo 

de investigação só resolvido com os conhecimentos da ciência.  

Em qualquer um dos três exemplos de atividade geradora de reflexão, surge a 

inferência como núcleo central de toda a ação intelectual. A inferência, conforme 

Dewey (1959a), refere-se ao processo de chegada a uma ideia que está ausente, a 

partir do que está presente, ou seja, o que está presente gera, conduz o 

pensamento a alguma outra ideia que, no momento, está distante, tendo em vista os 

desejos, os interesses e as motivações pessoais. Isso equivale a dizer que a 

inferência traz consigo um salto do conhecido para o desconhecido que ocorre por 

intermédio do que é visto e lembrado. Assim, pode-se afirmar que a inferência 

dependerá, num primeiro momento, da experiência e esta, por sua vez, está 

arraigada à história e à cultura de cada pessoa, apresentando-se como propulsora 

do pensamento reflexivo de cada um, neste caso do professor. 

 O autor pondera que é relevante que toda inferência seja verificada, ou seja, 

que haja discernimento entre a crença e a evidência verificada, provada. A inferência 

por si só não se constitui em verdade, mas à medida que é demonstrada e resiste à 

verificação, seu real valor passa a ser considerado, o que de fato ocorreu neste 

grupo reflexivo. Nos recortes que seguem, destaco dois momentos do grupo em que 

a interpretação da narrativa da professora é colocada para o grupo no intuito de ser 

verificada. 

 
O que tu poderia refletir também, não sei se os colegas concordam, é em 
relação a como é que você estabelece esse domínio na coordenação das 
atividades didáticas que você prepõe. Como você estabelece essa relação com 
eles. E aí entra a tua postura profissional, a forma como você se comunica, o 
dinamismo na sala de aula. Isso tudo retrata a empolgação e o envolvimento do 
que você tem em ser professora e que vai muito além de conhecer as técnicas. 
Atria 
 
(...) até quando a gente usando esse papel de líder ou tentando fazer essa 
referência para eles ou ser essa referência para eles, a gente não está 
ensinando eles a serem mais liderados do que líderes? Giove 

  
 

 A voz de Atria está se referindo às questões próprias de desenvolvimento da 

docência de Sirius que parecem veladas e que, em alguma medida, são colocadas à 

verificação. Giove também expõe seu pensamento acerca dos caminhos reflexivos 
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tomados pelo grupo, inferindo junto ao grupo suas dúvidas, o que, de certa forma, 

redireciona a reflexão grupal.  Essas narrativas demonstram que o rumo da reflexão 

que os professores vão tomando, em algum momento, carece de ser verificada, ou 

seja, os professores trazem em suas narrativas as inferências que precisam ser 

realizadas à medida que o grupo reflete. 

Em suma, na perspectiva de Dewey, o pensamento reflexivo parte de uma 

situação duvidosa para uma situação determinada; o pensamento surge de uma 

situação experimentada e dirige-se para uma situação estabelecida, incluindo 

observação, sugestão, ideias e fatos correlacionados.  

Outro elemento do continuum reflexivo implica no eco da reflexão grupal na 

vida do professor, que se refere ao movimento consecutivo de todo o processo 

grupal, ou seja, da reflexão grupal para a reflexão individual. Cada membro levava 

do grupo aquilo que era do coletivo, mas interiorizava conforme a essência, a 

possibilidade e o desejo de cada um. Allport (1948), ao reportar-se à teoria lewiniana 

sobre grupos, apresenta a metáfora “assim como o leito do rio talha a direção e o 

ritmo do fluxo d´água, o grupo determina o curso da vida do indivíduo. Esta 

interdependência entre a base e o curso configurado é inevitável, íntima, dinâmica, 

mas também indefinível” (p. 08), ou seja, não há como prever o curso da vida e as 

repercussões do grupo reflexivo no constituir-se professor dos integrantes do grupo 

em longo prazo, mesmo havendo essa interdependência do pessoal com o grupal e 

dos distintos campos psicológicos de seus membros. 

Contudo, a partir das reflexões instituídas, explicitamente percebi que o grupo 

emitiu fortes reflexos nos professores e que o pensar reflexivo permanecia para além 

daquele encontro. Segundo Ferry (2004), a reflexão denota o ato de refletir e tratar 

de compreender o objeto de estudo, num determinado tempo e espaço, para o 

trabalho de si mesmo. Isto se dá para além do individualismo reflexivo e da 

hegemonia autoritária, no qual o professor reflete somente em torno de si próprio, 

pois esse pensar sobre si germina do coletivo devidamente apropriado, através da 

compreensão da gênese e da circunstância que gerou tal reflexão. 

Apresento as vozes dos professores reconhecendo o grupo reflexivo como 

dispositivo que desencadeia reflexões contínuas, o qual considero uma sólida 

possibilidade de aprender a ser professor. 
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E eu acho que a nossa participação, a conversa, isso agrega bastante. A gente 
consegue trocar, eu não vou ter as tuas ações como minhas experiências, mas 
já consigo refletir um pouco mais sobre outras situações. Alkaid 
 
(...) me sinto super feliz de contar para mim e para vocês a crise que eu vivo. E 
que a crise que eu vivo na discussão com vocês eu saio hoje daqui, talvez com o 
ânimo renovado, porque eu vejo que é uma crise que está perpassando todo 
mundo e que a crise, muitas vezes, faz crescer. Ela faz a gente se reconstruir. 
Atria 
 
Na prática reflexiva de hoje eu senti duas coisas diferentes, bem antagônicos. 
Um, achei perfeita a discussão, ótima oportunidade, só que por outro lado eu 
fiquei chocada com duas coisas, uma delas é o quanto a gente não sabe, e eu 
fiquei pensando que eu estou desde março de 2006 aqui dentro, sei que o curso 
é baseado no ciclo da vida, sei que são as diretrizes do SUS, são cinco anos e 
eu não sabia que PSF é diferente de unidade básica de saúde! E assim, outra 
coisa que eu fiquei chocada também que alem desse desconhecimento meu e 
dos colegas, é em relação a essa discussão que a gente fez hoje. Quantos anos 
têm o curso de fisioterapia e é a primeira vez que está acontecendo isso? De ver 
que algumas coisas precisam ser colocadas antes, outras depois. Hora de ajuste 
do curso! Polaris 
 
(...) eu acho que está invertido isso no curso, claro que é bem difícil falar isso 
agora para vocês e eu quero que me contrariem para eu tentar sair mais 
tranqüilo, mas tudo bem o sofrimento faz parte. (...) eu tive uma semana de 
reflexão sobre isso.... Giove 

 
 

Assim exposto, o continuum reflexivo surge oportunamente e torna-se 

imperativo na medida em que demonstra a capacidade racional que o ser humano, 

individual e coletivamente, possui de pensar sobre si mesmo, a partir da experiência 

narrada pelo e sobre o outro. Aproximando do pensamento de Ferry (2004), o 

pensar sobre si mesmo remete o caminhar para si e, sendo assim, caracteriza-se 

como um processo autoformativo. Deste modo, o pensamento reflexivo na docência 

pode ser entendido como uma maneira plena e integral de conhecer os problemas 

do cotidiano docente e responder ao que emerge do verdadeiro ser e estar 

professor, o que extrapola o praticismo revelado por simplesmente pensar sobre os 

problemas do dia a dia do professor. Essa dinâmica de pensar reflexivamente, do 

coletivo ao individual e deste retornando ao coletivo, pressupõe o continuum 

reflexivo deste grupo.  

Zeichner (2008) considera o movimento de professor reflexivo como um 

reconhecimento de que o professor precisa exercer papel ativo na formulação de 

propósitos e finalidades de seu ofício, concepção essa que valoriza os 

conhecimentos dos professores como importantes contributos para o 

desenvolvimento do ensino. 
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 O conceito de professor reflexivo reconhece a capacidade de conhecimento 

do fazer docente, significando que a compreensão e a melhoria do ensino iniciam 

pela reflexão de sua própria experiência. Isso equivale a dizer que o saber advindo 

da experiência de outras pessoas é insuficiente, ou seja, para tornar-se professor 

reflexivo faz-se necessário internalizar as disposições, habilidades e compromisso 

para aprender a partir das próprias experiências docentes, tornando-se melhores ao 

longo da carreira docente. 

Acredito que, na abordagem grupal, com a reflexão como prática social, as 

teorias práticas do professor emergem para si e para os colegas, colocando-as à 

análise crítica e discussão tendo, consequentemente, maior probabilidade de 

aprendizagem uns com os outros (ZEICHNER, 1993), pois os professores passam a 

ver seus problemas não como só seus, mas mantendo relação com os demais 

professores e com a própria estrutura da instituição e do sistema educativo de 

maneira geral. As vozes que seguem demonstram essa questão. 

 
(...) para ti ver como é interessante a gente conversar sobre isso, porque eu 
tenho achado assim “de novo comigo?, parece que é só comigo”. Alkaid 
 
Eu também tenho bastante dificuldade com isso (...). Alnair 
 
(...) isso está me incomodando também porque a Alkaid passou pela mesma 
situação, a turma me incomodou, porque bate na gente, tem ressonância. Mira 
 
(...) o que tu sente eu compartilho contigo. Atria 
 

O conceito de reflexão abarca, desse modo, a teoria, a prática e o saber do 

professor. Para além dessas importantes questões, o professor precisa aliar as 

condições sociais do ensino sendo que, para isso, precisa agregar as suas 

características pessoais, profissionais, atitudes como abertura de espírito, 

responsabilidade e sinceridade (DEWEY, citado por ZEICHNER, 1993). Nesta 

mesma direção, Zeichner (1993) pondera que a reflexão é um processo que se dá 

mediante a ação, anterior e após a ação, na medida em que os professores 

conversam reflexivamente com as situações que estão a vivenciar, buscando a 

resolução in loco. O trabalho reflexivo, para Zeichner (1993), exprime o saber do 

professor que frequentemente mantém-se implícito, saber esse que envolve o 

conhecimento específico, o conhecimento da prática e o conhecimento de ser 

professor. 
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Entremeando-se com o continuum reflexivo, estão os movimentos de 

articulação inicial e de aproximações e afastamentos. Isso pode ser demonstrado 

pela constante retomada da dependência do grupo de minha incitação inicial, como 

uma necessária iniciação do grupo ocorrida na grande maioria das vezes (primeira 

narrativa que segue), seguida da necessidade de mediação do grupo na retomada 

da discussão proposta (segunda narrativa que segue). Da mesma maneira, as 

aproximações e afastamentos demonstrados pelos incessantes avanços e 

retrocessos manifestaram-se do primeiro ao último encontro e foram peculiares para 

o continuum reflexivo. A fala da professora exemplifica essa constatação. 

 
Trouxe os planos dos nossos módulos para tentarmos fazer um cruzamento com 
a fisio e promoção. De que maneira a gente pode estar contemplando o que foi 
discutido, o que foi identificado na fisio e promoção que nós discutimos nos três, 
praticamente, últimos encontros se considerarmos o diário de Luna e mais os 
dois encontros conseqüentes.(...) Eu não sei se vocês notaram que a gente 
voltou e nós paramos de novo na mesma. Só para gente se situar. Vocês 
lembram que um dos encontros passados Sabik ficou para o outro encontro 
porque era o quatro? Por que a FP três está rodando, rodando e eu acho que 
agora em dezembro e janeiro vamos ter que parar e agir. Nós não estamos 
conseguindo, pára na três e encrenca. Atria 

 
 

  

Enfim, as narrativas dos professores apresentam sistematicamente o que 

representou o grupo reflexivo e as distintas interações, mediações e aprendizagens 

que decorreram dos encontros. Os movimentos construtivos do grupo reflexivo 

permearam-se ao longo do acontecer grupal, entremearam-se continuamente de 

acordo com as singularidades de seus membros e a dinâmica gerada a partir do 

próprio grupo. Assim, entre importantes avanços e retrocessos, o grupo reflexivo 

caminhou sem um fim em si mesmo, uma vez que mais parecia que não acabava, 

pois os professores continuavam a refletir como se fossem recomeçar o encontro 

novamente.   

A experiência narrada por Ferry (1974) sobre o trabalho grupal indica 

aspectos positivos e negativos dessa abordagem. A partir do que o autor coloca, 

posso destacar como aspectos positivos do grupo reflexivo o aperfeiçoamento da 

habilidade de comunicação, maior abertura para problemas ignorados ou mal 

conhecidos como, por exemplo, o entendimento do currículo do Curso e até mesmo 

das Políticas de Saúde; em grande medida, representou oportunidade de evolução 
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pessoal, pois os professores tiveram oportunidade de aproximar-se de si mesmo, 

assim como relacionar-se e interagir com os outros componentes do grupo. Ao 

contrário do que coloca Ferry (1974), não houve dispersão do grupo por falta de 

interação, mediação, desconhecimento ou não entendimento dos objetivos do grupo, 

pois o grupo mediou-se e organizou-se a partir do planejamento inicial da 

pesquisadora e posteriormente com a contribuição dos próprios membros do grupo. 

Negativamente, evidenciei alguns momentos de mal-estar gerados em 

algumas situações conflituosas, passividade ou predomínio de alguns membros nas 

conversações, mas que não dá para pressupor falta de coesão, empatia, 

espontaneidade e união; ao contrário, havia muita cumplicidade, envolvimento e 

implicação com o grupal. Situações dessa natureza surgem espontaneamente e 

estão intimamente relacionadas ao “eu” de cada professor; entretanto, esses 

acontecimentos podem ser minimizados ou até mesmo eliminados por meio da 

figura do coordenador do grupo (Ferry, 1974). Porém, neste grupo reflexivo foi 

suprimido pelos próprios membros como um todo.  

  Lewin (1948), ao referenciar as possibilidades de “reeducação35” na 

abordagem grupal, faz alusão ao sentimento grupal como elemento essencial a essa 

reeducação, em que se criam condições favoráveis que atuam como facilitadoras do 

processo. O sentimento de participação grupal parece acrescer quando os 

participantes percebem liberdade para expressar os mesmos sentimentos cuja 

aprendizagem pretendem transformar. Nesta dimensão, coloco em relevo 

sentimentos como afetividade, liberdade, solidariedade e identificação com os 

membros do grupo como elementos importantes e constituintes para a 

aprendizagem docente. 

Posso destacar que pairava uma espécie de unidade, de pertencimento 

grupal, na qual as relações interpessoais constituíam um vínculo afetivo positivo e a 

solidariedade entre os membros nas situações grupais ambivalentes de angústia, 

medos, inseguranças, incompreensão, ajuda mútua, desejos e propósitos comuns 

(SOUTO, 2007). O grupo reflexivo constituiu-se como um lugar personificado, 

ocupado por pessoas ativas, cheias de vida, carregadas de afabilidade e carentes 

de aprendizagem docente. Todas essas questões remetem à ambiência docente 

gerada no espaço lugar do grupal. A ambiência docente, conforme Isaia e Maciel 

                                                 
35 A terminologia reeducação é utilizada pelo autor e aqui a ideia é transposta para a aprendizagem 
grupal. 
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(2011), pode ser definida como um campo de forças psicológicas que se 

estabelecem a partir da dinamização das cognições e dos sentimentos que 

perpassam o mundo interior do professor. É considerada positiva na medida em que 

encontram  

 
um contexto desenvolvente, configurado nos processos interativos que 
realimentam cenários propícios à [trans]formação, permitindo lidar de forma 
resiliente com o impacto das situações adversas sobre o desenvolvimento 
profissional dos professores. A preocupação com a ambiência docente é 
igualmente uma preocupação com a aprendizagem dos formadores, uma 
vez que sua responsabilidade é programar procedimentos que permitam 
aos futuros profissionais aprenderem a profissão (ISAIA; MACIEL, 2011, p. 
40). 

 

A ambiência do grupo de professores reflexivos, sem qualquer sombra de 

dúvida, foi uma ambiência positiva, uma vez que o processo de enfrentamento das 

condições objetivas, subjetivas e intersubjetivas que surgiram no grupal manteve 

sempre como núcleo de interesse e motivação o aprender a ser professor que foi 

sendo instituído pelos professores participantes, a partir da narração de suas 

vivências e experiências docentes, na lógica do seu próprio saber fazer docente 

(ISAIA; MACIEL, 2011). 

Deste modo, a reflexão sobre o fazer docente envolveu as dimensões 

individual, subjetiva, intrapessoal, impregnada de valores sociopolítico-culturais, e do 

coletivo, interpessoal, que se soma às várias outras subjetividades, em que se 

estabeleceu o compartilhamento crítico reflexivo dos saberes e fazeres docentes, na 

busca da aprendizagem da docência. O professor reflexivo no contexto grupal cria a 

oportunidade de articular o conhecimento específico ao pedagógico no processo de 

aprender e ensinar, mediante a experiência compartilhada do seu fazer, do fazer do 

outro, reorganizando suas ideias e reconstruindo novas possibilidades, 

transformando essa experiência em saber, em aprendizagem docente. 

A tarefa básica em um grupo de aprendizagem é a de alterar a percepção 

social do indivíduo sobre determinada situação, pois se age de acordo com o que se 

percebe do meio, num sistema de fatos e valores dos espaços de vida da pessoa. 

Assim, por meio da mudança na percepção, acredita-se em que será possível 

alcançar, gradativamente, a mudança na ação social do mesmo (LEWIN, 1948). 

 Assim, a articulação inicial, as aproximações e afastamentos e o continuum 

reflexivo constituíram os movimentos construtivos do grupo de professores reflexivos 
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que buscaram, ao longo do processo, entender os percalços e as dificuldades da 

docência superior, ou seja, aprender a ser professor coletivamente. O professor 

reflexivo contempla a perspectiva de ensinar e aprender em um movimento de 

desenvolvimento que é interno e externo, que avança e retrocede e que, acima de 

tudo, é contínuo, inacabado e, para assim, consolidar-se, precisa ser emancipatório 

e democrático. A constituição de um grupo de professores reflexivos passa por 

momentos distintos, que se entrecruzam entre a linearidade e a circularidade, 

momentos estes que vão se reconfigurando de acordo com a participação dos seus 

membros e vão ganhando possibilidades de interrelação e de aprendizado, 

conforme se institui a vida em grupo. 

Assim, a análise da dinâmica grupal permitiu chegar aos movimentos 

construtivos do grupo, às fases que esse grupo perpassou com seus elementos, 

sentidos e significados apreendidos. A partir destas, foi possível delinear o que 

constituiu-se no cerne da aprendizagem docente, tendo o grupo reflexivo como 

dispositivo. 

 

4.3 O caminho da aprendizagem docente 
 

  
Las cosas unas conducen a otras. Son como caminos, y son como caminos 

que sólo conducen a otros caminos. 
A. Porchia 

 

A partir do delineamento dos movimentos construtivos do grupo de 

professores reflexivos, foi possível mapear o que constitui essencialmente o grupo 

como dispositivo de aprendizagem docente. Os recortes das narrativas permitiram 

esboçar marcadores que se mostraram relevantes e, deste modo, sistematizar 

dimensões, denominadas de categorias, que buscam expressar a aprendizagem da 

docência. Busco apresentar as reflexões dos professores no grupo, no sentido de 

encontrar traços peculiares do percurso trilhado e as aproximações com a 

aprendizagem da docência superior. 

A análise das narrativas passa a ocupar lugar de destaque nesta etapa da 

pesquisa e surge para clarificar as questões anteriormente apresentadas e que 

norteiam o desenvolvimento desse estudo: A experiência de participar de um grupo 

reflexivo estimula novas buscas e sugere aprendizagem docente? Como ocorre a 
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construção da aprendizagem docente a partir de um grupo reflexivo? Que 

aprendizagens decorrem de um grupo de professores reflexivos?  

Neste momento, a essência do estudo volta-se para a compreensão dos 

significados, tomados a partir do grupo reflexivo sobre a aprendizagem docente que 

tem como pano de fundo o entrelaçamento da dimensão pessoal, profissional e 

institucional desses professores fisioterapeutas. 

As categorias elencadas foram: simplificação da aprendizagem docente; 

manifestação da consciência de ser professor e [re]significação da 
aprendizagem docente e são norteadoras do grupal como dispositivo da 

aprendizagem docente. Estas categorias foram estruturadas de maneira circular e 

não estanques, uma vez que os movimentos construtivos do grupo mostraram o 

dinamismo e os constantes avanços e retrocessos que permearam a vida em grupo. 

Foi possível perceber as repercussões do grupo reflexivo como dispositivo de 

aprendizagem da docência, na medida em que os professores demonstraram traços 

de transformações gradativas na docência superior. 

A simplificação da aprendizagem docente surge a partir das narrativas 

incipientes e reducionistas sobre o ensinar e aprender, tornando a compreensão dos 

professores simplificada. Essa simplificação é entendida como sendo uma visão 

reduzida da docência superior, de certa forma ocultando elementos necessários e 

importantes para a aprendizagem. A manifestação da consciência de ser professor 

já avança para um estado de pensamento mais presente, sentimento e percepção 

de si, do outro, do saber e do fazer, que se manifesta nas narrativas do grupo. A 

[re]significação da aprendizagem docente, por sua vez, alcança a dimensão que 

transcende o pensamento passando da detecção de fragilidades, limitações para a 

ação, para a práxis transformadora. 

Assim exposto, levando em consideração os sucessivos momentos do grupo 

delineados no capítulo anterior, que revelaram os movimentos construtivos do grupo 

passo, nesse momento, a apresentar, interpretar e discutir as aprendizagens 

docentes decorrentes do grupo reflexivo, procurando clarificar a circularidade dos 

acontecimentos nas três categorias eleitas. Para isso, utilizo as narrativas dos 

professores fisioterapeutas, entrelaçando as interpretações geradas sobre estas com 

os autores anteriormente referenciados, para respaldar as três categorias que 

emergiram da análise textual discursiva. 
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Ressalto que as categorias nomeadas estão intrinsecamente engendradas e 

vinculadas entre si, tendo em vista a constituição e singularidade desse grupo de 

professores reflexivos, que foi se constituindo a partir dos encontros e desencontros, 

chegadas e despedidas. As categorias possuem uma característica essencial em 

comum a destacar, que são seus marcadores, ou seja, os mesmos marcadores 
delineiam as três categorias: a relação professor-aluno, a relação com o ser 
professor e a relação com o saber e o fazer docente. Esse achado foi o que me 

permitiu contemplar o caminho da aprendizagem docente ao longo da trajetória do 

grupo de professores reflexivos, uma vez que se constituíram em elementos 

circulares e, ao mesmo tempo, nitidamente modificáveis, impossível de não 

contemplar. Assim, esses elementos definidores constituíram o fenômeno central 

das narrativas apresentadas, a partir da disposição interna dos professores em 

narrar para o grupo suas vivências docentes, considerando fatores subjetivos e 

objetivos da interação entre os docentes. 

Saliento que os marcadores recebem a mesma denominação, mas não 
guardam essencialmente a mesma característica, ou seja, mostram as mudanças 

e transformações possíveis e perceptíveis, através das narrativas do grupo no 

decorrer do mesmo. Isso quer dizer que as características observadas aproximam-

se, mas guardam especial distinção no seu fundamento, o que denota o caminho 

que estes docentes fizeram rumo a aprendizagem docente. Acredito que, assim 

explanadas, as categorias e os elementos definidores desenham a trajetória do 

grupo e as transformações advindas mediante a reflexão coletiva. Denotam ainda a 

existência de experiências vividas e concepções apreendidas, convergindo e 

divergindo no passado e também no novo, vislumbrando novas perspectivas, 

possibilitando novas experiências, enfrentando novos desafios, aprendendo a ser 

professor. 

Congregaram-se histórias e trajetórias de vida e de profissão, explicitadas a 

partir das representações dos professores no grupal, o que delineou mudança, 

transformação e aprendizagem docente, transpondo a ideia de Ferry (2004, p. 56) 

para a aprendizagem docente, “cuando se está en un lugar o en una acción de 

formación se trabaja sobre las representaciones36”. O autor continua dizendo ainda 

que “representar quiere decir trabajar con imágenes, con símbolos, con una realidad 

                                                 
36 Tradução da autora: Quando se está em um lugar ou em uma ação de formação se trabalha sobre 
as representações. 
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mental, pero no con una realidad, yo diria, real37”. Assim compreendido, o grupo 

trabalhou com as representações e com a realidade mental dos professores no 

processo de integração de sua prática entre os membros participantes, tendo como 

cerne o seu conhecimento e o encontro de seus “eus”. 

Imbuída dessa concepção, acredito que as categorias que passo a discorrer 

constituem-se como produtos de um momento de análise e interpretação extraídas 

das narrativas do grupo, ou seja, a partir de uma realidade mental em consequência 

de situações vividas, reais, mas num outro momento de sua representação. Acredito 

que essas categorias, assim como os elementos que a definiram, evidenciam o 

acontecer do grupo, tendo em vista o seu princípio, a tomada de consciência e as 

transformações ocorridas a partir dele nas suas idas e vindas. 

As categorias, assim como os elementos que as definiram, apresentam-se 

inter-relacionadas e, ao mesmo tempo, interdependentes e revelam a energia vital 

do grupo nesse período investigativo. O diagrama apresentado procura elucidar a 

essência do que se constituiu o grupal e o viés determinante da aprendizagem da 

docência desse grupo. 

                                                 
37 Tradução da autora: representar quer dizer trabalhar com imagens, com símbolos, com uma 
realidade mental, mas não com uma realidade, eu diria, real. 
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Figura 2: Categorias da aprendizagem docente. 
Fonte: Autora (Adaptado de ISAIA, 2008)  

 

 

Nesse processo, considero relevante destacar os movimentos construtivos do 

grupo, já descritos desde sua origem: a articulação inicial, as aproximações e 

afastamentos e o continuum reflexivo, como pontos centrais da análise 

metodológica, pois através destes foi possível mapear os elementos que iam e 

vinham, que se repetiam mas também se distanciavam em conteúdo, perpassados 

nas narrativas dos professores. Estes representaram o horizonte apreendido e 

interpretativo que foi possível alcançar para contemplar a aprendizagem docente 
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reflexiva. Assim sendo, passo a elucidar o que foi possível vislumbrar sobre os 

acontecimentos narrados no espaço tempo do grupo reflexivo. 

Destaco que todo esse processo de construção emergiu da análise qualitativa 

da investigação realizada, sendo resultado da organização dos achados de 

pesquisa, pois tanto as categorias como seus elementos definidores estão 

intimamente relacionados e entrelaçados. As três categorias propostas apresentam 

a relação professor-aluno, e a relação com o ser professor, o saber e o fazer 

docente como pano de fundo, como base sólida do aprender a ser professor, nesta 

construção coletiva de professores de Fisioterapia que não se efetiva de forma linear 

pois, ao mesmo tempo em que os professores simplificam também [re]significam, 

tendo a manifestação da consciência nas suas idas e vindas do seu eu pessoal com 

o eu profissional.  

Nesta ótica, a análise realizada aproxima-se dos três gêneros de 

aprendizagem e de conhecimento proposto por Josso (2004): as aprendizagens e 

conhecimentos existenciais, ou seja, como o professor se conhece como ser 

psicossomático; as aprendizagens e conhecimentos instrumentais e pragmáticos, 

isto é, como o professor se conhece como ser capaz de interação e as 

aprendizagens e conhecimentos compreensivos e explicativos, a partir do que me 

conheço como capaz de representações. 

A relação professor-aluno tem como premissa demonstrar como acontecem 

as aprendizagens relacionais, a partir de e com eles (alunos), remetendo ao 

conhecimento pragmático, instrumental, o que culmina com a relação com o seu eu 

professor, com o seu saber e fazer docente. A relação com o ser professor é aqui 

compreendida como a demonstração de traços peculiares do ver-se, sentir-se 

professor, numa relação existencial de vinculação com a docência superior, ou seja, 

dá conta dos conhecimentos existenciais descritos por Josso (2004). Surge como 

causa e consequência dessa relação de vinculação a relação do saber e do fazer 

dos professores. Acredito que o saber e o fazer docente encontram-se entrelaçados, 

ou seja, aquilo que o professor sabe e conhece sobre a docência superior se traduz 

no que desempenha e na maneira com que a realiza. Essa percepção explicita os 

conhecimentos compreensivos e explicativos, mas também se aproxima dos 

conhecimentos instrumentais e pragmáticos anteriormente mencionados. 

Diante do exposto, passo a especificar cada uma das categorias eleitas, 

assim como os elementos definidores que as caracterizam.  
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4.3.1 Simplificação da aprendizagem da docência 

 
É sobre esse fio que se efetua o itinerário do caminhar para si com os 

outros e do caminhar consigo para os outros 
Marie-Christine Josso (2004, p. 166) 

  
Essa primeira categoria emerge a partir da percepção que pude obter do 

grupo quanto à aprendizagem da docência superior como um todo, mas que 

caracteriza um princípio necessário no caminho da mudança. Dá noção do que 

constituiu o grupo a partir dos acontecimentos vividos e compartilhados ao longo do 

processo, demonstrando a carência de formação docente e da existência de lugares 

que promovam tal formação e, por conseguinte, fragilizando e simplificando o 

processo de aprender a ser professor. 

Esta categoria demonstra claramente os afastamentos da relação professor 

aluno e a relação com o ser, o saber e o fazer docente numa perspectiva individual, 

solitária, desprovida de entendimento, compreensão e de contextualização, de como 

tornar-se professor em um processo contínuo e compartilhado de aprendizagem. As 

questões balizadoras dessa categoria remetem à solidão pedagógica, comumente 

vivida por professores da educação superior, apresentando-se como um sentimento 

que paira na ausência de relações dialógicas geradoras de conhecimento 

pedagógico compartilhado que possa acalentar e, de certa maneira, respaldar o ato 

educativo (ISAIA, 2006). 

O conhecimento pedagógico compartilhado condiz com uma rede de relações 

interpessoais, envolvendo um sistema de ideias a partir de distintas dimensões de 

ordem pedagógica que se apresentam dinamicamente como o conhecimento teórico 

e conceitual, a experiência da prática do professor, a reflexão sobre a ação e, 

consequentemente, a transformação da ação. Todo esse conjunto constitui-se como 

um processo que requer a reorganização contínua dos conhecimentos que existiam 

com os conhecimentos atualmente adquiridos (BOLZAN, 2006). 

 Os recortes extraídos dos textos demonstram claramente a carência de 

conhecimento pedagógico, na medida em que os professores lançam mão de 

estratégias extremistas e, de certa maneira, reducionistas, no seu fazer docente, 

apresentando, nessa fase, dificuldade de ver-se como professor e o reflexo desse 

olhar na relação e reação dos alunos. 
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Nesse intento, passo a apresentar as narrativas dos professores no grupo 

reflexivo que, neste momento, mostram-se elementares e reducionistas, o que 

demonstra a aprendizagem incipiente da docência, a partir das ênfases já 

anunciadas: relação professor-aluno e relação com o ser professor, com o saber e o 

fazer docente. 

 

Relação professor-aluno 
 

Este elemento definidor da categoria simplificação da aprendizagem docente 

demonstra como os professores vinculam-se aos seus alunos no âmbito da docência 

superior, a partir das relações que procuram estabelecer. Neste momento da análise 

e interpretação das narrativas docentes, essa simplificação dá conta das relações 

assimétricas estabelecidas, não na questão do conhecimento, mas na relação de 

influência, competência profissional, reconhecimento de espaço e lugar do professor 

como mediador do conhecimento (autoridade) e a relação de poder, imposição, 

regras rígidas e ditatoriais (autoritarismo); a questão, de certa forma autoritária e 

punitiva, apresentada nas falas dos professores no grupo, mostrou-se explicitamente 

e é apresentada a seguir. 

 
(...) a coisa não funcionou, não estavam refletindo, então o que eu fiz, disse para 
a professora Bellatrix que fiquei super chateada, briguei com eles e disse: vamos 
fazer um trabalho valendo nota. Polaris 
 
A prova vai ser como a primeira. Cheia de detalhes, de acordo com a turma, do 
merecimento de vocês. Errai 
 
(...) é um pouco frustrante quando você percebe que tantos por cento da turma 
não estão acompanhando. E daí lá pelas tantas falei assim, então tá, apaguei o 
que eu tinha escrito no quadro e disse: se eu perguntar isso para vocês numa 
prova?. Atria 

 

Como se percebe, parece que a cobrança, a nota, a prova, constitui-se como 

um meio de “motivação” para que os alunos mantenham-se atentos a aula, o que 

não condiz com a realidade dos processos de ensino-aprendizagem. As falas dos 

professores remetem a ideia de que essa estratégia torna-se uma potente alternativa 

para manter a participação dos alunos nas atividades pedagógicas; potente no 

sentido de que desperta no aluno, perante a ameaça de reprovação ou valores 

baixos registrados no histórico escolar, mas não necessariamente porque impactam 
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na formação acadêmica e nas competências profissionais. Como percebido na 

expressão dos professores, não há compreensão de que a ameaça e a punição 

pode gerar limitações mais abrangentes e uma ambiência hostil e, por sua vez, 

desfavorável à docência superior. A ameaça e a punição limitam a liberdade de 

movimento, geram um campo de força psicológico antagônico que apenas leva o 

aluno a cumprir as atividades por obediência, mas não pelo amor e pela emoção em 

aprender (LEWIN, 1965).  

Neste momento, parece que a docência superior perde o seu sentido, na 

medida em que esta é compreendida como todo um conjunto de atividades que tem 

o professor como responsável pela articulação do espaço pedagógico para a 

formação de profissionais; formação esta que alavanca questões de natureza 

técnica, mas também de relações humanas, de valores, de ética e de afetos. A 

condução de todo esse processo de aprendizagem de adultos condiz com o que “os 

professores concebem o conhecer, o fazer, o ensinar e o aprender, bem como o 

significado que dão a eles” (ISAIA, 2006, p. 374). 

No entanto, ao mesmo tempo em que os professores, desprovidos de 

argumentos, de alternativas na coordenação pedagógica de uma turma de alunos, 

percebem e entendem as suas atitudes autoritárias, reconhecem-nas como 

ameaçadoras e punitivas, gerando novas reflexões acerca das atitudes 

anteriormente tomadas. Neste momento, percebe-se que os professores, ao 

narrarem os acontecimentos vividos, analisam com outra perspectiva, colocando-se 

como pessoa professor, com preocupações e com sentimentos de angústia e mal-

estar, gerados a partir de suas próprias ações, o que demonstra as idas e vindas do 

grupal. Seguem as narrativas. 

  
(...) eu acho que eles têm que estudar para saber, eu acho que é muito mais 
proveitoso, e ele vai aproveitar mais o estudo se ficar uma hora estudando por 
curiosidade pelo tema, do que uma hora estudando por estudar, tentando 
adivinhar o que o professor vai colocar na prova. Errai 
 
(...) eles não estão nem ai, e aí eu vou fazer um trabalho valendo nota no final da 
aula, horrível, mas a gente faz, porque na verdade a gente quer punir mesmo, a 
gente se irrita de estar ali na frente! Meissa 
 
(...) eu saí mal pelo fato de que eles só pararam e refletiram porque eu disse que 
vai valer nota, foi punitivo, eu encaro isso para mim, se não funciona na boa, 
vamos ter que refletir, vai ter que funcionar, eu me senti ridícula. Polaris 
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Assim demonstrado, os professores identificam a fragilidade da estratégia 

adotada, mas não se dão conta da essência de seu papel de mediadores no 

processo formativo; que os métodos adotados por eles são históricos e estão 

arraigados em modelos centrados no ensino e no professor, denominados como 

magistocêntricos ou tradicionais. São modelos assim classificados pela sua origem, 

que vão desde a idade média até a era moderna (GATTI, 2005). No entanto, na 

segunda metade do século XX, desenvolveram-se modelos centrados na 

aprendizagem, sendo estes determinados por verdadeiras revoluções de ordem 

cognitiva e científica. 

A grande guinada dos modelos pedagógicos exige uma mudança 

fundamental no que se refere ao olhar e pensar a docência, na perspectiva de quem 

aprende e quem ensina, na tentativa da superação do reducionismo dos enfoques 

condutivistas. Essa virada na concepção de ensinar e aprender tem como mote 

central a ciência cognitiva, na medida em que se busca compreender como o 

cérebro humano funciona, como se processa a informação e como a pessoa 

aprende. Tratando-se de modelos pedagógicos da formação centrados na 

aprendizagem, destaca-se uma questão relevante, que é o aluno como sujeito ativo 

de um processo dinâmico e interativo que tem o professor como mediador, que 

respeita o tempo, o ritmo de cada um e os fatores culturais e sociais que facilitam ou 

retardam a aprendizagem (GATTI, 2005), o que não se mostra como alvo do grupo 

nesse momento. 

A reflexão dos professores apresentou ainda foco sobre o aluno, mas nesse 

momento o enfoque surgiu sobre a responsabilização, no sentido do que chamo 

culpabilidade: o aluno não sabe, o aluno está despreparado, o aluno não quer, o 

aluno é imaturo. Esse ponto da análise evidencia a carência do que se denomina 

protagonismo docente. Este, por sua vez, constitui-se na ação do professor 

mediante processos reflexivos e fundamentados, geradores de iniciativas, 

deliberações e resoluções, determinadas, em grande medida, pela pessoalidade de 

cada um na vinculação de suas estruturas cognitivas, culturais e afetivas; o 

protagonismo estimula a condição ativa do aluno no processo de aprender, de 

produzir conhecimento (CUNHA, 2006). Assim compreendidos, os recortes que 

seguem constituem-se exemplos do olhar unidirecional que os professores emitem, 

tendo como direção o aluno. 
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Eles não querem raciocinar nesse ponto e não querem sentir a coisa, eles 
queriam que eu dissesse o que era para fazer. Mira 
 
No meu ponto de vista, uma coisa é você ter dificuldade em lidar com algumas 
situações, e outra bem diferente é a maneira como essa aluna reagiu. Não, ela 
está totalmente despreparada, sendo que ela já ouviu falar nisso na saúde da 
mulher, enfim, na criança, no adolescente. Polaris 
 
(...) eu não consigo enxergar responsabilidade nos acadêmicos (...). A única vez 
que eu enxergo eles se responsabilizando por alguma coisa é nas provas. Luna 

 

Percebe-se que os professores não reconhecem as atitudes e falas dos 

alunos como eco da vivência deles na graduação, como reflexo do próprio sistema 

acadêmico, proporcionado pelo conjunto de docentes que, por ora, discute e reflete 

a docência superior no grupo, responsabilizando-os unilateralmente pelas suas 

reações, demonstrando claramente a simplificação da aprendizagem docente. 

Percebe-se ainda que essa forma de conceber o ensinar e o aprender destes 

docentes não está compatibilizado com a aprendizagem da docência construída a 

partir da análise e interpretação de sua atividade, em que o professor, mediante a 

análise reflexiva, é capaz de construir seu conhecimento e transcender o que está 

historicamente instituído (BOLZAN, 2002). 

Segundo a autora, a estruturação e a organização mental do professor 

interferem no seu modo de pensar e fazer docente e, sendo assim, as suas 

condutas, atitudes e ações tornam-se balizadoras de sua prática pedagógica. 

Destaca a idéia de que o pensamento do professor é permeado de teorias e crenças 

que, de certa forma, mantêm-se ocultas, mas de algum modo podem ser observadas 

no seu fazer docente. Assim, o fazer do professor emite reflexos sobre os alunos e, 

tendo como pressuposto a função interativa e mediacional que o professor exerce na 

construção do conhecimento dos alunos e dele próprio, a sua conduta influi 

sobremaneira no desenvolvimento dos seus alunos. 

Bolzan (2002) afirma que a proposição do professor no espaço pedagógico 

pode gerar compreensão e adequação à mesma, levando o aluno a produção e 

construção do conhecimento ou apenas a execução da solicitação do professor, 

originando iniciativas paralelas e desconectas por parte dos mesmos, interpretadas 

como dispersão e desinteresse. Isso remete também a relação que o professor 

estabelece com o seu eu, com o seu saber e fazer docente. Assim pensado, para 

além das questões já elencadas e discutidas na relação professor-aluno na 

simplificação da aprendizagem docente, estabeleço outra interconexão com essa 
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simplificação que dá conta da relação com o ser, saber e fazer docente apresentada 

a seguir. 

 
Relação com o ser professor 

 
Esse elemento se caracteriza pelos movimentos relacionais do profissional 

fisioterapeuta com o ser, saber e fazer docente. Implica em como esses profissionais 

se constituem como professores, seus conhecimentos e a sua prática pedagógica. 

Na análise das transcrições do grupo, percebo que surgem movimentos 

contraditórios, oscilantes, ao mesmo tempo angustiantes, que nas suas idas e 

vindas retratam a simplificação da aprendizagem docente. São movimentos que 

estão relacionados ao ver-se, ou melhor dizendo, ao não ver-se na docência 

superior, mais precisamente ao distanciamento de si mesmo, de seus saberes e das 

possibilidades de fazeres docentes como professores da educação superior. 

Esses achados podem ser exemplificados a partir da grande dificuldade que 

os professores apresentaram em olhar para si e para a sua prática pedagógica, 

assim interpretada pelas incessantes declarações sobre a imaturidade, desinteresse, 

irresponsabilidades do aluno e pelos constantes fracassos de uma aula, incluindo o 

desapontamento pelo não aprender. 

Essa constatação vem ao encontro do que foi anteriormente discutido na 

relação que os professores estabelecem com seus discentes, o que demonstra a 

interconexão dos elementos que definiram a categoria simplificação da 

aprendizagem docente. Assim exposto, passo a apresentar a relação com o ser 

docente que tem como pressuposto a dificuldade de olhar para seu eu professor e 

para a sua prática pedagógica, como viés constitucional do exercício do magistério 

superior. Os recortes que seguem mostram o afastamento do olhar do professor. 

 
eu tenho visto que os alunos estão chegando cada vez mais fracos, os alunos 
não sabem escrever, não sabem conjugar um verbo às vezes, a concordância. 
Polaris 
 
(...) esse raciocínio é interessante, é uma forma diferente, mas eu acho que para 
o nosso aluno que não tem cabeça, no sexto semestre não tem cabeça (...). 
Thalita 
 
Então, que postura é essa? Dentro da sala de aula é uma falta de respeito com a 
gente. Aquele quinto semestre, um bando de gurias no canto, eu dando aula lá, 
ela virou as costas para mim e “dele” papo no canto. Gente o que é isso! E eu 
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chamo a atenção, digo, olha vamos prestar atenção, vocês ai meninas, não esta 
interessante, se retirem. Luna 
 
(...) existe uma lacuna entre o professor e o aluno, e no nosso curso não existe 
isso. A gente é muito próximo, não íntimos, eu falei isso para eles, com respeito, 
que a gente sempre vai procurar orientar, tanto na parte técnica, tanto para toda 
a formação acadêmica. Talitha 

 

A fala da professora Thalita mostra a contradição das narrativas dos 

professores que ora avançam, ora retrocedem, uma vez que, em alguns momentos, 

responsabilizam o aluno e em outros expressam uma relação harmônica e 

condizente com sua função formadora. Os recortes apresentados levam à retomada 

dos escritos de Bolzan (2002) sobre as reações dos alunos à proposta pedagógica 

do professor, quando não apropriada e não contextualizada, produzindo reações 

opostas às esperadas. O agravante desse acontecimento se dá quando o professor 

não toma para si a responsabilidade pelos fatos, tornando-se pouco provável seu 

investimento na busca pela compreensão e, consequentemente, pela aprendizagem 

da docência. 

Reforçando essa ideia, nesta relação de ver-se professor, também destaco o 

movimento de resistência quanto ao seu fazer pedagógico. A resistência, para 

Bolzan (2001), pode ser caracterizada por momento de oscilação entre a negação 

apresentada como desarticulação teórico-prática, negando processos reflexivos 

sobre seu fazer e, sobretudo, negando seu papel interativo e mediacional; a 

contradição é assinalada pelas idas e vindas, aceitações e negações dos fatos do 

cotidiano docente. Nesta dimensão, observo que o professor enfoca a sua prática 

numa perspectiva que realmente não contempla seu papel de mediador no processo 

de ensino-aprendizagem, pois valoriza demasiadamente o conteúdo, o 

conhecimento específico, o conhecimento teórico-conceitual, deixando de 

contemplar a função interativa e mediacional do ato pedagógico, o que remete à 

simplificação da aprendizagem docente. Segue o dito do professor. 

 
(...) eu não lembro da aula quando eu faço a prova, eu lembro do conteúdo, eu 
paro pego, o tópico é esse, porque é importante isso, essa é a ideia que eu 
tenho. E as minhas questões normalmente são todas de marcar (...) a prova é 
um recurso para testar o conhecimento da pessoa e não só se ela foi na aula ou 
não. Eu sempre sou da opinião de que o aluno tem que ter uma referencia fora 
da minha aula e que envolve aquele conhecimento que tem na prova. A minha 
prova não é para o aluno que estava em aula (...). (...) eu fiquei pensando, 
realmente é o tipo de aluno que eu não contemplo, eu não contemplo aquele 
cara que tem necessidade de escrever o que ele sabe. Giove 
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Os recortes demonstram novamente as contradições dos professores, neste 

caso o professor Giove, nesse processo reflexivo grupal, no que tange o papel do 

professor no processo de ensinar e aprender. Ao mesmo tempo em que o professor 

não releva sua participação no processo formativo, avalia-se e preocupa-se com seu 

desempenho a partir do desempenho do aluno, o que parece dicotômico, uma vez 

que, neste caso, o que pensa não se traduz necessariamente no que faz, ao 

contrário do que relata Bolzan (2002, p. 21) ao destacar que “os professores agem, 

frequentemente, de acordo com o que pensam”. O recorte a seguir demonstra esta 

contradição 

 
(...) mas eu sempre me cobro o resultado com a turma, eu sou o tipo do 
professor, da pessoa que eu não me cobro só em dar a aula, eu me cobro, eu 
me avalio quando os alunos fazem prova, eu digo para eles: a prova não é de 
vocês, ela é minha também! Giove 

 
 
O fato de os professores não fazerem exatamente o que pensam pode 

direcionar a reflexão de que o professor, ao exercer a docência, não consiga 

estabelecer as conexões necessárias que se fundam na magnitude da docência 

superior, pois as narrativas demonstram falas incipientes, comentários infortúnios, 

compatíveis com a simplificação da aprendizagem docente.  

De encontro com essa realidade, surge o professor com suas frustrações, 

com grandes dificuldades de articular o conhecimento específico com o pedagógico, 

o que denota a carência de formação docente. Isso pode ser demonstrando pelos 

sentimentos de desmotivação, desapego e insegurança, apreendidos a partir das 

narrativas dos professores nos momentos de crises e de conflitos que emergiram no 

acontecer grupal. Todas essas questões explicitam a relação com o ser dos 

professores no grupo. 

 
Foi um período que eu desanimei federal, porque quando eu fui responder para 
eles eu disse que na verdade vocês não me deixaram tentar, eu falei (...); foi 
bem difícil para mim voltar na outra semana dar aula para eles. Luna 
 
(...) uns 40% da turma a gente atinge quando fala, os outros não adianta tu 
plantar bananeira, tem um grupo que simplesmente eu não sei o que fazer para 
chegar até elas. Polaris 
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Eu fico completamente desmotivada quando eu vejo alguns tipos de resposta. 
Eu tento ajudar os alunos, mas não vejo resposta deles. Então isso me 
desmotiva profundamente. Alnair 

 

As narrativas dos professores demonstram os sentimentos que pairam sobre 

o grupo que, de certa maneira, espera por compreensão, por possibilidade de 

resolução. Os sentimentos gerados nos docentes compatibilizam, em parte, com a 

angústia pedagógica, conceito desenvolvido por Isaia (2006). Para a autora, a 

angústia pedagógica surge quando o professor percebe e conscientiza-se da 

necessidade de mudança em seu fazer, na sensação de viver sob pressão, seja 

institucional ou pelo próprio sistema educativo. Essa concepção envolve a 

preocupação do professor com a formação pedagógica ajustada a essa mudança no 

seu fazer. Digo em parte, em função de que os professores ainda não apresentam 

essa preocupação com o ato pedagógico, apenas angustiam-se e sofrem com os 

percalços e as dificuldades da docência superior, como demonstram as falas que 

seguem. 
 

Com certeza eu deveria ser diferente porque quando eu vejo isso fico com raiva 
deles, eu recuo, em vez de ajudar, em vez de me mostrar eu me distancio. Eu 
fico com raiva e acabo recuando, a minha resposta está completamente errada. 
Eu não deveria ser assim, eu não deveria levar para esse lado emocional. Alnair 
 
(...) ser professor é viver no meio de sofrimento (...). Errai 
 
Quando eu estava tomada pela insegurança e pelo nervosismo, alguém me 
perguntava uma coisa e eu já dizia: não sei! Sirius 

 

 

As narrativas dos professores explicitam a pessoa professor que também 

produz sentimentos de raiva e indignação, gerando reações, bloqueios psicológicos 

que comprometem, mesmo que momentaneamente, toda a essência do magistério 

superior. Esses sentimentos geradores de ações fragmentadas e, de certa forma, 

punitivas, como já apresentado, demonstram os sentimentos dos professores que se 

mantém ocultos a sua percepção como elementos dinamizadores da atividade 

educativa, valorizando unilateralmente os processos cognitivos e as estratégias de 

ação, demonstrando a simplificação da aprendizagem da docência (ISAIA, 2007). 

Contudo, os sentimentos docentes congregam vivências de natureza afetiva, 

condicionando valores ao mundo pessoal e profissional. 
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Relação com o saber e o fazer docente 
 

Cabe destacar que, além da relação com o ser professor, elegi a relação com 

o saber e o fazer docente, identificada nas narrativas, como demonstrativas da 

simplificação da aprendizagem desses professores. Parece que a relação pessoal 

profissional dos fisioterapeutas com o ser professor está diretamente refletida no 

modo de efetivar a docência. Essas constatações são assim compreendidas na 

medida em que percebo demasiada preocupação com o método de dar aula, 

enfocando o uso do equipamento multimídia que surgiu incessantemente no 

acontecer grupal. 

 
(...) na minha sala eu sou o que mais usa datashow, só que eu tenho sentido 
agora nesse momento que ele acelera a aula, acelera o que eu digo, com o 
datashow eu consigo falar muito mais aprofundado no assunto porque tem uma 
imagem no detalhe. Giove 
 
(...) data show não é mais para mim, datashow agora é para o aluno e aí quando 
tu pega as aulas do semestre passado, que tu vai mudar nesse semestre, meu 
Deus!!! Porque na verdade tu dá um nozinho, tinha tanta informação, e umas 
informações que não eram vinculadas, não sei, eu acho que eu botava as 
informações ali para mim ir me lembrando do que eu tinha que falar para o aluno 
quando ele ia copiar no caderno,  gente! Alkaid 
 
(...) eles se queixam do datashow, se tu trabalha com datashow excessivamente 
a aula é máquina do sono, como muitos dizem, se tu leva o material sempre tem 
outra desculpa. Sirius 
 
Semestre passado eu usei metodologias bem diferentes das que eu usei no 
primeiro semestre e mesmo assim eu terminei dizendo que eu não tinha 
conseguido atingir os alunos. Luna 

 

 

A partir dos recortes das narrativas dos professores, percebo que a tecnologia 

consiste em uma ferramenta de destaque junto aos professores do Curso. Houve 

amplas manifestações quanto ao uso do equipamento multimídia, destacando 

distintos enfoques para sua utilização. Como visto, é uma alternativa metodológica 

potente, embasada em justificativas, de certa forma, equivocadas para seu uso. A 

exemplo disso, destaco a fala da professora, ao experimentar distintas metodologias, 

inclusive a multimídia, com o intuito de “prender” a atenção dos alunos. Outra 

aproximação que faço dessa inadequação é a concepção equivocada de que o 

equipamento é para o aluno. Indubitavelmente, essa tecnologia mostra o esquema 
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de pensamento do professor e tem como pressuposto apresentar essa organização 

que é orientadora do raciocínio do docente no espaço da sala de aula. 

Incontestavelmente, pode acelerar ou prolongar a aula, como referido pelo 

colega professor, uma vez que essa técnica consiste no professor centrado e este 

determina o andamento, o curso que quiser para aquele momento, sem considerar o 

tempo e o momento de aprender dos membros discentes, que se mantém passivos 

e receptivos à exposição do professor. Discute-se incansavelmente sobre 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, porém percebo que se ocultam as 

dimensões de cunho psicológico, cognitivo e afetivo, que transcendem qualquer 

proposta metodológica unidimensional e unidirecional. 

Na aula expositiva, com ou sem o uso de multimídia, as inovações 

tecnológicas podem ser úteis e merecem o seu valor e reconhecimento, mas não 

devem constituir-se no âmago do fazer do professor. Estas explicitam esquemas 

pessoais de conhecimento técnico-científico e, muitas vezes, de conhecimento 

específico, mas não necessariamente de conhecimento pedagógico. Cunha (2005) 

contribui, dizendo que os professores são capazes de apresentar excelentes 

esquemas para serem trabalhados em aula, entretanto falta-lhes apropriação sobre 

os procedimentos necessários para o aluno encontrar o seu caminho próprio e 

particular da aprendizagem. Estes procedimentos não se restringem ao melhor 

método de dar aula, mas contemplam o campo de forças psicológicas que se 

estabelecem nesse espaço, determinantes da ambiência necessária para que o 

verdadeiro processo de ensinar e aprender se estabeleça. 

Maciel (2000) salienta a importância da compreensão da realidade 

vivenciada, destacando fatores subjetivos, intersubjetivos e objetivos, uma vez que a 

ambiência é decisiva para o sucesso das ações de formação no exercício do 

magistério superior. Tem em conta que o ambiente psicologicamente estabelecido 

no espaço pedagógico influencia o estado motivacional professor-aluno, gerando 

energias positivas ou negativas determinantes de ações e reações. 

O agravante desse processo é a pouca iniciativa de compreensão das 

dificuldades encontradas, das reações dos alunos e do fracasso formativo como um 

todo, o que confronta o saber pedagógico dos professores e denota a simplificação 

da aprendizagem docente. De acordo com Cunha (2005), isso denuncia o ciclo 

reprodutivo e não reflexivo estabelecido nas relações acadêmicas na educação 

superior. 
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Corroborando com o descrito, para além da centralidade no método de dar 

aula, surge também o vencimento do conteúdo programático como uma 

preocupação dos docentes, assim como a demasiada valorização do conhecimento 

específico da Fisioterapia. Todas essas questões identificadas podem ser 

interpretadas a partir do que segue. 

 
(...) olha o que falta vencer, olha o que tem pela frente! Eles não olham aquilo, 
eles não se dão conta que de repente o professor não vai vencer; tem três aulas 
e tem mais cinco tópicos para desenvolver e aquela pressão de qual que eu vou 
deixar de fora, qual eu vou passar mais rápido. Giove 
 
Eu me apego em tudo aquilo que eu acredito que possa ter uma explicação mais 
cientifica e mais técnica daquele fazer, então o simples fato, por mais que a 
gente na nossa pratica não tenha, não veja isso, ou não acredite nisso, a 
literatura diz isso e eu me apego nisso. Atria 

 

Novamente, percebe-se o fazer do professor centrado em si e não na 

necessidade dos estudantes. A tomada de decisão e muitas escolhas podem e 

merecem ser discutidas e acertadas em conjunto, contemplando o protagonismo de 

ambos, professor-aluno, no processo de ensino-aprendizagem. Cunha (2005), em 

estudo que manifesta a opinião dos alunos sobre o processo de construção do 

conhecimento, reforça a ideia de que há possibilidade de recuperação do prazer em 

aprender, na medida em que os alunos participam ativamente da construção do 

conhecimento, ou seja, na possibilidade em protagonizar a sua própria 

aprendizagem, produzindo sentido e significado a partir da experiência vivenciada. 

Broilo et al. (2006) trazem em seu estudo a concepção de Cunha, ao fazer 

uma crítica à visão reducionista e funcionalista do professor, que prima pela 

sequência, regulação e ordenação dos conteúdos, o que de certa forma acaba se 

constituindo em empecilho à ruptura do paradigma tradicional do ensinar e aprender, 

tornado mais longínquo o caminho da aprendizagem e transformação docente. 

Posso referenciar, ainda, que, em grande medida, os professores aproximam 

seus saberes e seus fazeres a partir de lembranças internalizadas manifestadas 

pelos traços da vida acadêmica difíceis de transpor pois, de certa maneira, fazem 

parte e constituem o “eu” de cada um destes professores. Considero que cada 

pessoa é fruto de sua história e de sua cultura e, sendo assim, desenvolve-se de 

acordo com as oportunidades vivenciadas. Os estudos de Vygotski denotam que as 

propriedades das funções intelectuais do adulto não se constituem exclusivamente 
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da maturação, ou seja, não estão pré-formadas, manifestando-se conforme o 

surgimento de oportunidades. No início do desenvolvimento, as aptidões humanas 

são simples e concretas, adquirindo maior nível de complexidade e subjetividade 

com o decorrer das experiências vividas. Em suma, em se tratando de professores 

iniciantes na docência superior, o aprender a ser professor passa a se estruturar a 

partir da experiência reflexiva dos fatos e fenômenos transcorridos nas relações 

socialmente construídas. Com esse intuito é que apresento falas de uma 

aprendizagem ainda simplificada, no que tange as lembranças da formação anterior. 
 

(...) é o tipo da imagem que eu também tenho dificuldade de visualizar, vocês me 
fazem lembrar muito da minha graduação. Luna 
 
(...) eu sei que eu ainda estou sofrendo um pouco com identidade de aluno e 
professor, eu trago muito da minha questão formativa. Sirius 
 
Eu me lembro, faziam prova oral comigo eu sempre ia bem, mas ia para a prova 
escrita me ralava, no escrever eu enrolo, enrolo, enrolo e não consigo chegar, é 
o fim. Tanto que eu falo para os alunos hoje: não me venham escrever uma 
página inteira, para achar que naquele meio daquela página inteira vou achar 
alguma coisa certa, não! Eu faço questões de forma sucinta e escrevam 
objetivamente. Alkaid 

 
 

A análise dos registros do grupo reflexivo remete claramente a projeção do 

professor no aluno, a partir da sua vivência prévia e a partir de sua organização 

pessoal como estudante, vindo ao encontro do que Vygotski referenciou quanto a 

influência cultural como constituinte da personalidade da pessoa, tornando-se 

marcas, muitas vezes, subjetivadas. Neste caso, a identificação de marcas da vida 

no fazer docente destes professores condiz com a atividade reprodutiva apresentada 

por Leontiev (1984). Para o mesmo autor, a atividade reprodutiva está atrelada à 

memória do ser humano, determinando a fixação de normas ou condutas já 

vivenciadas anteriormente, condicionando a pessoa a reprodução ou a repetição. 

Neste caso, a atividade do professor não inova, não produz nada atual, mantém-se 

na circularidade de suas marcas e de seus registros prévios. 

Assim, o campo psicológico passado do professor constitui-se como uma das 

gêneses do campo presente, interferindo no comportamento e na ação do mesmo. 

Relacionar o campo passado com o presente implica reconhecer que as vivências 

anteriores compõem o campo psicológico passado e, por esse motivo, fazem parte 

de sua natureza, constituem sua personalidade, influenciando e até mesmo 

determinando as ações do presente (LEWIN, 1965). Isso sugere que as ações e 
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operações ligadas a motivo e necessidade têm como essência processos 

socialmente e historicamente construídos no espaço de vida do professor, que 

interferem espontaneamente no comportamento. Deste modo, o comportamento 

torna-se resultante de forças na estrutura cognitiva que ocorrem no espaço de vida 

passado e presente, o que influenciará no futuro. 

É interessante destacar que as marcas da vida acadêmica, assim como as 

experiências docentes são balizadoras e determinantes do conhecimento 

pedagógico atual do professor, pois de acordo com Bolzan (2002, p. 22) “o que os 

docentes pensam sobre o suposto fracasso ou êxito dos alunos, sobre que fatores 

influenciam essas interpretações, dizem respeito a seu conhecimento pedagógico”. 

O conhecimento pedagógico, continua a autora, abarca o domínio do saber fazer 

contemplado a partir do saber teórico conceitual na conjectura das relações de 

interação e mediação do ato pedagógico. Assim compreendido, a construção do 

saber fazer do professor, assim como a construção do papel que desempenha, se 

dá na esfera coletiva, na medida em que implica compartilhamento, troca, 

mutuação38, orientados por processos reflexivos prolixos e sistêmicos (BOLZAN, 

2002). 

Deste modo, as narrativas dos professores apresentadas mostraram-se 

generalizáveis, a partir de conhecimentos internalizados da sua formação 

acadêmica, trazendo à tona a incipiente aprendizagem docente. 

Entendendo que, para o caminho da aprendizagem, é imprescindível 

conhecer e compreender os pensamentos, sentimentos e práticas dos membros do 

grupo, considero esse princípio simplificador necessário à aprendizagem docente, na 

medida em que desperta emoções, reações, expressões e verbalizações, que 

indicaram rumos a serem tomados nas vivências propostas ao grupo. É neste 

sentido que o trabalho grupal é de grande valia, pois valoriza as relações 

interpessoais e o compartilhamento de ideias, nas quais os diferentes sentimentos e 

vivências docentes podem ser compartilhados, possibilitando o encontro de 

respostas e estratégias de mudanças natas, pois acredito que, por meio da 

cooperação entre os membros, estabelecem-se laços de afinidade e cooperação, 

gerando uma ambiência profícua ao aprendizado da docência superior, ou seja, os 

                                                 
38 A terminologia mutuação representa a ação de mutuar, ou seja, trocar, permutar. Adequando para a 
docência, esse termo foi por mim utilizado no sentido de compartilhar (SILVA BUENO, 2000, p. 530). 
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membros do grupo aprendem juntos de acordo com a possibilidade de cada um 

(JOSSO, 2004; FERRY, 2004). 

Entretanto, para esta aprendizagem, acontecer faz-se mister considerar que, 

articulado ao trabalho grupal é indispensável a reflexão sistemática do professor 

sobre si e sobre o seu fazer docente, o que favorece o desenvolvimento ativo, 

promovendo a transformações de propósitos, objetivos e meios, o que pressupõe o 

aprender a ser professor. Acredito que, a partir da reflexibilidade, o professor torna-

se capaz de construir as bases teóricas de conhecimentos do ensino que se fazem 

ao longo da carreira, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida (NÓVOA, 

2007; SCHÖN, 2000). 

No caminho da aprendizagem docente, pude apreender movimentos distintos 

que começaram a ser percebidos a partir das propostas desenvolvidas no grupal. As 

vivências e os próprios professores foram levados a transcender a simplificação da 

aprendizagem docente, despertando sentimentos, percepções, uma voz interior 

capaz de mobilizar reflexões distintas e mais densas, o que levou a denominação da 

segunda categoria: manifestação da consciência de ser professor. 

 
 
4.3.2 Manifestação da consciência de ser professor  

 
“Ir ao encontro de si” emerge a partir do momento em que se lança a 
hipótese ou se faz a aposta que o nosso itinerário de vida, os nossos 

investimentos e as nossas intenções podem-se construir com base numa 
auto-orientação que art6icula o que herdamos,as nossas experiências 
formadoras, as nossas pertenças, as nossas valorizações e os nossos 

desejos às oportunidades que sabemos agarrar, criar e explorar. 
Marie-Christine Josso (2004, p. 163)  

 
 

 Na circularidade do acontecer do grupo, percebi que, gradativamente, outros 

acontecimentos, sentimentos e entendimentos iam germinando, inferindo novas 

aprendizagens docentes. Cada vez mais percebia a implicação dos professores com 

o grupo reflexivo e, porque não dizer, com a sua aprendizagem da docência. Isso 

pode ser demonstrado pelas novas representações e preocupações que surgiram na 
condição da manifestação da consciência de ser professor acerca da relação 

professor-aluno e da relação com o ser, o saber e o fazer dos professores. 

Entendo a manifestação da consciência de ser professor nesse momento 

como sendo a presença de si para si e para o outro, unida ao sentimento interior de 
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seu próprio despertar; são pensamentos que, gradativamente, vão germinando e 

que brotam no eu, no ser de cada professor, porém no grupal, manifestos em 

palavras. A manifestação da consciência expressa o reconhecimento dos fatos, dos 

fenômenos, das ações e reações que têm como reflexo a construção da identidade 

profissional docente. A identidade profissional docente, conforme Grillo (2006), 

constrói-se, reconstrói-se e transforma-se, dinamizando a docência a partir do 

entrelaçamento das dimensões social e pessoal. A dimensão pessoal retrata a 

história de vida do professor, os valores e os saberes culturalmente construídos. A 

dimensão social se baseia no significado que o professor atribui a sua profissão, 

através da interpretação crítica da realidade social e o fazer docente, perecendo a 

necessidade de modificação, reformulação ou até mesmo manutenção dos 

referenciais do professor. 

 O grupo reflexivo passa da simplificação da aprendizagem docente para um 

olhar mais seleto, contíguo, reflexivo, gerativo do ser e estar professor, de percepção 

de si e do outro, num movimento inter-relacional entre pares. O movimento 

transicional da simplificação para a manifestação da consciência de ser professor dá 

noção da continuidade de um processo de aprendizagem que perpassa por 

fenômenos psicológicos no cerne do individual, tendo como dispositivo o grupal. 

Essas questões aparecem ora explícitas e ora ocultas, mas decifráveis no interjogo 

do grupo reflexivo e são condizentes com o início de uma mudança possível. 

Nesta lógica, posso sugerir que há ativação das ZDPs de maneira eminente, 

na medida em que os professores passam a olhar para os alunos, para si mesmo e 

para o espaço pedagógico de maneira distinta e, conforme Bolzan (2002), 

mesclando o interpessoal e o intrapessoal em um maior nível de complexidade. Esse 

maior nível de complexidade proporciona ao indivíduo a autonomia, a criatividade e 

a atividade (LEONTIEV, 1984). Vygotski (1995) acreditava que as funções 

psicológicas superiores (comportamento, linguagem e consciência) constituem-se 

em produtos da atividade cerebral e são historicamente influenciados pela cultura, 

tornando-se parte da natureza de cada pessoa. Para Leontiev (1984), a consciência 

consiste no produto, no reflexo da realidade da atividade da pessoa e de si mesmo, 

que se produz a partir da vinculação com os outros e com o mundo que o rodeia. 

Com esse pressuposto, considero a manifestação da consciência de ser professor 

como a base da atividade e, consequentemente, precursora da aprendizagem 

docente desse grupo reflexivo. 
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Leontiev (1984) descreve que a atividade é mediada e regulada pelo reflexo 

psíquico da realidade, ou seja, o que aparece para a pessoa a partir do mundo 

objetivo é percebido, representado, compreendido e reproduzido na memória. Sendo 

assim, a realidade psíquica se revela na subjetividade da consciência e essa 

consciência se mostra ao sujeito, incluindo ele próprio, suas ações e situações. A 

produção da consciência pode, sem dúvida alguma, estar atrelada aos processos 

psíquicos que se originam e que estão atrelados aos vínculos sociais que se 

estabelece. 

Posto dessa maneira, a realidade psíquica pode ser apresentada na forma 

objetiva, o que nada mais é do que a manifestação da subjetividade de sua 

consciência. Transpondo o pensamento de Leontiev, a manifestação da consciência 

de ser professor vem a ser a revelação da docência em todos os seus aspectos, em 

que essencialmente a própria pessoa professor surge para ele mesmo. O autor 

acredita que a consciência consiste na presença do sujeito de suas representações, 

suas intenções, planos, modelos e que os fenômenos psíquicos são os que 

objetivam a atividade. A consciência precisa ser compreendida como produto 

subjetivo das relações sociais que, por sua vez, são realizadas pela atividade do 

homem no mundo. 

  Assim compreendida, essa segunda categoria demonstra claramente as 

interações e mediações grupais e até mesmo as mudanças que perpassam a 

consciência dos professores para aprender esta profissão. Para Josso (2004), a 

consciência é considerada como a presença atenta de si próprio, dos outros e do 

ambiente, percebendo cada um com seus sentimentos, tato, olfato, visão e 

movimento. Sem essa presença atenta, continua a autora, não há qualquer 

percepção do mundo. Essa consciência manifestada pelo grupo permite 

compreender como os professores estão [re] pensando a docência, o que envolve 

também a dimensão pessoal, que se internaliza, o que se torna elemento constitutivo 

do aprender a ser professor (ISAIA, 2008). Para Vygotski (2007, p. 56), a 

internalização remete “a reconstrução interna de uma operação externa”, que poderá 

conduzir a uma série de transformações. 

Neste sentido é que percebo que os professores passam a expressar outra 

compreensão da relação com a docência superior, ou seja, remetem-se às relações 

com o ser, o saber e o fazer docente numa outra perspectiva. Na relação professor-

aluno, passam a considerar e a reconhecer a heterogeneidade dos estudantes da 
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educação superior, assim como estabelecem outra relação com o seu “eu” professor 

e com o seu saber e fazer docente. A partir dessas ponderações, passo a apresentar 

as distintas relações que se estabeleceram. 

 

Relação professor-aluno 
 

 Neste momento do grupo reflexivo, emergem falas [re]orientadoras da 

aprendizagem docente, na medida em que percebo o abandono gradativo e 

progressivo das questões simplificadoras anteriormente mencionadas. O modo como 

os professores passam a perceber seus alunos toma outro rumo e alcança 

dimensões antes não consideradas, como a origem, a história e a cultura dos 

mesmos, sendo esses fatores, de certa forma, condicionantes de um novo olhar 

sobre o espaço pedagógico e a promessa de uma nova caminhada em busca da 

aprendizagem do professor e, consequentemente, do aluno. As falas a seguir são 

reveladoras desta nova perspectiva. 

 
E eu ainda acho que nosso formando, por mais que a gente tente abrir a cabeça 
dele, ele traz todo um histórico lá de fora. Por isso que é muito mais complicado 
tu visualizar essa globalidade toda. Errai 
 
Será que a gente consegue compreender, será que a gente consegue ter a 
amplitude para compreender uma turma de cinquenta, de cinqüenta e cinco 
alunos, que cada um tem o seu tempo, que cada um tem a sua maneira de 
entender, que cada um tem a sua maneira de se expressar; então são turmas 
heterogêneas, pessoas que vêm de diferentes lugares, diferentes culturas, com 
bagagens diferentes que a gente precisa trazer a fisioterapia para o acesso a 
essas pessoas. Atria 

 

De acordo com Vygotski (1995), a vida em sociedade produz o 

desenvolvimento de saberes, costumes e valores que constituem condicionantes 

ditos culturais nas pessoas. A cultura, assim compreendida, envolve uma 

multiplicidade de aspectos que vão desde sentimentos, concepções, crenças, 

linguagens e questões econômicas e familiares até as formas de pensar e raciocinar, 

o que, indubitavelmente, refletirá nas ações e reações da pessoa. Assim exposto, 

observo que os professores, ao passarem a considerar estes fatos interpostos na 

complexidade do fazer pedagógico, avançam a passos largos no aprender a ser 

professor. Bolzan (2002) pondera que a compreensão das diferentes culturas, como 
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condicionante de comportamentos e da psique humana, constitui-se em um dos 

elementos reestruturantes da aprendizagem do professor. 

Para além dos aspectos discutidos, que colocam em relevo os condicionantes 

culturais dos alunos nas falas do professores, ainda pude observar, nesta relação 

professor-aluno, que os docentes voltam o olhar a si transcendendo, passando a 

partir de si para o outro. Noto que o caminho psicológico encontrado pelo grupo para 

a busca da compreensão das atitudes e anseios, fracassos e motivações do alunado 

é representativo de si mesmo na graduação, de suas condutas, necessidades e 

emoções, como segue. 
 

Na minha cabeça eu estou descrevendo uma coisa que por algum momento na 
minha vida já cruzou por mim e eu gravei, mas como é que eu estou trazendo 
isso para o outro? De que forma que eu estou descrevendo isso para o outro? 
Em que condição que eu estou, como narradora e que condição que estão eles 
como ouvintes?. Atria 
 
E eu me coloquei no lugar deles e eu também queria saber onde é que eu falhei, 
se a minha nota é sete, o que eu fiz de errado, às vezes eles não sabem o que 
eles fizeram de errado. Alcyone 
 
Aí me faz pensar como aluno, me colocando no lugar do aluno. Se eu fosse 
aluno na modernidade agora, o que a gente mais diz em torno da avaliação? A 
avaliação para o aluno certamente não é avaliar conhecimento, não é trabalhar 
em volta do conhecimento, e eu acho que muitas vezes a gente não é preparado 
para poder elaborar situações onde a gente consiga um pouco do conhecimento 
do aluno sem pensar em nota. Errai  

 
 

As falas dos professores trazem representações de suas vidas acadêmicas, 

trazendo-as para a reflexão grupal, a partir de uma nova transposição do já 

acontecido, aproximando ou afastando do seu fazer. Isso remete ao imaginário dos 

professores, conceito desenvolvido por Oliveira (2006) e que explicita exatamente 

essa relação que os professores estabelecem com aspectos sociais representados 

nas normas, nos valores e nos comportamentos das pessoas. Coloca ainda que é 

um campo simbólico, com significados construídos nos contextos individual e 

coletivo, mas que podem ser reconfigurados, [re]significados constantemente. 

Já numa outra perspectiva dessa relação, os professores iniciam movimentos 

reflexivos que dão conta de uma aproximação mais afetiva de si com os alunos. As 

narrativas dos docentes passam a expressar aspectos relativos ao estabelecimento 

de confiança, de interatividade e corresponsabilização, como exemplificado nas 

vozes que seguem. 
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Eu acho que essa questão de depositar confiança do aluno no professor é 
fundamental, porque se o aluno não confia no professor ele fica mais ansioso 
ainda. Thalita 
  
(...) uma coisa que todos nós podemos tentar é fazer o exercício de 
responsabilizá-los. Alnair 
 
Então eles falaram de mim hoje, mas eu acho que esta turma assim foi unânime 
em falar o quanto é bom para eles, que eu chego eu tiro o sapato, eu subo para 
cima do tatame (...). Então para mim foi uma satisfação bem grande, eu acho 
que eu estava precisando ouvir isso para ver até onde eu estou indo com o 
método no estágio. Polaris 
 
(...) a gente construiu junto porque nessa busca do aluno o professor também 
tem o seu papel, ele não pode fazer essa busca sozinho, o trabalho em grupo, o 
seminário, a leitura de artigos, o professor tem uma responsabilidade 
pedagógica sobre isso (...). Atria 

 

Como visto, brota da consciência de ser professor, ainda que no seu discurso, 

a importância da relação professor-aluno para a construção de um espaço 

efetivamente pedagógico, pois emergiram vozes que mostram a importância dessa 

mutuação para a construção de uma ambiência positiva e profícua como mediadora 

da aprendizagem. Broilo et al. (2006) destacam a importância de o professor 

compreender a participação criativa e original dos alunos no espaço pedagógico 

numa perspectiva bidirecional, o que pressupõe valorização pessoal estimulando 

processos intelectuais mais articulados e elaborados. 

Para as autoras, o espaço pedagógico, a sala de aula, constitui um lugar de 

convivência entre pessoas com propósitos semelhantes e, sendo assim, precisa 

necessariamente constituir-se em um ambiente de diálogo em prol do processo de 

ensino-aprendizagem de natureza colaborativa. 

O professor que consegue estabelecer esse espaço colaborativo desenvolve 

seu profissionalismo interativo, uma vez que demonstra conhecimento pedagógico 

capaz de abrir espaços para decisões coletivas, tendo em vista a complexidade de 

aspectos que se desenrolam no contexto da docência. O estabelecimento de apoio 

mútuo denota maior cumplicidade e compromisso das partes, com o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento das pessoas envolvidas (MACIEL, 2006). 

Em continuidade à transposição do pensamento do professor na relação 

professor-aluno, percebo também a preocupação dos docentes na busca da 

compreensão de como estabelecer essa relação, tendo em vista a ausência de 
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formação pedagógica, distintamente da simplificação anteriormente apresentada, o 

que implica na manifestação da consciência de ser professor, como exemplifica a 

fala que segue. 
 
 

Eu não sei, eu não entendo muito do pedagógico, (...) mas eu acho que a 
questão técnica da disciplina, para nós, quanto mais a gente clarear e mais tiver 
consciência do espaço onde estão as coisas, mais claro vai ficar para o aluno. 
Errai 
 
A coisa começa muito bem, começa integrada a teoria e a prática. A gente 
consegue fazer esse “link” no primeiro semestre, mas está se perdendo em 
algum lugar. Giove 
 
Aqui a gente viu o quanto a gente está com fragilidade, o quanto nós 
conhecemos disso para orientar e estimular esse aluno a direcionar seu saber. 
Nós não temos condições! Nós chegamos a essa conclusão. Adhara 
 

 

 Observa-se que, apesar do reconhecimento da ausência de formação 

pedagógica como fragilidade dos profissionais que se tornam professores, percebo 

que a própria cultura que se instala no mundo da educação superior não valoriza a 

dimensão pedagógica, uma vez que, para adentrar o magistério superior, o 

condicionante necessário tem sido a formação em cursos stricto sensu, com grande 

ênfase na pesquisa e na produção científica. Os reflexos desse processo estão nos 

docentes, que se remetem aos modelos internalizados a partir de sua experiência 

como alunos, aliados à demasiada preocupação com o conhecimento específico de 

sua área de atuação, como demonstrado anteriormente (ISAIA, 2006). 

 A fala do professor Errai articula a necessidade de aprendizagem quando se 

refere a não entender bem o pedagógico, termo muito usado e, muitas vezes, 

inadequadamente utilizado, pois nem sempre há devida apropriação do que seja o 

pedagógico. Na fala apresentada, percebo que a ênfase está na questão técnica da 

disciplina, se sobrepondo ao que seria o pedagógico para este professor.  

Assim, ao longo da consciência manifesta na relação professor-aluno, 

constatei a implicação dos professores com a docência e com o seu aprender, o que 

pôde ser visto ao longo desses escritos. No entanto, no conteúdo analisado, 

identifico a necessidade de criar e fomentar espaços lugares de reflexão e 

aprendizagem docente que incorporem, na sua sistemática, as relações que o 

professor estabelece com o seu conhecimento, com os alunos, com o meio e com 
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ele mesmo, numa relação dialógica e contextual. Nesta direção, passo a apresentar 

a nova relação estabelecida com o ser professor, a partir da consciência manifesta.  

 

Relação com o ser professor 
 

A partir da explanação da categoria manifestação da consciência de ser 

professor na relação professor-aluno, passo a contemplar a relação do ser professor 

nessa dimensão da consciência manifesta.  Neste elemento, também faço referência 

à ausência de formação pedagógica, mas com o diferencial expresso na angústia 

gerada nos professores, ao identificar essa fragilidade. A manifestação nessa 

relação com o conhecimento pedagógico remete o olhar para si, identificando à sua 

imagem de ser professor, o que remete à constituição de seu eu profissional. O eu 

profissional “compreende as relações que o professor estabelece consigo e com os 

outros significativos do campo profissional” (ISAIA, 2006), processo esse que se 

estabelece a partir das relações com os pares. Esse caminho faz-se necessário para 

redimensionar e aprender a ser professor, pois a manifestação da consciência prevê 

o encontro com o eu real39, em que o professor se dá conta do que acontece 

consigo e nas relações sociais que estabelece (ABRAHAM, 1987).  

Conforme Isaia (2006), a constituição do eu profissional pressupõe a 

formação da identidade profissional docente, prioritária no aprender a docência 

superior. As falas que seguem demonstram a constatação do grupo acerca do seu 

eu e de sua identidade, culminando com dificuldades encontradas no exercício do 

magistério superior. 
 

Então como a gente vai orientar o nosso aluno, se nós não somos capacitados? 
Então, a nossa fragilidade foi em relação a esse ponto, nós temos que primeiro 
aprender, nos capacitar, para estimular o aluno. 
(...) eu não consegui ainda formar um perfil de professor não sei como é que eu 
sou, eu queria ser minha aluna para saber como é que eu sou (...) eu estou em 
crise... Adhara 
 
(...) e de novo eu não consegui trabalhar; não consigo, não consigo, eu não 
venço! Eu não sei o que eu faço. Sirius 

 

                                                 
39 O eu real pode ser entendido como a capacidade da pessoa perceber-se a si mesmo e suas 
possibilidades de maneira real e autêntica. Quando o eu real prevalece, destacam-se as expressões 
verdadeiras, espontâneas e criativas, sob hegemonia do si mesmo verdadeiro (ABRAHAM, 1986). 
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Apesar das constatações serem geradoras de angústias docentes, é uma 

fase importante que identifica as limitações de ser professor, mas em contrapartida 

destaca a consciência em detrimento da alienação, a aprendizagem à estagnação. 

O ressentimento de Sirius também indica o sofrimento gerado nas limitações 

detectadas, colocando em ênfase o professor como pessoa, com seus anseios e 

dificuldades, decepções e frustrações. Esse momento da consciência que se 

manifesta, atrela a constatação da necessidade de aprender com a unidade pessoa 

professor. 

O grupo reflexivo passa ainda da acusação e responsabilização do aluno para 

encontrar seu eu real, das metodologias como núcleo de ensinar a querer 

verdadeiramente aprender. Isso pode ser demonstrado pela fala aberta e flexível a 

novas oportunidades e a novas possibilidades que os professores passam a 

verbalizar. 
 

O aluno não tem uma visão integrada, porque a gente realmente não está 
fazendo assim. Alnair 
 
a gente está querendo que o quinto semestre fale de casos complexos de 
educação e promoção, e são coisas que a gente mesmo considera que é 
complexo e que admite até que é difícil. Giove 
 
(...) no momento que a gente espera essa produção, de um grupo de quarenta, 
cinqüenta pessoas, eu não consigo não enxergar o professor também nesse 
processo de aprendizagem. Errai 

 
 

Os recortes apresentados mostram que os elementos relação professor-aluno 

e a relação com o ser professor aparecem entrelaçados na medida em que, a partir 

de outra visão sobre o aluno, os professores olham para si como professor. Digo 

outra visão em função de que, na simplificação da aprendizagem docente, a relação 

era de transferência de responsabilidade, o que aparece de forma distinta na 

manifestação da consciência, quando o grupo passa a compreender o aluno como 

produto do próprio processo formativo no qual eles mesmos são mediadores e 

aprendentes. Isso remete ao grupo reflexivo como dispositivo de aprender a ser 

professor, uma vez que a reflexão sobre a ação emerge dos espaços de atuação 

dos professores, quando os mesmos tomam consciência de seu papel de professor 

e ampliam o olhar para o caminhar em direção a si mesmo, bem retratado nas vozes 

que seguem. 
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(...) quanto a gente consegue se ver, se enxergar com as nossas limitações e 
com as nossas possibilidades, a gente consegue também perceber isso mais 
próximo no outro, aceitar e trabalhar isso no outro. Porque não é só ver, 
perceber e criticar, avaliar, mas é perceber e trazer para si. Thalita 
 
(...) eu me vi assim, com um pouco de dificuldade, horas eu consigo interagir 
com o aluno e horas eu não consigo interagir, horas eu não sei se eu estou ali 
para ver o que ele tem para me mostrar ou se eu estou ali para ensinar o que ele 
ainda tem para aprender. Então assim, foi segundos de crise que apareceu na 
minha frente e que eu não tenho a resposta. Atria 

 

Caminhar para si, conforme Josso (2004), envolve um projeto de vida que se 

inicia de forma consciente através do conhecimento do que se é, do que se pensa, 

do que se faz, do que se valoriza e do que se deseja da relação consigo mesmo, 

com os outros e com o mundo. 

À medida que a reflexão do grupo de professores avança, as considerações 

sobre o caminhar para si dão conta da construção do processo identitário docente. 

Este engloba o processo pessoal de cada professor na reorganização da identidade 

profissional, ao longo de sua trajetória docente. Em grande medida, este processo 

identitário se estabelece na interrelação da pessoa professor, ao compartilhar 

conhecimentos, sentimentos e experiências nos distintos contextos no qual ocorre a 

docência, construindo seu modo de ser professor (ISAIA, 2006). 

Caminhar para si envolve o reconhecimento de que não basta identificar e 

compreender as situações vividas, como pessoa que se constitui a partir dessas 

situações e das experiências pré-formadas ao longo da vida, mas tomando 

consciência do reconhecimento de si, propondo novos objetivos que articulem e 

redesenhem as heranças e experiências prévias, desejos e imaginários simbólicos 

para a melhor reorientação possível (JOSSO, 2004). De acordo com a autora, 

pressupõe reexaminar seus pressupostos e suas ações lançando-se numa 

caminhada retrospectiva, mas também prospectiva, numa atividade de auto-

interpretação subjetiva na emergência de um eu consciente. 

Esse caminhar delineia uma nova passagem pelo imaginário docente, na 

medida em que o grupo reflexivo socializa seus itinerários, clarificando suas 

experiências nas reconstruções sociais que o grupo promove para aprender a ser 

professor. Seguem vozes docentes que vem a exemplificar, a partir da consciência 

manifesta e do caminhar para si, a construção do processo identitário na relação 

com o ser professor. 
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É eu acho que ainda estou montando a minha imagem de professor (...). Adhara 
 
Então eu acho que ainda estou em construção da minha imagem enquanto 
professor. Mas assim, eu consigo enxergar, eu consegui em primeiro lugar 
adquirir respeito, que era uma coisa que eu tinha muito medo, antes de entrar 
aqui. Luna 

 

Na medida em que o processo identitário se estabelece, reconheço nova 

percepção do papel do professor da educação superior, ou seja, a consciência 

manifestada na voz dos professores mostra que o caminhar para si exprime um 

outro elemento para aprender a ser professor. Esta aprendizagem assume outra 

conotação aos professores para considerarem a docência superior como uma 

profissão formadora, no amplo sentido da palavra; para além disto, o grupo 

manifesta consciência de sua função mediadora, assumindo a sua 

responsabilização pelo sucesso ou pelo fracasso do aluno. Isaia e Bolzan (2007) 

colocam como desafiador para esses professores aliar aos conhecimentos 

específicos os saberes próprios da docência, além de que, o professor precisa dar-

se conta de que também é responsável pela formação de cidadãos com potencial 

afetivo-cognitivo, dotado de valores humanos, atitudes, ética e postura profissional, o 

que extrapola a dimensão técnica-científica. As narrativas apresentadas mostram 

claramente esses aspectos. 
 

Eu acho que o papel do professor perpassa um pouco por isso, porque a 
formação, se a gente for pensar, o ensino superior não é só a formação técnica 
especifica. A gente está formando cidadãos sim, a gente está formando seres 
humanos sim (...). Thalita 
 
(...) tem que ensinar, não é só avaliar, nós não estamos ai só para avaliar porque 
teve lacunas e teve lacunas por nossa culpa também. Polaris 
 
Eu achava que, logo que eu fui dar aula, eu achava que o papel era passar o 
conteúdo, que isso é a coisa mais difícil, mas isso é a coisa mais fácil que tem. 
Tocar uma pessoa, dar noções de ética e de respeito para mim é o mais difícil. 
Alnair 

 

Bolzan (2002) contribui dizendo que o espaço de formação nas dimensões 

social e cultural possibilita a constituição do sujeito, no que compete também à 

vivência de valores morais, pois é um espaço de construção de conhecimentos 

socialmente elaborados. Deste modo, o elemento definidor que abarca a relação 

com o ser professor traduz a relevância da manifestação da consciência de ser 
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professor, ao lançar o olhar transposto para o caminhar para si, numa perspectiva 

coerente com o desenvolvimento da consciência do grupo reflexivo. Esse caminhar 

promove a reconstrução da imagem do professor condicionante do processo 

identitário docente, revelando ainda uma nova visão sobre o seu papel. A 

aprendizagem aqui evidenciada envolve a apropriação de um novo saber pensar, 

emergido da esfera afetiva emocional, cognitiva e psicossomática (JOSSO, 2004). 

Para Josso, aprender não é apenas mobilizar conhecimentos, memorizar 

informações e saber fazer, mas sugere um trabalho sobre si mesmo para mobilizar 

recursos interiores necessários para aprender. 

Compreende-se assim que o professor, no desenrolar da docência, tendo 

como cerne do processo a consciência profissional, se encontra no caminho para a 

aprendizagem docente, pois a consciência profissional docente constitui-se como 

elemento indissociável do desenvolvimento profissional do professor da educação 

superior. A manifestação da consciência de ser professor é tomada, então, como 

uma característica fundamental, desenvolvida pelo docente, perante as 

subjetividades e objetividades dos aspectos relacionais vivenciados. 

Entendo que os elementos condizentes da consciência profissional docente 

pressupõem a capacidade do professor conhecer-se a si mesmo, desenvolvendo um 

processo de autorregulação, por meio do pensamento mais elaborado e da 

reflexividade. 

 

Relação com o saber e o fazer docente 
 

Este elemento definidor da manifestação da consciência de ser professor 

emerge no entrelaçamento da nova relação com os alunos e do caminhar para si, a 

partir da consciência manifesta do ser professor. Esse demarcador é discutido a 

partir de duas abordagens. A primeira abordagem reflete o inacabamento do 

conhecimento, em uma perspectiva de que o professor, ao tomar consciência de seu 

papel e da relação que estabelece com os alunos, precisa estabelecer um ambiente 

de reciprocidade e construção conjunta. A segunda aborda o reconhecimento dos 

equívocos ao longo da carreira docente. Essas duas dimensões, que surgem no 

elemento definidor, relação com o saber e o fazer, são produtos da tomada de 

consciência do ser professor e da natureza das relações interpessoais que precisam 

ser estabelecidas na docência, mostrando claramente o professor que aprende. 
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Saliento, ainda, que há uma imbricada relação destas duas abordagens com a 

unidade pessoa professor, ou seja, mostra o entrelaçamento da esfera pessoal na 

profissional e viceversa.  

Isaia (2006) comenta que o grupo de professores, percebendo-se como uma 

unidade indissociável, em que o pessoal e o profissional dão a tônica ao modo de 

ser professor, demonstram que se colocam inteiramente na docência num 

movimento multidirecional, que envolve o reconhecimento de si nas atividades que 

desempenham, ao mesmo tempo em que são capazes de refletir sobre si a partir de 

um distanciamento possível, o que pressupõe a dimensão pessoal da docência. A 

eminência da pessoa professor vive uma experiência labiríntica, em que as relações 

entre o eu profissional individual e coletivo perpassam momentos de certeza e de 

incerteza, ora conflitante e ora estimulantes (ABRAHAM, 1986; 1987; ISAIA, 2006) 

expressados pelos sentimentos gerados a partir da docência superior. 

Assim disposto, apresento a unidade pessoa professor, na dimensão 

individual e coletiva, quanto ao conhecimento inacabado e às fragilidades, limitações 

e superações, reconhecidas no meio grupal a partir do afastamento dos professores, 

ao olhar para si e para seu fazer. 

  
Mas o conhecimento ele é inerente ao ser humano, tu não precisa saber tudo, 
mas tu não pode todas as aulas dizer que não sabe. Atria 
 
(...) a superação veio com um pouquinho mais de segurança, assim, talvez um 
pouquinho mais de conquista (...) e tentando não transparecer que eu estava 
nervosa, mas com certeza eu ficava nervosa! Sirius 
 
A Luna acabou levando para o lado pessoal, de uma coisa que ela gosta muito, 
questionando-se como é que não consegue fazer com que todo mundo goste 
daquilo que ela gosta muito e isso pra nós, querendo ou não, é frustrante! Mira 

 
 
 Para professores sem formação pedagógica, que ensinam uma profissão, 

dizer “não sei” torna-se um fator complicador da docência, uma vez que coloca em 

risco o lugar que o professor acredita que ocupa numa visão mais tradicional do 

ensino. Nessa fase do grupal, os professores acabam mediando essa relação com o 

conhecimento e com a docência, apresentando essa unidade indissociável da 

pessoa professor numa atmosfera de grupo que permite a socialização de anseios, 

limitações e sentimentos pessoais profissionais na docência, que aqui se tornam 

coletivos, pois os professores passam a viver e ajudar a compreender o colega.  
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É interessante destacar a fala da professora Mira, ao interpretar a autocrítica 

de Luna quanto ao fazer que não impactou. Procura mostrar que o sentimento do 

professor é distinto do aluno e que este último tem suas representações, que são 

distintas e precisam ser consideradas. Essas dificuldades podem ser sanadas á 

medida que os professores aprendem a docência e passam a compartilhar a 

responsabilidade do espaço pedagógico com seus alunos, o que será demonstrado 

oportunamente. 

 Aprender a docência pode ser interpretada nas narrativas do grupo, ao 

manifestar o desejo de saber mais sobre a educação superior. Isso pode ser 

escutado a partir das falas que seguem e que mostram olhares e caminhares 

distintos neste processo de aprender. 

 
(...) eu queria começar a estudar bastante para ter metodologias diferentes para 
eu estar trabalhando com essa turma. Eu percebi que só em forma de 
seminários eles não iriam gostar, mas também só em forma de aula expositiva, 
eu não iria gostar (...) e o meu maior desafio era tentar buscar metodologias que 
estimulassem eles (...). Luna 
 
Acho que foi todo um processo de construção, uma coisa que aprendi muito, que 
pelo menos para mim é uma coisa bem legal, é a questão de ouvir o aluno, eu 
acho que eu não ouvia o aluno, talvez em vários momentos a gente faça isso, 
pelo nosso saber, posturas, personalidades, mesmo. Alkaid 

 
 
 Percebo na narrativa de Luna o desejo de estudar questões da docência, 

mesmo que ainda apareça o foco no método no seu discurso. No entanto, Alkaid 

transpõe essa aprendizagem, aproximando-a do saber da experiência que, por 

algum momento, foi potencializada no grupal, na medida em que socializa com os 

colegas e identifica a mudança de sua atitude como forma de aprendizagem. Esse 

pensar pressupõe a atividade consciente do professor, trazendo como aspecto de 

sua aprendizagem a relação com o aluno, demonstrando que, além de caminhar 

para si, é necessário “caminhar com” (JOSSO, 2004), apresentando ainda a questão 

pessoal implícita nessa relação. Percebo a transformação do pensar do grupo na 

condição da mediação da aprendizagem e, para exemplificar, apresento a analogia 

realizada por Giove que se destacou perante o grupo. 

 
Eu tenho a visão do professor de um Sheppard. O Sheppard é aquele povo que 
vive nas montanhas do Everest e que carregam as malas dos alpinistas que vão 
escalar o Monte; eles ajudam a levar as mochilas até lá e chegando lá, largam 
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as mochilas e dizem assim: - “agora tem que esperar um dia, quando abrir uma 
janela no tempo tu volta”. Eu tenho que levar o aluno e dizer: - “bom, agora é a 
tua vez de brilhar, agora é tu, eu só vim te trazer até aqui. “E não quer dizer que 
eu até não consiga ir lá, mas eu não preciso ir lá para te mostrar, não precisa ter 
um líder, não sou o teu abre alas, eu estou aqui para te dar o apoio e a 
sustentação até onde eu pude te carregar.  Giove 

 

 O “caminhar com” representa a evolução pessoal profissional no 

reconhecimento do outro, numa alternância do individual e do coletivo, como 

dispositivo no seu processo de aprender. 

 Assim posto, a manifestação da consciência de ser professor remete à 

readequação do que seja aprendizagem docente, na medida em que desperta para 

o processo interativo e mediacional, não colocando o professor como núcleo central 

do conhecimento e do ensinar, mostrando que esse processo interativo e 

mediacional pode ser adaptado e transformado, conforme as necessidades de cada 

momento, estabelecendo uma outra relação com o saber fazer. Essa consciência 

também permeia a assunção de que o professor precisa se colocar diante do 

conhecimento e diante de seus alunos de maneira flexível e aberta, enfrentando o 

desafio do fazer pedagógico diferenciado a partir das intempéries que se 

apresentarem.  

O “caminhar com”, nessa relação de consciência manifesta com o saber e o 

fazer, induziu o grupo reflexivo ao reconhecimento de equívocos no exercício da 

docência, também explicitando o grupal como dispositivo de aprendizagem docente, 

uma vez que a reflexão conjunta sobre a prática indica fragilidades e induz o 

encontro de si na docência, promovendo o desenvolvimento de um novo olhar e, 

quem sabe, de um novo saber fazer. 

 
(...) eu dou aula de metodologia científica para eles e eu nunca fiz uma visita a 
biblioteca ensinando a pesquisar (...). Alnair 
 
(...) em casa fiquei pensando, pensando, pensando, digo não, o Errai interpretou 
realmente assim, aí dava margem para anular a questão. Alkaid 

 

Interessante destacar que o pronunciamento dos professores no grupo retrata 

as suas fragilidades e, ao mesmo tempo, o processo reflexivo gerado através da 

interação e mediação grupal; assim, além de caminhar com o aluno, o grupo passa a 

caminhar consigo mesmo, ou seja, o grupo age reconhecidamente como dispositivo 

de aprendizagem docente de seus membros. 
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A reflexão do grupo quanto às fragilidades ultrapassa a dimensão pessoal e 

ganha o aspecto Institucional. As vivências produzidas e, mais especificamente, os 

diários de aula apresentados no grupal, expressaram as angústias e os anseios dos 

professores que trouxeram à tona um viés, uma lacuna, na efetivação do currículo 

do Curso, o que perpassa pelo cerne de aprender desses professores, tendo em 

vista a natureza do mesmo. Refiro-me a identificação de um descompasso que vinha 

ocorrendo e só foi descoberto pela narrativa frustrada de Luna, ao expor o seu diário 

e que apresenta o espelho do Curso de Fisioterapia. O diário de Luna é aqui 

apresentado, mesmo os diários de aula não se constituindo material de análise da 

pesquisa, por ter representatividade neste momento da análise e por ter 

desencadeado forte redirecionamento do grupo reflexivo a partir de então. Assim diz 

o diário de Luna. 

 
Fui contratada pela Instituição há dois meses antes do início das aulas. Utilizei 
este tempo para me organizar, estudar e planejar. Entrei em contato com vários 
docentes do Curso para tirar dúvidas e sempre obtive muito auxilio. Uma 
disciplina me deixou apreensiva: Fisioterapia e Promoção da Saúde IV (...). Essa 
apreensão foi somada ao fato de eu estar iniciando minha vida profissional 
docente. Enquanto pensava metodologias para trabalhar os conteúdos, refletia 
sobre a possibilidade de não se tornar cansativo e, ao mesmo tempo, que 
fossem atrativas. (...) Acho que a disciplina encerrou bem e cumpriu um pouco 
seu papel. É claro que eu esperava bem mais desse semestre (...) mas nem 
sempre as turmas são iguais. Tentei durante o semestre inteiro adequar 
metodologias, mas nem sempre foi possível. Posso dizer que, de verdade, tenho 
um carinho especial pela Fisioterapia e Promoção IV e estou bastante 
decepcionada. Luna  

 
 

O desabafo da professora levou o grupo a procurar entender o que ocorria 

com os módulos de Fisioterapia e Promoção da Saúde (que são em número de 

quatro no total), pois esses se constituíam e se constituem, até os dias atuais, na 

maior reivindicação dos alunos. A partir desse momento, aconteceu o encontro dos 

professores com os sucessivos equívocos, desconhecimentos e desentendimentos 

acerca do próprio Curso de Fisioterapia, mostrando claramente as ilhas que se 

mantinham e que, solitariamente, lutavam para continuar existindo. Assim, iniciou-se 

uma série de questionamentos, opiniões, dúvidas, incertezas e aclarações, que 

buscaram compreender o porquê havia esse distanciamento dos módulos de 

Fisioterapia e Promoção da saúde (FP). Segue um dos diálogos surgidos. 
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É nessa fisio e promoção que vocês falam o que é SUS40, quais são os 
princípios do SUS, aonde que é falado isso? Atria 
 
A gente trabalha a promoção, conceito de promoção da saúde, a questão de 
fisioterapia e a promoção da saúde, a questão da fisioterapia e família. Alnair 
 
E ai vocês tem a intervenção na comunidade, sem eles entenderem como se 
organiza o sistema de saúde? Atria 

 

O grupo passou a manifestar as suas dúvidas, desentendimentos, 

apreensões e vivências, que despertaram a consciência sobre o quanto estavam 

envolvidos com os seus módulos, as suas disciplinas, sem o devido reconhecimento 

do processo formativo como um todo. Isso colocava em risco a própria efetivação da 

proposta modular, que estava oculta e submersa na tumultuada docência que se 

estabelecia. Outro recorte demonstra essa constatação. 

 
Estou curtindo isso aqui porque estou me preparando para o semestre que vem. 
Deixa ver se eu estou entendendo. Me ajuda quem conhece mais as coisas. 
Quer dizer que eu vou começar no primeiro semestre falando para o pessoal 
sobre prevenção de acidentes e sinais vitais e eles não sabem nada sobre 
acolhimento, não sabem nem como chegar num paciente? Errai 
 
Eu confesso que eu não sabia que a fisio e promoção estava trabalhando antes 
a promoção da saúde do que conhecimento sobre o SUS. Eu não sabia e eu 
tenho sete anos de UNIFRA. Atria 

 

O desabafo do grupo, de certa forma até ironizando a grande lacuna 

verificada, mostra um momento de indignação do grupo com o grupo. Mesmo tendo 

a convicção de que os módulos de FP transversalizam todo o Curso de Fisioterapia, 

ninguém havia questionado o porquê os alunos não entendem, não gostam e não 

participam. Um dos motivos causadores desse repúdio pela maioria dos alunos pode 

ser a incompreensão da proposta, uma vez que os próprios professores a 

desconheciam na sua integralidade. O outro motivo pode ser sim a barganha pelo 

tecnicismo e pelo paradigma biomédico, que ainda prevalece na cultura e nas 

aspirações da sociedade e que acaba interferindo e até mesmo condicionando o 

saber fazer do professor. 

O que posso afirmar é que incidiu sobre os encontros reflexivos que se 

sucederam uma espécie de reorganização do processo como um todo, o que leva a 

                                                 
40 A sigla SUS significa Sistema Único de Saúde, e consiste na legislação que institucionaliza, em 
nível nacional, todas as ações em saúde desenvolvidas no Brasil e que também rege a formação dos 
profissionais da saúde. 
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condição de uma nova proposta: a efetivação do que está posto no PPC do Curso 

que será discutido na categoria que segue. É relevante destacar que, no decorrer do 

grupo reflexivo, a dinâmica dos acontecimentos levou à manifestação da consciência 

de ser professor no processo formativo [des]instituído como parte, caminho e trajeto 

da aprendizagem docente. A sucessão de fenômenos, inicialmente mantido em nível 

de verbalizações, foi elemento condicionantes da descoberta, do encontro e também 

dos desencontros, do grupo com ele mesmo e com o Curso em si. Sendo assim, 

eles se constituíram em subsídios fundamentais para a consciência de ser professor 

e do saber fazer, determinantes da aprendizagem docente. 

Assim exposto, aliado à consciência grupal manifesta e por meio do processo 

reflexivo promovido pelo grupo, mediante as possibilidades e as fragilidades 

encontradas, percebo que os professores passam a reconhecer a docência como 

algo complexo, difícil de contemplar. Seguem os excertos. 
 

Eu estou com quase dez anos de estrada. Então eu volto a dizer, é muito mais 
complexo, para nós é mais fácil porque a gente tem experiência (...) já vi outras 
coisa fora daqui. Dabih 
 
E a gente sabe, depois de algum tempo de caminhada, não sei se desde o inicio 
porque isso vem com o tempo, que existem várias maneiras, várias abordagens, 
mas quando a gente é jovem a gente quer uma abordagem absoluta, a melhor 
de todas, aquela que resolve todas as dores. Errai 

 

Os professores que possuem uma condição temporal mais remota com a 

docência colocam para o grupo a condição da experiência como elemento de 

aprender a docência. Aprender com a experiência pressupõe vivências produtoras 

de sentido e significado que envolvem as relações socialmente instituídas que 

emergem da presença do outro, do sentir, do pensar e do agir na docência, como 

mediadores da atividade do professor. 

Considerando que a atividade, na perspectiva vigotskiana, é constitutiva da 

aprendizagem de ser professor, esta implica em um processo psicológico superior, 

que denota a relação com finalidade e motivo. Este processo, por sua vez, considera 

as relações mentais e cognitivas que perpassam no âmago do coletivo, ou seja, 

entre as pessoas, aqui representadas pelo saber fazer docente. Independente das 

condições e das formas com que transcorre a atividade, esta não ocorre dissociada 

das relações sociais produtoras de significações subjetivas e objetivas. 
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O autor considera, ainda, que as condições sociais em que o professor 

estabelece seus construtos determinam os motivos e as finalidades da atividade que 

desenvolve, assim como os meios e as ações que propõem.  A consciência, por sua 

vez, constitui o momento real no movimento da atividade. A consciência, como 

resposta humana ao reflexo subjetivo da realidade objetiva, pode ser compreendida 

como produto das relações/interações e mediações sociais que aparecem no 

processo de aprendizagem. Sendo assim, as relações sociais da docência produzem 

a atividade do professor e suas complexas transformações que a ela se vinculam 

(LEONTIEV, 1984). Com esse pressuposto, as relações sociais, assim como 

aquelas instituídas no grupal, envolvem a atividade e, consequentemente, traduzem-

se em desenvolvimento potencial do professor, como percebido pelo acontecer do 

grupo como um todo. 

Assim compreendidos, os processos psicológicos superiores pressupõem 

componentes intrínsecos da aprendizagem, atrelados às relações sociais e à vida 

em grupo, respaldando o trabalho grupal reflexivo como dispositivo do processo de 

aprender. Aprender, então, envolve distintas dimensões, associadas aos aspectos 

psicológicos e sociológicos, ou seja, “la sociedad produce la actividad de los 

individuos que la forman41” (LEONTIEV, 1984, p. 68), assim como o grupo produz a 

atividade dos professores que se colocam à disposição para aprender. Assim 

compreendidos, esses aspectos provenientes da constituição social do humano 

integram-se à natureza psicofisiológica do indivíduo, o que Vygotski denominou de 

função psicológica superior, preditiva da aprendizagem de ser professor (ISAIA, 

1998). 

A atividade como precursora da aprendizagem está nas influências externas, 

mas também nos processos psíquicos interiores da pessoa. Toda essa dinâmica 

psíquica envolve a relação com o mundo objetal na esfera cognoscitiva, envolvendo 

as necessidades e as emoções. As necessidades e emoções do professor, a partir 

de seus movimentos interiores tornam-se elementos balizadores da sua atividade a 

caminho da aprendizagem docente. Assim sendo, a consciência manifesta sobre a 

ausência de formação pedagógica, os sentimentos originários do ser professor da 

educação superior, o reconhecimento da docência como prática social e o 

                                                 
41 Tradução da autora: A sociedade produz a atividade dos indivíduos que a formam. 
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reconhecimento de si e de suas limitações constituem-se em necessidades e 

emoções verbalizadas pelo grupo que se mostra aberto para aprender.  

Deste modo, acredito que a aprendizagem dá-se no intrapessoal a partir do 

interpessoal, considerando o biológico (cérebro/mente), indubitavelmente atrelado 

ao espaço de vida de cada pessoa e ao contexto social, elementos estes 

intrinsecamente ligados entre si, formando uma espécie de ressonância, que se 

reflete de fora para dentro e de dentro para fora, tendo a consciência como elemento 

estruturante. No presente estudo, a constituição do grupo, as características do 

mesmo, a instituição a que pertencem, a macrossociedade em que estão inseridos e 

as experiências docentes marcaram de forma ímpar o processo reflexivo grupal, ou 

seja, as trocas interpessoais e as reflexões geradas a partir destas. Esse acontecer 

se liga a cada intrapessoalidade de maneira também singular e se transforma em 

aprendizagem da docência. 

Partindo do exposto ao longo desses escritos, procurei demonstrar a 

manifestação da consciência de ser professor, expressada pelos docentes no grupo 

reflexivo no caminho trilhado para aprender a ser professor, mesmo que ainda em 

um nível narrado, verbalizado, manifesto; assim entendido em função de que, a 

mudança no pensar já se constitui em objeto condicionante para a mudança no 

fazer. 

 

4.3.3 A [re]significação da aprendizagem docente 
 
  

A arte da convivência orquestrada articula a existencialidade de cada ser, e 
o respeito a existencialidade de cada participante, no aqui e agora, cria 

configurações da convivência adequada ao grupo ou a inter relação. 
Marie-Christine Josso (2004, p. 162) 

  
 

 O verdadeiro encontro com o fato de aprender a ser professor na docência 

superior passa a ser percebido no decorrer do grupo, na medida em que emerge a 

manifestação da consciência, se tornando explícito o reconhecimento das 

necessidades e possibilidades de mudança. Mais do que isso, passa-se a vivenciar, 

ou pelo menos, pensar, as próprias mudanças. 

 Assim surgiu a [re]significação da aprendizagem docente. Com o olhar 

voltado para a docência, agora numa dimensão mais próxima de si e do outro, 

vislumbro possibilidades consistentes de aprendizagem a partir da convivência 
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grupal. As interações humanas, o respeito à diversidade, a ética presente em todos 

os momentos, as subjetividades que foram objetivadas ou que ainda permanecem 

nesse nível de subjetivação, fizeram desse grupo um grupo de aprendizagem 

docente reflexiva.  

A mediação do grupo na aprendizagem da docência transformou essa relação 

humana em um momento único, singular, dotado de significados distintos, 

conscientes e inconscientes, para cada um dos professores envolvidos. A 

[re]significação da aprendizagem docente expressa as aprendizagens possíveis que 

culminaram a partir do dispositivo grupal e é assim denominada pela mobilização de 

significados determinantes e determinados a partir do grupo, passando de uma 

simplificação inicial pela disposição consciente do professor em relacionar-se 

consigo mesmo, com os outros e com o saber e o fazer, [re]significando seu 

aprender. As referidas [re]significações da aprendizagem docente conduzem o 

professor para o nível da ação, a qual ele descobre somente a partir de sua 

implicação pessoal e profissional. [Re]significar quer dizer transpor os sentidos e 

significados anteriormente ostentados, mediante a interrelação pessoal profissional, 

emocional e cognitiva, individual e coletiva, tendo o pensamento reflexivo sobre seu 

fazer como indutivo desse processo. Representa a trans-formação no ser e saber 

fazer do professor, na medida em que transcende o nível da verbalização e passa 

para o nível da mudança consciente, o que pressupõe a aprendizagem docente 

reflexiva.  
A categoria explicita o envolvimento dos professores, preocupação na 

resolução das problemáticas identificadas pelo grupo reflexivo e o início de 

[des]construções significativas acerca da docência superior, em busca de um saber 

fazer mais articulado e criador.  

Assim exposto, passo a apresentar as distintas revelações sobre o aprender a 

ser professor, tendo em conta as dimensões definidoras já elencadas: relação 

professor-aluno, relação com o ser, o saber e o fazer docente. 

 
Relação professor-aluno 

 

Pensar a docência superior na esfera discente pressupõe considerar os 

espaços lugares constitutivos de seus construtos emocionais e cognitivos. Estes 

envolvem conhecimento prévio, habilidades, interesses e atitudes norteadoras de 
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comportamentos e intenções, necessidades e motivos. Com esse olhar, o professor, 

que se coloca na dimensão de ensinar e aprender e que também possui suas 

necessidades, habilidades e interesses pessoais profissionais, precisa, 

necessariamente, propor processos interacionais e mediacionais, a partir de sua 

experiência, qualificação e conhecimento, mediante processos reflexivos bem 

fundamentados.  

Assim pensado, remeto-me ao protagonismo docente como elemento 

condicional do saber fazer docente nessa relação professor-aluno. Na esfera do 

protagonismo docente, essa relação transcende para a interação, pois reconhece a 

participação ativa do aluno no seu processo de aprender. Acredito que este seja o 

elemento-chave da relação professor-aluno da [re]significação da aprendizagem 

docente. 

Assim explanado, escuto narrativas que ecoam do grupal, deslocando o foco 

do aluno como sendo imaturo, desinteressado, relapso, para uma postura indicativa 

do protagonismo docente, uma vez que surge a inquietação de como estabelecer 

essa interação, tendo em conta suas limitações e conhecimentos. Seguem as falas. 

 
(...) eu achava enriquecedor, mas daí a turma toda reclamava que não estava 
enriquecendo nada, só estava piorando, ai deixei de lado, ai a aula melhorou, 
não curou os problemas, mas melhorou. Giove 
 
(...) a gente construiu junto, porque nesta busca do aluno o professor também 
tem o seu papel, ele não pode fazer essa busca sozinho, o trabalho em grupo, o 
seminário, a leitura de artigos, o professor tem uma responsabilidade 
pedagógica sobre isso (...). Atria 
 

 
 A postura do professor, ao realizar a escuta dos alunos, leva a crer que houve 

uma [re]significação de sua aprendizagem docente. Percebo que, para além de 

simplesmente ouvir, o professor também propôs mudar de estratégia, fazer diferente, 

de modo que contemple as necessidades da turma de alunos. Isso remete a 

construção conjunta na relação professor-aluno. Articular desejos e expectativas 

mescladas na interpessoalidade de cada um demonstra uma sincronia que 

harmoniza com o protagonismo docente. Esse protagonismo pode ser identificado a 

partir de outro viés, analisado nas narrativas dos professores que refletiam no grupo. 

Este dá conta da construção do conhecimento específico e pedagógico pois, para 

atender as demandas da educação superior, o professor precisa se colocar de forma 
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aberta e maleável frente à docência, flexibilizando as formas de agir e de pensar, 

conforme os campos de forças psicológicas que se apresentam.  

Acredito que, na medida em que houve mudança no comportamento e nas 

atitudes do professor perante o contexto educativo como um todo, produziu-se, 

concomitantemente, reflexos nos alunos como produto da interação social destes 

com o professor e com o meio. Seguem os recortes dos textos que exemplificam a 

atitude do professor, mediante sua percepção do espaço da docência superior. 
 

(...) a gente não escuta o aluno, a gente ouve, mas a gente não escuta (...) tu 
está tentando dar aula, só que a aula ninguém quer receber, tu está dando e 
ninguém quer receber e penso comigo, muitas vezes, calma teu egoísmo, tu 
quer ser o egocêntrico, quer ser o centro da aula, calma e vai escutar o que eles 
tem para falar. Giove  
 
É o aluno que pergunta, ele estimula, eu acho, a gente a estudar a buscar mais 
(...) por causa do aluno X eu ia para casa pegar livros e livros (...). Atria 
 

 

A superação dos moldes tradicionais do ensino remete à reelaboração do 

papel do professor, uma vez que estabelece novas relações com os alunos e, a 

partir deste, com o saber e com o fazer docente. Como anteriormente mencionado, a 

[re]significação da aprendizagem docente é aqui explorada na dimensão da ação, da 

transformação, transcendendo a manifestação da consciência. A flexibilização da 

docência superior pode ser interpretada como a interposição de ser e de saber fazer 

mais maleável, complacente, suave e criativo. O professor passa a demonstrar sua 

implicação com o processo educativo na medida em que se coloca na escuta 

sensível desse espaço lugar, percebendo e analisando as forças psicológicas que se 

estabelecem e, a partir daí, propondo estratégias de ensino-aprendizagem que 

contemplem as necessidades e as emoções do alunado.  

Deste modo, o professor ensina e aprende com os alunos, na medida em que 

lança seu eu cognitivo afetivo numa relação ética, respeitosa e de cumplicidade. No 

meu entender, esses pressupostos constituem-se em variáveis condicionantes do 

processo de ensino-aprendizagem, o que transcende o domínio do conteúdo 

específico ou do meramente ensinar uma profissão. Faz-se necessário um sistema 

de ações e operações produtoras e produzidas, a partir da atividade do professor, 

como uma mudança no seu espaço de vida. Assim aprende e ensina, pois no ser 

humano determinadas construções mentais são geradas a partir de estímulos 

oriundos do meio, na medida em que são reelaborados mentalmente, podendo 
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originar algo novo (VYGOTSKI, 1982). Assim, acredito que a aprendizagem da 

docência na relação professor-aluno perpassa pelo âmago de suas marcas pré-

construídas e pela tomada de consciência de seu eu professor, articulado com o 

mundo externo que, gradativamente, são [re]significados e [trans]formados. O grupo 

de professores mostra que sai do nível do pensamento para o nível da ação, 

mediante as narrativas que se sucederem nos encontros reflexivos.  

 
Se tu ficar num ambiente mais aberto aonde tu precisa “destrinchar” mais uma 
coisa, parece que dá mais oportunidade para o aluno entrar. E foi isso que 
aconteceu, a interação entre nós foi maior naquele momento e eu acho que eu 
estou pronta para continuar. Atria 
 
(...) até onde as pessoas conseguiram me entender? (...) os que não me 
compreenderam está faltando chegar e dizer, oh: quem não me entendeu, vem 
que a gente vai conversar sobre isso (...). Então quer dizer, para o próximo 
semestre, ou para esse mesmo eu vou ter que refazer e dar essa aula de novo, 
de outra forma. Mira  
 

 

Criar oportunidade para o aluno participar e acompanhar a proposta 

pedagógica, o raciocínio do professor, a partir de sua experiência e intelectualidade, 

propõe contemplar a singularidade do aluno, revelando a aprendizagem docente na 

relação professor-aluno. Esta aprendizagem congrega a percepção de si e do outro, 

articulado ao entorno acadêmico nas situações vivenciadas, nas representações 

mentais dos envolvidos, determinados por objetivos e finalidades pré-estabelecidos. 

Na linha de pensamento vigotskiano, há um processo de interiorização, ou seja, a 

atividade externa brota de um plano de consciência interna, que se estabelece e que 

vai se transformando mediante a relação da pessoa com o mundo, “não é a 

consciência que está atrás da vida, mas a vida que está atrás da consciência” 

(LEONTIEV, 1984, p. 79). 

A relação professor-aluno, a partir da ótica do protagonismo e da flexibilização 

da docência, estabelece-se como elemento primordial do aprender a ser professor. A 

partir, ou concomitante a essa relação, implica na articulação do professor com ele 

mesmo, com o seu saber e seu fazer. Essa articulação e essa aprendizagem surgem 

a partir de todo o conjunto de elementos que venho mostrando ao longo do texto; 

nesse lócus, enfatizo o olhar para iniciativas que rompem com modos de fazer 

enraizados, ao mesmo tempo em que os professores narram iniciativas e tentativas 
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que ecoam no grupo como dispositivo de mudança, de transformação, de 

aprendizagem, que podem ser observadas nos recortes que seguem. 

 
Eu pensei nas provas, melhorei, fiz uma questão de escrever.... Giove 
 
(...) eu digitei as questões e eu acho que não ficou bom, então eu fiz umas três 
vezes de modo que facilitasse o entendimento deles, não que dificultasse, 
entendeu? Tentei deixar o mais claro possível, tentei cuidar isso. Sirius 
 
eu também tentei ser o mais clara possível, mas eu encontrei certa dificuldade. 
Polaris 

 

Mesmo que os indícios de mudança estejam mais restritos à avaliação, como 

exemplificado, ficam evidentes as marcas de um processo transformativo em 

evidência, uma vez que mostra o empenho dos professores em tentar outras 

maneiras de articular o seu fazer, mostrando a preocupação com o entendimento do 

aluno. O interessante é que essas tentativas, assim como as dificuldades oriundas 

delas, são colocadas no grupo e para o grupo, num emergente processo interativo e 

compartilhado de aprendizagem dos professores, mostrando os vestígios dessa 

transformação que ocorre de forma circular na lógica da reciprocidade, da interação 

e mediação, do grupo como dispositivo, como estímulo auxiliar desse aprender.  

Percebo, ainda, que as iniciativas dos professores constituem-se em 

operações mentais que se transformam em ações e estas estão relacionadas a uma 

finalidade, sendo essa finalidade a compreensão da aprendizagem do aluno. A força 

que impulsiona a mudança do saber fazer, neste momento, é o aluno e, para isso, 

mobilizam seus saberes e seu eu na tentativa de estabelecer outra relação com a 

docência superior. A partir disso, a relação com o ser perpassa o âmago da 

transformação do professor, que aprende com sua prática, com sua experiência, 

com as relações que estabelece. Isso é demonstrado pela transição da relação 

professor-aluno com o ser professor como observado no que denominei de 

mutuação professor-aluno; mas aqui os professores vão além, pois conseguem 

conceber o aluno como reflexo do próprio professor. Ponderam, ainda, a questão da 

individuação da docência, ou seja, consideram a possibilidade de ver cada aluno 

como um ser único, singular, que a docência precisa contemplar as especificidades 

de cada um. Assim, o grupo constrói, a partir de experiências já vividas, na busca 

pela superação dos obstáculos, transpondo a simplificação anteriormente 



171 
 

demonstrada, passando para a [re]significação, exemplificada nas falas que 

seguem. 

 
(...) a gente está sendo avaliado junto nesse momento (...). Será que eu fiz a 
avaliação correta, com a humildade de trocar com o aluno?. Alcyone 
 
(...) eu acho que a gente tem que reunir o contexto do aluno, ter um olhar 
individual sobre aquela pessoa, sobre a trajetória daquela pessoa, daquele 
aluno, como que o processo de avaliação foi se dando entendeu? O que 
aconteceu com esse aluno? Vamos conversar.... Atria 
 
A gente tem uma sociedade curativa e não preventiva e sempre foi assim, então 
se a gente quiser mudar esse hábito, óbvio que vai ser devagar a gente tem que 
“martelar” cada vez mais (...). Mira 

 

Em todo o percurso da [re]significação da aprendizagem docente, na 

dimensão professor-aluno e na relação com o ser professor, percebo a dimensão 

pessoal da docência sendo paulatinamente construída, pois há, claramente, um 

movimento de colocar-se como protagonista e, ao mesmo tempo, objeto de sua 

análise e reflexão (ISAIA, 2006), ou seja, aprendendo a ser professor. 

Assim, a partir da relação estabelecida com o alunado, percebo o aspecto de 

transição que se estabelece com o eu professor, ou seja, a relação professor-aluno 

torna-se reflexo da relação que o professor estabelece com ele mesmo. Deste modo, 

passo a apresentar esse olhar de se ver e de se relacionar como fruto de uma 

caminhada grupal e reflexiva, na busca em aprender a ser professor. 

 

Relação com o ser professor 
 

As questões listadas na relação professor-aluno transitam e se somam ao ser 

professor da educação superior, uma vez que este estabelece abertura e 

flexibilidade nas relações e na compreensão da docência, incitando a constituição do 

seu protagonismo docente. Na [re]significação da aprendizagem docente, essa 

relação surge com um diferencial, que é o olhar para seu eu como professor, sem 

remeter-se à sua condição de aluno. Para além disso, o grupo reflete essa condição 

de si, atrelada ao seu fazer, de forma contígua ao contexto Institucional e ao Curso 

propriamente dito. Surgem narrativas densas acerca da natureza do currículo, da 

Instituição e a implicação disso no ser e no saber fazer docente, o que demonstra o 

entrelaçamento dos elementos definidores entre si.  
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Nesse momento faço inferência ao dispositivo grupal como instrumento 

auxiliar da reviravolta promovida nas dimensões que, por ora, passo a descrever, 

vão dicotômicas das anteriormente mencionadas, mas como processo e produto 

delas, que culminam com um novo pensar e, porque não dizer, de um novo agir dos 

professores compatíveis com a aprendizagem docente na prática; por esse motivo 

que aqui as coloco em relevo. Assim apresento, em função de que essa 

aprendizagem surge mediante o processo inter e intrapessoal constitutivo do grupo, 

mas mais do que isso, vinculada à realidade concreta, considerando a inter-relação 

de seus domínios específicos com as áreas de atuação na busca da transformação 

(ISAIA, 2009). 

A relação estabelecida com seu eu surge como constituinte da aprendizagem 

colaborativa42 entre os professores do grupo reflexivo, que acabam trabalhando por 

um objetivo maior: o Curso de Fisioterapia. Compreender a tarefa educativa 

mediante seus campos de atuação e de conhecimento, atrelado ao que pressupõem 

ser o elemento formativo do Curso, possibilita o processo [trans]formativo de próprio 

eu do professor. Essa transformação perpassa pelo olhar de si, pelo reconhecer-se, 

mas não só na lógica do fazer, bem como refletindo sobre seu eu, suas vivências, 

oportunidades e motivações.  

Em consonância com a [re]significação da aprendizagem docente, destaco o 

aspecto motivacional, como a satisfação, a empolgação43, a  implicação44 

vivenciados na docência superior; sentimentos estes que brotam das pequenas 

conquistas, do êxito de uma aula e do retorno dado pelo próprio alunado. As vozes 

dos professores vêm ao encontro dessa análise. 

 
Eis que no final da aula vieram alguns alunos e disseram que tinham adorado 
aquele jeito de dar aula: Professora, nunca prestei tanta atenção, porque na hora 
de discutir era de discutir mesmo. Então assim, o que para mim no inicio era 
uma angustia virou uma fonte de satisfação. Polaris 

                                                 
42 Refere-se às trocas entre pares/docentes/discentes que permitem o aprofundamento sobre temas 
trabalhados coletivamente, implicando na autonomia dos sujeitos envolvidos nesse processo, 
permitindo-lhes, a partir da reestruturação individual dos seus esquemas de conhecimento, resolver 
diferentes situações didático-pedagógicas e profissionais. O compartilhar de ideias, inquietações, 
dúvidas e ajuda pressupõe a atividade colaborativa, favorecendo o avanço do processo formativo em 
andamento (BOLZAN, 2002; BOLZAN e ISAIA, 2007a, 2007b). 

        43 Sentimento vinculado ao prazer em interagir e conduzir os alunos em seus processos formativos, 
indicando um sentido de geratividade, ou seja, a autoconsciência da responsabilidade com o 
desenvolvimento pessoal e profissional próprio e de seus alunos (ISAIA, 1996, 2003a). 
44Envolvimento afetivo e cognitivo do professor consigo mesmo, com os alunos e com a docência, 
compreendendo o reflexo apreciativo das relações que mantém, determinando seu caráter gerativo 
(ISAIA,1996, 2003a, 2006). 
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(...) eu também me senti muito feliz ontem, fiquei muito contente, (...) não está 
aquela decoreba, aquela coisa que eu impus; foi obra deles, eu vi que eles 
entenderam, então para mim é o melhor que eu poderia sentir. Alkaid 

 

Percebe-se que a descrição dos professores sobre os fatos vividos foram 

geradores de empolgação pela docência. Este sentimento é descrito como causador 

de satisfação, prazer provocado pela inter-relação professor-aluno a partir do 

movimento de autoconsciência do seu processo formativo e de seus alunos (ISAIA, 

1996, 2003a). Em concordância, Maciel (2009) destaca que o aspecto motivacional 

emerge das experiências promissoras do trabalho docente, causadoras de 

realização pessoal e profissional, na boa convivência e na reciprocidade dos alunos. 

Enfatiza ainda o aspecto motivacional como sendo relevante no processo de 

transformação do aprender e do fazer docente, uma vez que possibilita relações 

dialógicas e participativas. Nessa perspectiva, o surgimento e a identificação de 

sentimentos prazerosos e realizadores podem se constituir em indícios da 

transposição da simplificação da aprendizagem docente no caminho da 

[re]significação. 

A [re]significação da aprendizagem docente também perpassa pela relação 

do ver-se professor numa perspectiva crítica construtiva, acreditando que esse olhar 

mais crítico pode ser gerador dessa [re]significação. Os recortes que seguem 

demonstram esse olhar compatível com a aprendizagem da docência superior, tendo 

o grupo como dispositivo. 

 
Até que ponto o nosso discurso como professor está sendo cumprido? A gente 
quer um aluno crítico, a gente quer um aluno construtivista, a gente quer que o 
aluno faça. Ah, eu estou lendo as aulas para ele escrever, o quanto isso está 
sendo crítico para o aluno?. Polaris  
 
(...) eu trago a questão do conhecimento das práticas da vida, se eu nunca vivi, 
experimentei, eu sinceramente descrevi isso aqui, de uma forma extremamente 
neutra, sem emoção nenhuma. Alcyone 
 
(...) eu acho que no momento em que tu começas a te olhar um pouco mais, 
refletir sobre tuas atitudes, sentimentos, também acho que tu aprimora o teu 
olhar sobre o outro também (...). Talitha 

 

Pareceu-me que surgiram novas aprendizagens ou, minimamente, 

percepções conscientemente mais aguçadas da relação da docência com seu “eu”, 

diferentemente da reflexão apresentada na categoria manifestação da consciência 
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de ser professor, em que o professor voltou o seu olhar, a sua reflexão, a partir do 

ver-se a si mesmo na graduação. Neste momento, o grupo transpõe o olhar para o 

aluno a partir do seu eu professor, o que denota outra etapa do processo de 

aprender. Faço inferência às manifestações do grupo reflexivo ao questionar-se 

quanto à dicotomia teoria-prática, demonstrando que o pensamento e o discurso da 

pessoa professor nem sempre consegue se efetivar na prática, pois eles mesmos se 

perguntam sobre esse fato. 

Acredito que a dicotomia entre teoria e prática no saber fazer docente 

constitui-se, dessa forma, pela ausência de formação pedagógica do professor. 

Existe um discurso muito forte em relação ao profissional fisioterapeuta e em relação 

à formação biomédica. As próprias leis, diretrizes e planos pedagógicos retratam 

esse discurso; entretanto, desconsideram a origem e a essência do processo 

formador, ou seja, quem forma e quem é formado. O paradigma biomédico na 

formação do profissional da saúde no geral é intenso, histórico e está arraigado na 

concepção e na prática dos profissionais. Buscar uma formação diferenciada, como 

proposto no currículo em questão, tem como premissa pensar em quem vai mediar 

essa formação, ou seja, o professor da educação superior. Estes, muitas vezes, são 

profissionais que se formaram no paradigma biomédico e que buscam compreender 

o que realmente significa essa nova concepção formativa e, a partir desse 

entendimento, buscar meios de saber fazer coerentes e conexos. 

Deste modo, as dificuldades com a docência superior são inerentes para 

quem não possui formação pedagógica. Penso que o grupo perpassou pela reflexão 

do complicado processo relacional que tangencia a expressão e a compreensão 

entre seres humanos e os recursos utilizados para alcançar o outro na busca dessa 

formação. Proporcionou autoconhecimento pessoal e profissional, assim como 

conhecimento mútuo, na medida em que houve compartilhamento de experiências, 

anseios, expectativas e até mesmo emoções.  

O recorte que segue traz as narrativas das professoras que refletem sobre si 

no contexto formativo, alertando que a efetivação de um currículo depende da 

condução professoral nesse processo. 

 
(...) eu tenho um sonho de consumo. Eu acho que módulos ainda, se a gente 
conseguir colocar a única coisa que a gente esta programando, na prática, vai 
funcionar, porque depende de nós. Alkaid 
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Será que a gente se pergunta, qual proposta nós queremos? Fiquei pensando 
como que eu trabalhei esse semestre. Errai 

 
 
 Assim exposto, as falas das professoras deixam explícito que a mudança nas 

formas de fazer e de consolidação curricular traz o desejo pessoal profissional de 

concretizá-lo, pelo querer fazer diferente, o que [re]significa a relação do seu eu 

professor com o seu saber fazer. Entretanto, como o grupo é constituído por 

pessoas professores com motivações pessoais peculiares à sua essência de ser 

professor, identifico, implicitamente, o descompasso posto no grupo. Lembro que 

esse grupo é constituído por professores, considerando a questão da temporalidade, 

que reflete há mais tempo sobre a docência superior neste contexto institucional, 

assim como, por outros professores que foram agregando-se à proposta, conforme a 

sua chegada no Curso.  

O recorte que segue apresenta o questionamento do professor jovem no 

Curso sobre o currículo e sua efetividade prática. Para além disso, o professor 

instiga o grupo sobre como trazer as questões peculiares para o entendimento e 

apreensão do aluno. 

 
Só para complementar o que o Errai falou, existe uma coisa no papel que é um 
ideal, que é o nosso plano político, mas o quanto daquilo que está no papel é 
real? Promoção? Prevenção? O que acontece no real? Não acontece, vamos ser 
bem realistas, a coisa não funciona, daí a gente quer colocar, não que não seja 
importante, tem que ser dado, mas de que forma essa prevenção e essa 
promoção?. Hadar 
 

 

 Tomando por referência a fala apresentada, destaco para a reflexão do 

professor que salienta as fragilidades do Curso, uma vez que paira a dúvida entre o 

grupo: quem realmente compreende o processo formativo que está posto? Quem 

efetivamente quer dar continuidade a essa proposta? Quem faz acontecer? Acredito 

que as pessoas, o conjunto de eus, é que dão vida ao Curso e ao que está posto no 

PPC e, neste caso, isso pode constituir-se em resposta a todos estes 

questionamentos. 

Juntamente com as dificuldades encontradas, noto a justaposição do contexto 

Institucional como sendo outro fator limitante. Entendo que o grupo reconheceu o 

projeto formativo como válido, vislumbrando possibilidades e desejos de fazer 
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diferente; entretanto, também se deparou com questões de gestão administrativas 

que, de certa maneira, se sobrepõem a esse desejo e as essas possibilidades. 

 
(...) se eu estiver voltada para isso tenho certeza que vou conseguir fazer bem 
melhor do que eu faço agora, mas com oito, dez alunos, agora com várias 
turmas (...) mas eu tenho que estar disposta a isso. Polaris 
 
(...) aí entra as questões institucionais. As questões do contexto, que a gente 
tem que considerar que manter módulos está ficando muito difícil. Então 
qualquer outra forma de avaliação ou de um aprendizado que seja um pouquinho 
mais diferente, mais contextualizado não dá. Tu não acabou de dizer que eles 
querem mais dentro da instituição e menos no estágio? E aí?. Atria 
 

 Inegavelmente, o contexto formativo estabelece um campo de forças sobre o 

eu professor e sobre o saber fazer do docente. Compreendo que o grupo chega num 

momento importante de sua aprendizagem, na medida em que percebe que seu 

fazer vai precisar se conectar com os interesses e deliberações que, além de 

pessoais, são institucionais. 

Acredito que o encontro com o eu do grupo na instância do currículo e da 

Instituição, de certa forma, deu continuidade aos importantes movimentos da 

caminhada desse grupo. A mobilização de sentimentos, pensamentos e ações no 

decorrer dos encontros foi se dando no transcurso da própria docência reflexiva e 

narrada a partir do afastamento possível do professor, o que me permitiu identificar a 

aprendizagem docente. Essa aprendizagem envolveu as pré-concepções que 

precisam ser desconstruídas, a consciência desperta e atenta ao ser e saber fazer 

docente, numa relação pluridimensional que envolve pessoas e o contexto formativo 

real e a (trans)formação do professor ao [re]significar a docência. 

Relacionar-se consigo mesmo na perspectiva da função docente consiste em 

condição representativa da mudança no relacionamento com o aluno, com o saber e 

o fazer do professor. Assim, a aprendizagem docente vai se alternando ao longo dos 

discursos do grupo que principiam nas dimensões relacionais e interpessoais da 

docência, se interiorizam e exteriorizam são redimensionadas, reconstruídas, 

[re]significadas. 

Portanto, a aprendizagem docente não pode ser entendida como um 

processo eminentemente solitário, mas sim construída a partir da interação com as 

pessoas (colegas e alunos) e com a realidade concreta. Da mesma maneira, a 

aprendizagem pressupõe a apropriação de conhecimentos, experiências e 
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habilidades, que são internalizados no próprio sujeito. Implica o exercício continuado 

de compartilhamento e reflexão sobre o eu professor, o que se pretendeu fazer e 

aquilo que foi feito. Assim, o professor é capaz de compreender, reconstruir e 

transformar o que foi experenciado em uma nova ação (ISAIA, 2006; 2008). Deste 

modo, a aprendizagem docente implica processos de interação e mediação nos 

quais o indivíduo internaliza, por meio de operações internas, que compreendem as 

dimensões interpessoal e intrapessoal, ou seja, de fora para dentro e de dentro para 

fora, produzindo uma nova atividade docente (VYGOTSKI, 1995). Internalizar 

significa  

 
transponer lo externo a lo interno, es transferir cierto número de relaciones 
de una modalidad de experiência a otras. Así en períodos de vigilia 
percibimos algo, lo recordamos luego lo olvidamos y reaparece en el sueño. 
La percepción original no se conserva idêntica, sufre transformaciones; 
nuestros deseos y temores generan procesos de la imaginación e de la 
fantasía que la modifican. De esta manera a través de la internalización de 
lo externo, se origina una trama interna de relaciones en la que se ligan 
elementos propios del sujeto, de su psiquismo conciente e inconciente con 
otros tomados de la experiência45 (SOUTO, 2007, p. 106).  
 
 

Assim, aprender a ser professor se dá na própria tarefa educativa e implica a 

atividade de ser professor, de ver-se e sentir-se professor, construído durante a 

trajetória de vida da pessoa, mediante as relações socialmente construídas e 

internalizadas.  

 

Relação com o saber e o fazer docente 
 

O vivido em todo o acontecer grupal sugere transformações do espaço de 

vida dos professores implicando na possibilidade de tentar criar, inovar, numa 

perspectiva que envolve a docência para além do conhecimento específico, na 

medida em que estabelece uma ambiência favorável à inseparabilidade pessoa/ 

professor/ contexto. 

                                                 
45 Tradução da autora: transpor o externo para o interno é transferir certo número de relações de uma 
modalidade de experiência para outras. Assim, em períodos de vigília percebemos algo, que 
recordamos e logo esquecemos, e reaparece no sonho. A percepção original não se conserva 
idêntica, sofre transformações; nossos desejos e temores geram processos da imaginação e da 
fantasia que a modificam. Dessa maneira através da internalização do externo, origina-se uma trama 
interna de relações em que se ligam elementos próprios do sujeito, de seu psiquismo consciente e 
inconsciente com outros tomados da experiência. 
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A relação com o saber e o fazer docente na dimensão da [re]significação da 

aprendizagem de ser professor vem para mostrar as iniciativas tomadas a partir da 

manifestação da consciência, já mostradas na categoria anterior. A interligação das 

categorias revela a energia vital do grupo como dispositivo de aprender. Essa 

categoria, especialmente, constitui o ápice de todo o processo construído que 

abarca as pré-concepções simplistas da aprendizagem até as [re]significações das 

mesmas. Envolve as estratégias, os pensamentos, as iniciativas, preocupações e 

interesses, que brotam do pensamento reflexivo e que traduzem o movimento do 

grupo na busca dos ajustes necessários. 

O desejo de melhorar, de crescer, de aprender, faz com que o grupo passe a 

tomar decisões de mudança, de transformação. O verdadeiro trabalho sobre si 

desenvolvido, envolvendo o saber e o fazer docente, se manifestam a partir das 

narrativas dos professores nas [re]significações iniciadas, arriscadas e explanadas 

para o grupo. Surgem nesse momento exemplos típicos da assunção da realidade e 

o resgate que o grupo considera fundamental. Esse resgate traz à tona a docência 

flexível, compartilhada, que perpassa primeiramente pela subjetivação, pela 

consciência do eu, que surge a partir do mundo objetivo, das relações humanas e 

que se reconfigura, transmuta, torna-se propositiva, proativa, compatível com o 

aprender a ser professor. As falas a seguir explicitam este processo  

   
(...) no decorrer do processo, em termos talvez de exigência ou de conteúdo, de 
trabalhar os conteúdos, mas ao mesmo tempo a gente está vendo que nós 
temos que flexibilizar mais, e respeitar o tempo desse aluno. Polaris 
 
(...) cada aula, a gente fazia uma avaliação sempre no final de como tinha sido a 
aula, como poderia ser a próxima, o que eles podiam dar de sugestão, e foi um 
semestre, que mesmo sendo o meu primeiro semestre, foi um semestre que 
andou bem assim. Luna 

 

 O grupo reflexivo, desafiado a pensar sobre si e sobre a sua prática, assume 

nova postura perante a docência, passando a reconstruir novas possibilidades e 

oportunidades de saber fazer, criando, inovando, lançando-se a novas iniciativas, o 

que denota a saída de sua “zona de conforto”, na medida em que experimenta 

outras possibilidades; possibilidades essas que demonstram uma nova relação 

estabelecida efetivamente com o aluno. Aprender com a experiência parece ser uma 

situação identificada pelos professores, pois percebo que as narrativas levam para a 

troca incessante de conhecimentos a partir do já vivido.  
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Assim, os professores colocam-se como aprendentes com a sua prática, com 

a sua experiência e citam o fazer docente e a importância do conhecimento 

específico nesse fazer. Mas, para além do conhecimento específico do 

fisioterapeuta, tanto teórico como prático, o professor se dá conta de que não é só 

este que garante a docência superior. Distingo que se incorpora à preocupação 

inicial do conhecimento específico o reconhecimento de si e da sua prática na 

dimensão do seu eu professor e a implicação disso sobre a docência e a 

aprendizagem da docência. Congregam a este o conhecimento do saber fazer do 

conhecimento específico na docência, aspectos relativos à pessoa professor, 

mediante as circunstâncias vividas 

Surgem as narrativas das professoras na conversação estabelecida que 

explicitam a troca de experiência, a partir das relações interpessoais instituídas na 

docência e como estas foram [re]elaboradas. Segue o diálogo. 

 
Eles me cobravam porque eu não tinha caso escrito sobre o assunto e 
questionavam: a senhora já tratou de alguém assim? E na minha vida 
profissional eu não tinha trabalhado nessa área, até então era novo para mim. 
Adhara 
 
E como você saiu dessa? Nesse semestre agora tu vai encarar isso de novo? 
Atria 
 
Agora eu já encaro de uma outra maneira, já trabalhei melhor; este semestre eu 
sei que vou estar mais segura, vou estar mais segura e vou saber apresentar a 
aula da mesma forma que eu apresento. Adhara 
 
E tu chegou a pensar o que na tua aula, além do conhecimento que tu tem 
especifico, o que fazia você ser diferente como professora? Atria 
 
A segurança. A segurança. Saber que se eles iam me perguntar eu saberia 
responder (...) se eu pudesse voltar, faria tudo de novo, porque a gente dar 
disciplinas que tu não domina e que tu possa saber mais (...). Eu cresci com 
essa experiência, mas foi ruim. Adhara 

 

 

Outro aspecto da [re]elaboração da experiência emerge do contexto 

Institucional, em paralelo ao projeto formativo do Curso. Percebo que os professores 

passam a direcionar esforços para contemplar o que preconiza o currículo, 

procurando adequar as propostas educativas mediatizadas pelo seu saber 

[re]significado. Contudo, surgem manifestações sobre a dicotomia entre a 

possibilidade e a realidade, no que se refere à efetivação do um currículo por 
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módulos de ensino, com um PPC inteiramente de acordo com as propostas do 

Ministério da Educação e da Saúde, com as condições reais e concretas da 

macrossociedade que integra. A partir dessa realidade averiguada, surgem vozes 

que questionam o sistema como está posto. 

 
(...) a instituição diz que ele tem 75% de presença e 25% de faltas, é um direito 
dele, se ele faltar os 25% como que eu vou punir esse aluno que a instituição diz 
que ele tem direito a faltar 25%, se nos outros 75% ele se fez presente?. Hadar 
 
(...) aí pergunto direto para ti, já que nós estamos debatendo, como fazer se é 
difícil no nosso meio institucional um aluno não seguir adiante? Qual seria a tua 
teoria então?. Errai 

  
  

A conversação estabelecida pelos professores refere-se ao estágio curricular 

obrigatório e as normativas Institucionais, de certa forma padronizadas em termos de 

avaliação formativa. Outra questão levantada no grupo reflexivo diz respeito à 

dificuldade de efetivar os módulos, no que tange a integração dos docentes, na 

perspectiva da multiplicidade do conhecimento e dos conteúdos, como foram 

propostos.  

A efetivação de um currículo modular generalista não condiz com um sistema 

rígido e pré-estabelecido, no que diz respeito ao trânsito de docentes e aos 

conteúdos, especificamente. A rigidez que me refiro está posta na questão da 

inflexibilidade nos horários, pela demasiada carga horária e afazeres docentes; 

também percebo certa preferência dos professores pelo seu conhecimento de 

domínio, o que é compreensível, uma vez que se formaram nesta perspectiva. 

Segue o diálogo. 
 
 

Eu concordo, eu acho que antes de querer avaliar integrado, tem que ter aulas 
integradas e nós vamos conseguir juntar os diferentes semestres, se nem o 
mesmo semestre a gente está conseguindo unir? Acho que tem que pensar. 
Atria 
 
E porque que a gente não está conseguindo? Luna 
 
Porque cada um tem a sua carga horária, o seu dia de aula, o seu programa de 
disciplina, a sua prova. Atria 
 

 

Como visto, o acontecer reflexivo grupal também se constitui como dispositivo 

para aprender, ao socializar as experiências docentes e as ações e reações delas 
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derivadas, seja na dimensão pessoal, profissional ou Institucional. Os professores 

explanam para o grupo as dificuldades encontradas, as respostas estabelecidas e a 

[re]elaboração destas, a partir do distanciamento posterior. Compreendo que as 

experiências são [des]construídas e [re]construídas no grupo, predispondo a 

participação dos seus membros na [re]significação das mesmas. Desconstruir a 

experiência, conforme Cunha (2006, p. 364), convida o professor a estabelecer 

processos de “reflexão sobre a história de vida dos sujeitos, identificando as 

mediações fundamentais necessárias à recomposição da ação educativa e 

profissional, numa perspectiva consequente e fundamentada”. A concepção 

desenvolvida por Cunha, acerca da experiência docente, pode ser retratada nas 

falas que seguem. 

 
 (...) às vezes tu tem várias metodologias de trabalho, as vezes  a gente tem que 
se trabalhar e é aquela história, se tu convive com o aluno é uma forma  de 
crescimento, tanto pessoal teu como para o aluno; cada semestre a gente tem 
40 personalidades diferentes dentro da sala de aula, a gente também tem que 
mudar, a gente tem que se adaptar. Alkaid 
 
(...) eu tirei de aprendizado também isso, precisa ter humildade para dizer que 
não sei, que vou procurar, mas não posso mostrar insegurança, pelo menos isso 
comigo é assim. Se eu fiquei insegura eu abri todas as brechas possíveis. 
Polaris 

 

O que as professoras falam também conduz para a perspectiva do 

desenvolvimento de processos colaborativos de formação na construção da 

aprendizagem docente em dois aspectos: primeiramente, ao contemplar estratégias 

e meios para promover a formação dos alunos, ou seja, a preocupação em 

desenvolver mecanismos para alcançar o perfil formativo buscado de acordo com o 

que o Curso propõe; segundo, por reconhecer o grupo como dispositivo, ao 

constitui-se como lugar que facilita “a compreensão, planejamento, ação e reflexão 

conjunta acerca do que se quer fazer e de que caminhos percorrer” (CUNHA, 2006, 

p. 353). Esses aspectos também suscitam o professor gerativo que, segundo Isaia, 

(2002, p.7) “não se eximem à condução pedagógica, considerando-a de sua 

responsabilidade o que, por sua vez, indica o sentido ético da implicação com a 

docência”. 

Com esse pensar, a geratividade docente, a partir das contribuições de Maciel 

(2009), perpassa pela iniciativa, tomada de decisão individual e também coletiva, o 

que configura o saber pedagógico diferenciado, transformação e [re]significação na 
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temporalidade em que se vive.  Apresento um dos momentos de [re]significação da 

aprendizagem docente no grupo, ao pensar estratégias e modos integrados do 

saber fazer condizentes com a geratividade docente. 

 

Mas o que dá para perceber é que na fisio e promoção existe uma estreita 
aproximação com tudo que aconteceu antes, conhecimento do corpo humano, 
anatomia, cinesiologia, fisiologia, habilidades, comunicação, vinculo, acolhimento 
e, se a Mira conseguir aproximar o trabalho das habilidades nas políticas ligadas 
a fisio e promoção já tem uma possibilidade de interligação maior entre os 
módulos. Atria 
 
Eu acho que uma prática que a gente poderia pensar (...) que a partir do quarto 
semestre a gente já começa a trabalhar num intuito mais modular, é a gente 
pensar em uma prática interligando os módulos de recursos, talvez criar uma 
aula, duas aulas por semestre, onde a gente faça uma aula integrada dos 
módulos: masso, eletro, cinesio e hidro, por exemplo, que são exatamente a 
formação básica para tudo que eles vão ver dali para frente. Alnair 

 

Deste modo, aprender a ser professor também envolve a reflexão coletiva 

sobre o saber e o fazer docente, sendo que essa reflexão coletiva se transforma em 

dispositivo de aprendizagem, à medida que há colaboração e interação social dos 

pares. Compartilhar problemas, conquistas, fracassos e sucessos leva à elaboração 

e à sistematização de um conhecimento docente coletivamente conquistado.  

A [re]significação da aprendizagem docente abre para novas possibilidades 

no saber fazer do professor, possibilidades estas que se refletem na organização 

curricular do Curso. Os diálogos que seguem apresentam dois momentos em que o 

grupo começa a vislumbrar as mudanças ocorridas no Curso, a partir da reflexão 

realizada. As conversações entre os professores referem-se às fragilidades dos 

módulos de FP anteriormente detectadas e às modificações que gradativamente 

foram sendo realizadas. 

 Segue o primeiro diálogo. 

 
Tu estás dizendo que a Fisioterapia e promoção dois mudou? Atria 
 
Mudou não, o conteúdo continua o mesmo, só o formato, faz a linha de 
raciocínio junto comigo: Na verdade a dois a gente trabalha os modelos de 
saúde onde a gente trabalha o SUS em cima das leis, da Constituição. Então 
primeiro virão as leis do SUS a partir da constituição. Alkaid 

 

 As narrativas das professoras referem-se às alterações que foram possíveis 

para aquele momento no módulo de Fisioterapia e a Promoção da Saúde II, como a 
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professora questiona. Alguns ajustes previstos como necessário demandarão 

maiores esforços e tempo no planejamento e reestruturação. Envolverão, ainda, 

questões Institucionais que precisam ser anteriormente articuladas. O que foi 

possível mobilizar, nesse período em que o semestre estava em andamento, foi a 

dinâmica curricular e a pactuação entre os professores, para que essa nova 

dinâmica acontecesse. O diálogo mostra a explicação da professora do módulo aos 

demais membros do grupo sobre como ficou a reorganização do mesmo. Na 

sequência apresento mais uma conversa da reorganização do Curso, no momento 

em que os professores detectam mais uma das desconexões dos módulos de FP. 

 
(...) não fecha o que vocês estão dando na teoria para onde vocês estão indo 
para as praticas. Por exemplo, entra conferência, os campos de atuação e vocês 
tão indo lá pro PSF??? Hadar 
 
É que na verdade a nossa ideia, no início, era colocar um pouco de prática das 
FP de acordo com o semestre que o módulo estava. É para fazer o “link”, só que 
não estava funcionando. Polaris 
 
Ai que está, então se muda o conteúdo teórico da FP, porque eles não estão 
conseguindo entender se tu falar de modelo de assistência se ele está lá na 
saúde da mulher e ai quando entra lá na adolescência ele vai faltar alguma 
coisa, a cabeça dele pira, porque ele não consegue fechar. Ele tem uma teoria 
que ele não aplica na prática ai passa por um lado que ele vê uma prática que 
ele não viu na teoria, ele já é confuso por natureza. A gente joga um monte de 
coisa e sei lá.... Hadar 

 
 Destaco que Hadar não é professora de nenhum módulo de FP e mostra-se 

inteiramente implicada com as adequações necessárias, mostrando as 

consequências dos desajustes sobre o processo formativo como um todo, 

envolvendo a incompreensão do aluno e dos próprios professores. Deste modo, 

torna-se compreensível o desencanto, as reclamações e as frustrações de ambas as 

partes, aluno e professor, com os módulos de FP. Parece que os professores desses 

módulos não encontravam eco sobre os demais módulos, como antigamente existia 

e que o grupo reflexivo trouxe a grave situação que se mantinha oculta perante os 

sujeitos envolvidos, mas que pode ser reflexo das idas e vindas do grupo e dos 

membros do grupo. Segue a voz da professora que demonstra um descompasso 

identificado pelo grupo. 
 

 
(...) eu dou seminário integrado três e eu não sabia que tinha isso; posso “puxar” 
e resgatar isso dentro da aula de seminário que fala da saúde do trabalhador. 
Mira 
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Penso que o acerto começa com a identificação consciente das fragilidades e, 

sendo assim, faz parte do processo de aprender. Contudo, faço inferência à 

mutação do corpo docente, o processo seletivo destes e o perfil formativo do curso, 

o que de certa maneira pode responder por alguns desajustes e desconexões 

encontradas. O período compreendido pela pesquisa mostrou a migração de 

professores no Curso e os motivos dessa migração, como já mencionado. Essa 

mutação emite fortes reflexos sobre o corpo docente e sobre o Curso, que acaba 

não se consolidando, pois sua identidade é formada pelas pessoas que o efetivam. 

Entretanto, enfatizo a necessidade de se repensar e rediscutir o sistema educativo 

de forma geral. 

Nitidamente, surge um descompasso que não é restrito a esse espaço lugar 

de formação, mas está vinculado a um sistema neoliberal que valoriza a produção 

científica e a titulação como mérito acadêmico e, de certa maneira, acaba 

influenciando na nossa Instituição também. No meu entender, surge um 

descompasso sério entre o sistema educacional como um todo, pois ao mesmo 

tempo em que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2001/2002) apontam para 

um perfil formador diferenciado, que valoriza não só o conhecimento técnico 

científico, mas as atitudes e as habilidades do ser humano, propondo novas 

abordagens do processo de formação, distingo o descompasso com os modos de 

valorização e avaliação dos recursos humanos na lógica instituída pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 Acredito que é possível congregar o conhecimento técnico-científico à 

formação mais humanista, crítica e reflexiva, como menciona as DCN, com o 

incentivo à pesquisa e à produção; entretanto, destaco o tipo, a espécie, a 

quantidade e a qualidade dessas produções. Dou esse destaque na medida em que 

o professor da educação superior, de modo geral, é “selecionado” por essa 

produção, ou seja, pelo seu conhecimento técnico-científico na lógica 

eminentemente produtivista. Percebo pouca preocupação com a formação 

pedagógica do professor e com o perfil formativo do docente de maneira instituída. 

Existem, sim, algumas iniciativas que buscam e valorizam esse ideal, mas que não 

estão instituídas, explicitadas e valoradas, da mesma maneira que a produção 

científica. Assim, o docente permanece nessa roda viva entre produzir e ser 

professor. O que prevalece? Em que sentido o professor direciona suas forças e 
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seus objetivos? Ressalto que não vejo dicotomia entre esses dois aspectos, uma vez 

que um deve alimentar o outro, mas percebo demasiada preocupação e apreciação 

de um sobre o outro. 

 Assim, quero dizer que o grupo reflexivo vem para contribuir com o 

desencadeamento dessa discussão, trazendo à tona questões íntimas da docência 

que se mantém submersas ao fazer do professor. O coletivo, a ambiência positiva, o 

encontro de ideias e ideais denuncia a necessidade do professor interagir, 

compartilhar, amparar e protagonizar o seu próprio aprender. Esta aprendizagem, na 

medida em que articula imagens, representações do já vivido, necessidades 

sentidas, emoções vividas, provêm da atividade do professor numa perspectiva que 

opera sentido, significado e, por ser assim, manifesta-se na consciência do ser 

professor. Quando esse ciclo se “completa” é que ocorre a transmutação e o objetivo 

subjetivo, que torna-se a objetivar de forma [re]significada. 

 Esse processo de aprender se dá ao longo da vida e tem como premissa a 

consecutividade da ação sob risco de retorno à simplificação. Destaco para a 

necessidade de promover mudanças, mas não só isso, pois as mudanças precisam 

ser monitoradas, acompanhadas e reavaliadas, sob pena de se perder ou ainda não 

se efetivar. Essa questão apresenta o grupo como imperativo dessa vigilância e 

desse cuidado para consigo mesmo e, consequentemente, para com o Curso como 

um todo. Volto a apresentar mais algumas mudanças provocadas pela reflexão do 

grupo na dinâmica do Curso. 

 
(...) a fisio e promoção IV vai ir para o turno da manhã para tentar trabalhar com 
o conselho municipal de saúde, tentar trabalhar com a secretaria de saúde 
articulando a teoria com a prática. Sabik 
 
Uma coisa que agente já fez foi discutir com os coordenadores de módulos, e os 
locais de pratica, a principio, já foram redefinidos. Alkaid 
 
Eu acho que pode ser, mas desde que aconteça por que (...) de novo, claro que 
isso não se faz de uma hora para outra, não se faz de um semestre, de um mês 
para outro, mas é um problema crônico e sério. Está se refletindo no aluno e o 
que o aluno traz é reflexo disso, e pior é que ele tem razão. Atria 

 

 As narrativas apresentadas sugerem, além da readequação do Curso, a 

[re]significação que isso representa para o grupo de professores, pois está implícito 

que os ajustes realizados mostram a conexão da docência, do Curso e da Instituição 

com o cenário social em um espectro mais amplo, Portanto, requer o conhecimento 
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do sistema de saúde do País, articulado com a estruturação do sistema de saúde do 

Município. Pressupõem o trânsito do professor pela teoria e prática e como este 

elabora as estratégias de ensino-aprendizagem que coordena. Para tanto, essa 

mobilização implica operações e mediações precursoras da atividade e, 

consequentemente, do aprender do professor.  

Cunha (2001) traz à discussão propostas curriculares que articulam 

processos coletivos; destaca que tais propostas requerem professores que 

transgridam as fronteiras de sua disciplina, interpretem a cultura e reconheçam o 

contexto em que se dá seu ensino e onde sua produção acontece. Para isso, 

necessitam dialogar com seus colegas, planejar conjuntamente, ponderando sobre a 

aprendizagem dos alunos, assim como, a sua própria. Na perspectiva do que a 

autora apresenta aproximo o diálogo das professoras que move o grupo no sentido 

da [re]significação da aprendizagem. 

  
Na verdade, nesse semestre eu juntei as sugestões de todo mundo, Atria veio 
falar com eles sobre a trajetória dela, de como ela entrou na secretaria de saúde. 
Depois veio Sirius como proprietária de clinica, para falar também de gestão (...). 
Sabik 
 
Eu tentei modificar um pouco os trabalhos dentro da disciplina, pedi para eles 
acompanharem um paciente, entender como foi a trajetória dele desde o 
momento em que ele precisou de um atendimento em saúde, se o problema 
deles foi resolvido, se não foi resolvido, se eles acharam que teve problemas na 
gestão, na atenção do trabalhador ou foi porque realmente era uma patologia 
que não tinha como se resolver. Electra 

 
 

A articulação do grupo com ele mesmo e a implicação com o Curso e com a 

docência constituem aspectos relevantes do ser, saber e fazer docente. Percebo 

que o grupo lança mão de estratégias mentais para recombinar experiências e 

conhecimentos mútuos transformadores das situações, das problemáticas 

vinculadas à finalidade e motivo, tornando-se mediadores de sua aprendizagem 

(ISAIA, 2009). 

Nesta perspectiva, os professores são instigados a refletir sobre a realidade, 

sem receitas prontas, mas sistematizando processos reflexivos, em que cada 

membro encontra o seu caminho, a partir das e com as representações mentais que 

possui, das relações interpessoais estabelecidas num movimento contínuo que se 

interioriza e exterioriza constantemente. A concepção de Vygotski (1995) sobre as 



187 
 

funções psicológicas superiores denota o entendimento de que essas são 

construídas por meio de um processo dialético entre a essência biológica, orgânica e 

a dimensão sociocultural, tendo, como propósito, conhecer, aprender e apropriar-se 

da cultura. Como visto, o aprender acontece num processo contínuo que se dá por 

meio de relações interpessoais que envolvem etapas com níveis de complexidade 

crescente. Assim, aprender tem, como essência motriz, a atividade humana e esta 

se encontra vinculada aos conhecimentos prévios: à história, à cultura, aos valores, 

às tradições e ao meio no qual a pessoa está inserida. 

Esse processo contínuo ocorre através de interações e mediações 

permeadas por emoções que, por sua vez, promovem mudanças intrapessoais. 

Essas emoções são traduzidas como sentimentos impregnados de vivências afetivas 

que determinam a implicação da pessoa (sentir, pensar e agir) com o mundo que, 

consequentemente, tornar-se-á orientativo da aprendizagem (ISAIA, 1996; 2006; 

2003a). As mudanças vão acontecendo ao longo do tempo quando há implicação, 

envolvimento da pessoa e possibilitam estabelecer relações com outros, 

promovendo mudança naquilo que já existia como ponto de partida, o que 

pressupõe o processo de trabalho grupal. 

Destaco a relevância da reflexão sobre a ação numa concepção mais ampla. 

O que quero dizer é que todo o processo reflexivo grupal surgiu a partir dos diários 

de aula e das vivências propostas para o grupo; entretanto, observo que a reflexão 

também transcendeu esses aspectos levando o grupo a refletir sobre a reflexão, ou 

seja, sistematizar um processo reflexivo sobre o que representa o grupo como 

dispositivo da aprendizagem dos professores. Segue o depoimento. 

 
Eu acho que a gente está no caminho, o que a gente está fazendo hoje é uma 
reflexão bem profunda, eu acho que esse é o caminho, eu acho que a gente está 
pensando, a gente está mexendo. Eu acho que agora nós temos que continuar 
nesse caminho. Eu acho que nossas perguntas são muito pertinentes, está 
caindo uma ficha que talvez já tivesse caindo, mas talvez agora na continuidade 
da prática que é uma por mês, a gente realmente coloque e vá estabelecendo 
aonde a gente quer chegar. Bom, qual é o nosso perfil, como é que nós vamos 
fazer para chegar nesse perfil, quais são as nossas metas, quais são as nossas 
ações na verdade não é meta, é ação, atitude. Alkaid 

 
 

 Desenvolver capacidade reflexiva coletiva pressupõe aprender a interpretar, 

compreender e refletir sobre a educação e a realidade social, em que novos 
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instrumentos intelectuais vão se estabelecendo ao longo do tempo. Sendo assim, a 

aprendizagem docente envolve a habilidade cognitiva, assim como a implicação e 

motivação do professor em organizar e elaborar o pensamento para a atividade 

docente; requer do professor consciência profissional docente da função que exerce 

e da responsabilidade que possui no contexto formativo. A consciência profissional 

docente pressupõe a capacidade do professor em conhecer e avaliar a sua prática, 

por meio da elaboração do pensamento e da prática reflexiva. Conforme Isaia 

(2006), aprender a ser professor implica pensar e refletir sobre as atividades 

docentes, tendo como eixo orientador a prática reflexiva, aqui discutida no contexto 

grupal. 

 Assim, aprender a docência envolve a ocorrência de três momentos inter-

relacionados: num primeiro momento, o professor precisa compreender a tarefa 

educativa a ser realizada; posteriormente, num segundo momento, saber quais 

ações e operações são necessárias para realizá-la e; por último, ser capaz de 

autorregulação da tarefa, podendo remanejar seus trajetos, à medida que avalia o 

alcance ou não dos objetivos. Esses três momentos são permeados pela 

autorreflexão, uma vez que o professor precisa estar consciente da sua função, ou 

seja, mediar a formação de outros profissionais (ISAIA, 2008). Retomando o olhar 

sobre a reflexão, a própria prática docente precisa ser representativa da condição 

formadora de outros profissionais e de si mesmo que o professor assume. Isso 

implica entendimento da sua formação e da formação do outro, traduzindo-se em 

aprendizagem docente reflexiva. A aprendizagem docente reflexiva é compreendida 

como um 

 
Processo no qual o professor apreende a partir da análise e da 
interpretação de sua própria atividade, constrói, de forma pessoal seu 
conhecimento profissional o qual incorpora e ultrapassa o conhecimento 
emergente institucionalizado. Ao refletir, ele passa a pensar sobre situações 
passadas, estabelecendo relações com situações futuras de ensino que irá 
propor e organizar. Esse processo de reflexão crítica, feito individual ou 
coletivamente pode tornar o professor consciente dos modelos teóricos e 
epistemológicos que se evidenciam na sua atuação profissional (BOLZAN, 
2006, p.378). 
 

 

 Assim, desenvolve-se um paradigma colaborativo entre os professores entre 

os quais se constrói, por meio do trabalho coletivo, tendo como viés a reflexão sobre 

a ação, uma fonte de conhecimentos sobre o saber e o saber-fazer da docência. 



189 
 

Entretanto, isso só é possível quando se estabelece uma relação transversal de 

autonomia e de respeito na socialização de saberes e nas suas rupturas, 

continuidades e reelaborações, tornando-se, “mais que uma estratégia de gestão, 

uma filosofia de trabalho” (IMBERNÓN, 2006, p. 81). 

Todos os aspectos abordados ao longo desse capítulo remetem à 

aprendizagem docente a partir da [re]significação. Enfatizo que, nessa caminhada 

de [re]significar e aprender, chamou-me a atenção a transposição da atividade 

reprodutiva do professor para a atividade criadora. Assim, credito em função de que 

os professores passaram a ousar e a criar suas próprias maneiras de fazer, o que 

leva a crer sobre o aprender. 

 Na perspectiva de Vygotski (1982), o cérebro humano é capaz de criar, 

recombinar, o que permite à pessoa novas construções mentais. No ser humano, 

determinadas construções mentais são geradas a partir de estímulos oriundos do 

meio. Estes, por sua vez, são reelaborados mentalmente, podendo originar algo 

novo. Para Vygotski (1982), o novo é compreendido como o resultado de reflexos do 

mundo exterior determinado por construções cerebrais ou do sentimento que vive e 

se manifesta somente no ser humano. Segundo o autor, o tecido cerebral conserva 

uma plasticidade que adquire a tendência de fixar o que foi experenciado, reproduzir 

atitudes e ainda prover mudanças e desenvolver a capacidade criativa por meio da 

capacidade de recombinação ativa do que foi fixado. 

 Essa capacidade humana é denominada por Vygostki (1982) de atividade 

criadora. Esta surge em decorrência da capacidade humana de, através de 

experiências anteriores, reelaborar e produzir algo distinto do estímulo que lhe deu 

origem. “Es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él un ser 

proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifica su 

presente46” (VYGOTSKI, 1982, p. 09). Não fosse dessa maneira, o homem se 

reduziria a reproduzir o que já viveu e seria incapaz de adaptar-se a novas 

situações.  

Essa atividade criadora do homem tem como essência a imaginação, aqui 

compreendida como a capacidade de o cérebro humano combinar, recombinar, criar, 

recriar, elaborar, reelaborar, gradualmente, novas realidades, conforme seus 

interesses e necessidades. Toda imaginação possui elementos extraídos da 

                                                 
46 Tradução da autora: É precisamente a atividade criadora do homem que faz dele um ser projetado 
para o futuro, um ser que contribui a criar e que modifica seu presente. 
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realidade da experiência anterior e possui influxo emocional da pessoa. O ato 

criador, impregnado pela imaginação, tem como fatores constitutivos o intelectual e o 

emocional, em que o pensamento e sentimento proporcionam a criação. A 

imaginação compreende um processo de composição complexa que traz consigo as 

percepções internas e externas da pessoa (o que vê, ouve, sente) e está 

diretamente vinculada à experiência, às necessidades e aos interesses da pessoa. 

Está também na dependência da capacidade de associação e re-combinação 

interna dos elementos primariamente dissociados ou isolados ajustando-os a um 

sistema complexo que se consolidará no momento em que houver transferência do 

interno o externo. 

 A relação entre consciência e aprendizagem está na questão de que a 

consciência primária permanece na forma de imagem psíquica que o sujeito 

descobre no mundo que o rodeia; porém, a atividade mantém-se como prática e 

exterior. Num processo mais elaborado, a atividade se converte em objeto da 

consciência, ou seja, toma-se consciência das ações, dos fazeres da pessoa e, 

através destes, se toma consciência de seus próprios fazeres, fazendo com que a 

consciência imagem se faça consciência atividade (LEONTIEV, 1984). 

 Deste modo, a partir da simplificação da aprendizagem, que pode ser 

compreendida como uma consciência primária da docência, mantida em um nível 

exterior, os professores passaram, a partir do grupal, ao elaborado processo de 

conscientizar-se de seus próprios fazeres e os reflexos desse fazer na produção do 

outro. Assim, a consciência primária toma dimensão da consciência imagem e, 

consecutivamente, consciência atividade, preceptiva de aprender a ser professor. 

A trajetória percorrida para chegar a aprendizagem docente, mediante o 

dispositivo grupal reflexivo, pode ser melhor vislumbrada no quadro que segue. Este 

procura sistematizar, de forma simples e abreviada, os principais elementos 

estudados a partir daquilo que foi possível apreender da imensidão das vivências 

narradas e das vidas pessoais e profissionais que transitaram no grupo reflexivo e 

que levaram a emergência das categorias de aprendizagem docente. 
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Quadro 2: Categorias da aprendizagem docente 

Fonte: Autora 
 
 A partir do caminho desvelado, compreendo que a aprendizagem docente tem 

no processo intra e interpessoal, nas relações que o professor estabelece com o 

outro e com o meio, elementos que avançam e retrocedem circularmente. Elementos 

esses que por ora simplificam e ora são [re]significados, mas que apesar dessa 

[re]significação podem retornar a simplificação, pois são construídos e 

[des]construídos perante as interações e mediações estabelecidas no grupo.  
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5 O GRUPO REFLEXIVO COMO DISPOSITIVO DE APRENDIZAGEM 
DOCENTE 

 
Caminhar com os outros passa, pois, tanto por um saber-caminhar consigo, 

em busca do seu saber- viver, sabendo que cada encontro será uma 
ocasião para se aperfeiçoar ou de infletir, até mesmo de transformar o que 
orienta o nosso ser-no-mundo, o nosso-ser-dentro-do-mundo, o nosso ser-

com-o-mundo num paradigma da fragmentação, de uma abertura ao 
desconhecido, na convivência consigo, com os outros e com os universos 

que nos são acessíveis. 
Marie-Christine Josso (2004, p. 165) 

 

 
 As vivências grupais e a disposição de um professor capaz de refletir sobre a 

sua aprendizagem docente permitem-lhe adquirir uma nova postura e estabelecer 

novas redes de interações e mediações para a transformação da docência superior. 

Esse processo de construção coletiva se torna indispensável, principalmente, 

quando se trata de professores que não possuem formação pedagógica para o 

exercício da docência. Conceber o espaço pedagógico e a relação com os pares 

como ambiente propício para a construção e apropriação de conhecimento é um 

fator relevante para a construção do saber do professor (BOLZAN, 2002). 

Como se constitui um grupo reflexivo pensado como dispositivo de 

aprendizagem da docência superior? As reflexões decorrentes da pesquisa 

permitem inferir como o grupo de professores foi se constituindo e demarcando suas 

expectativas em relação ao processo de aprender a ser professor e construir a sua 

docência de forma consciente e reflexiva. A análise das narrativas dos professores 

evidencia a possibilidade de aprendizagem docente reflexiva na relação que eles 

estabelecem com os demais colegas, aqui evidenciados nos encontros reflexivos 

grupais. 

Posso afirmar que um grupo de professores reflexivos constitui-se de um 

conjunto de pessoas, encontros e desencontros de opiniões, compreensões e 

incompreensões, na humildade e no egoísmo, nas crises e conflitos, trazendo à tona 

componentes às vezes ocultos, implícitos, mantidos privados no íntimo de cada 

docente. A partir das chegadas e despedidas de colegas, o grupo de professores 

reflexivos se constitui da narrativa e do silêncio que, de certa forma, evidenciaram os 

seus pensamentos, estabelecendo-se e consolidando-se a partir das histórias 
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pessoais e profissionais, nos itinerários das pessoas professores ao longo de sua 

carreira docente, a partir das reconstruções mentais conscientes e inconscientes que 

gradativamente foram despertadas.  

O grupo reflexivo se constituiu e se manteve a partir das próprias vivências e 

experiências que deram a tônica, o motivo e a finalidade para continuar pertencendo 

a esse grupo de reflexão, aprendendo a ser professor.  

Concomitante à constituição do grupo reflexivo, passei a identificar quais 

foram os movimentos construtivos desse grupo. Os movimentos construtivos 

surgiram a partir do entendimento da dinâmica grupal que, mediante o 

entrelaçamento das narrativas docentes, representadas pelos diferentes espaços de 

vida que compunham o grupo, aclaravam as relações estabelecidas com suas 

aproximações, separações, reflexões. Os movimentos construtivos de articulação 

inicial, aproximações e afastamentos e continuum reflexivo demonstram toda a 

circularidade do processo grupal, pois são movimentos que se transversalizam e 

apresentam-se mutantes, tendo em vista as constantes progressões e regressões, 

avanços e retrocessos. Essa circularidade esteve permanentemente presente em 

virtude do dinamismo e implicação do grupal, os percalços da docência e a 

implicação em aprender a ser professor. 

A articulação inicial constitui-se no movimento caracterizado pela 

interdependência dos participantes no desencadeamento do processo reflexivo. É 

uma fase caracteristicamente mais passiva, na qual poucos falavam e muitos 

ouviam. Independente do surgimento de membros passivos, os espaços de vida 

começam a entrecruzar-se, mesclando o eu e o outro. Desejos e interesses, 

aspirações e concepções surgem e vão estabelecendo gradualmente o campo 

grupal, uns mais explícitos, outros nem tanto. 

Nesse interjogo, o silenciamento assume distintos significados como 

sentimentos grupais indicativos de reflexão, inquietude, tranquilidade, insegurança, 

dúvida, medo ou vergonha. Esses sentimentos também podem representar a 

resistência apresentada pelo individual no processo grupal, um misto do eu e do 

outro que se conhecem, desconhecem e reconhecem no desenrolar do grupo. O 

silêncio também pode representar fuga de si mesmo ou do outro, pois o grupo torna-

se revelador da condição humana que aos poucos começa a emergir. 

Os conflitos são inerentes ao processo grupal e, nessa fase inicial, estão mais 

direcionados à contradição do eu individual e do eu grupal, ou seja, o que de 
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pessoal apresenta-se no grupo e o que do grupo incorpora-se no pessoal. Apesar do 

conflito interno entre o eu individual e coletivo, o objetivo de pertencer ao grupo e de 

manter-se no grupo prevalecem, pois há o pressuposto de aprender a ser professor. 

O movimento de aproximações e afastamentos constituiu-se na fase em que 

o grupo desencadeia reflexões que, paulatinamente, vão tomando “corpo” e por 

meio das quais fomentam a aprendizagem docente. Esse movimento demonstra os 

constantes avanços e retrocessos, idas e vindas pertinentes ao encontro e 

desencontro dos diferentes espaços de vida das pessoas professores que 

constituem o grupal. Nessa trajetória de aprender a ser professor, uma das 

características marcantes que os aproxima nesse processo é o olhar para si, uma 

espécie de introspecção individual a partir do grupal, que encontra as fragilidades, 

as angústias, os medos, mas também as motivações pessoais e profissionais para a 

docência superior. 

Nesta fase, torna-se explícita a ruptura da dependência, uma vez que o grupo 

passa a mediar-se, o que demonstra uma característica importante que aproxima os 

professores da autonomia em aprender. A ruptura da dependência, a interação e a 

mediação do grupo mostraram, gradativamente, a implicação dos professores com a 

sua aprendizagem e a docência superior. A participação em planejar, organizar e 

articular o acontecimento grupal foram assumindo características coletivas, o que 

demonstra as forças de coesão instituídas na proposta e a locomoção dos membros 

no grupo, como colocado por Lewin (1965). 

Outra aproximação do grupo à aprendizagem docente traz à emergência o 

reconhecimento da heterogeneidade de vidas que a docência superior envolve. O 

reconhecimento de equívocos remete a um momento especial de aproximação do 

grupo da aprendizagem docente. 

Apesar das importantes aproximações manifestadas pelo grupo, como a 

ruptura da dependência, a mediação grupal, o surgimento da pessoa-professor, 

incorrem também alguns afastamentos. Estes foram interpretados a partir dos 

movimentos de resistência apresentado pelo grupo nas suas idas e vindas, 

resistência esta gradativamente manifestada na medida em que se instituíam 

momentos de conflitos, de forças de maior tensão no grupal.  

É pertinente à constituição do grupal a origem de conflitos, principalmente 

nessa fase: crises, juízos, sentimentos, crenças, valores, conhecimentos 

representativos do eu pessoal e profissional se aproximam e se afastam, na busca 
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em aprender a ser professor. Esse movimento demonstra o confronto, as tensões do 

mundo interior de cada professor com aquelas que emergem do campo grupal. Esse 

confronto surge e ressurge de acordo com os motivos geradores da tensão, 

carregados de significados trazidos e produzidos a partir da experiência vivida e 

narradas no grupo. 

A esse sistema de tensão psicológica (conflitos) estabelecida no campo 

grupal, Lewin (1965) denominou de forças de campo, barreira e locomoção. Como já 

descrito, barreira e locomoção em função de que as forças que estão no campo 

psicológico grupal são geradoras de barreiras à ação individual do professor, o que 

muda, de certa forma, a posição da pessoa professor no grupo, ou seja, a 

locomoção. Esse sistema que Lewin apresenta foi perceptível no grupo, o que de 

certa maneira explica os silêncios e as manifestações contundentes. 

Deste modo, no espaço de vida grupal, surgem forças de coesão e de 

dispersão, necessárias à medida que conferem energia vital ao grupo. São forças 

psicológicas que atraem e repelem, promovem o crescimento e o desenvolvimento 

intra e interpessoal, quando ainda se mantém uma ambiência compatível com o 

objetivo maior: aprender a ser professor. 

É relevante destacar que as forças que aproximam o grupo precisam ser 

maiores do que aqueles que impelem, que afastam. Assim, as aproximações e 

afastamentos tomam um duplo sentido, ou seja, são forças que aproximam o 

professor do grupo e de sua aprendizagem, entendendo que o grupo constitui-se em 

dispositivo para esse aprender. Neste sentido, é que faço inferência à relevância da 

interação e mediação do grupal, que não é de responsabilidade de uma única 

pessoa, mas à medida que o grupo assume-se como grupo torna-se 

responsabilidade de todos. Quero dizer que o grupo é do grupo, ou seja, não é de 

uma única pessoa e, não sendo de responsabilidade de uma pessoa, passa a ser de 

todos, do próprio grupo, que tem o compromisso ético em mediar os 

acontecimentos, para que se fortaleça na crise e continue crescendo e se 

desenvolvendo. 

O continuum reflexivo emerge como um movimento que coloca em relevo a 

reflexão como hábitus47, para além do encontro presencial do grupo. Surge, 

                                                 
47 Hábitus, segundo Bourdieu (2009), é o sistema de esquemas reflexivos de pensamento, de 
percepção, de avaliação e de ação, que possui um caráter de adaptação a diversas situações, 
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naturalmente, mediante as mobilizações interiores que são desencadeadas a partir 

das exteriores, da reflexão grupal para a individual e desta para a grupal novamente. 

Ambas convergem na perspectiva de que o professor precisa instituir o pensamento 

reflexivo como hábitus, como uma postura que transpõe o momento do encontro 

reflexivo, que congrega a sua prática, o seu saber, mediado pelos acontecimentos 

cotidianos da docência, no contexto na qual ela se desenvolve. 

Deste modo, o continuum representa a extensão, a sequência, os reflexos do 

interpessoal no intrapessoal. Pode se dar a partir do movimento externo, mas que se 

torna interno, próprio de cada professor, de análise, de consciência, de produção de 

si mesmo. Com essa profundidade demarcada no grupo reflexivo, cabe destacar que 

este precisa ser cuidado, acompanhado, retro-alimentado, sob risco de submergir, 

assim como seus membros retornarem à individualização, ao retorno à solidão. É 

neste sentido que o continuum reflexivo se destaca, pois as narrativas que ecoam do 

grupal no individual precisam retornar ao grupal para assim promover essa 

autossustentação. 

É importante salientar que os movimentos construtivos apresentados não se 

mantiveram nessa sequência como foram apresentados, mas entrelaçaram-se ao 

longo do acontecer grupal; foram indissociáveis, congregaram-se, entrecruzaram-se, 

no complexo processo de aprender a ser professor. 

 A reflexão realizada a partir da pesquisa permitiu o entendimento da 

importância de trabalhar a partir das necessidades e expectativas do grupo de 

professores, atrelado ao contexto formativo que envolve não somente o conteúdo, 

mas os alunos e a instituição com um todo. Da mesma maneira, a constituição de 

um contexto grupal gerador de aprendizagem pressupõe atitudes democráticas e 

descentralizadas do coordenador do grupo.  

Entendo que mediar um grupo de professores reflexivos pressupõe otimizar e 

valorizar a participação de maneira que todos tenham a oportunidade de se 

expressar e, ao mesmo tempo, respeitar o tempo e o lugar daqueles que, por ora, 

optam por não se pronunciar. Para a efetivação de um grupo propriamente dito, é 

preciso considerar as suas fases de constituição, bem como administrar os eventos 

inerentes a estas.  

                                                                                                                                                         
mostrando que esses esquemas podem se desenvolver e se aprimorar, estando em constante 
transformação. 
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Ficou claro que a constituição de um grupo reflexivo precisa estar centrada 

nas necessidades e expectativas formativas do grupo, despertando, gradativamente, 

a consciência de ser professor. A mediação dos encontros precisou ser conduzida 

de forma interativa, transcorrendo de modo natural e espontâneo, na tentativa de 

captar as demandas do grupo e o paulatino processo de aprendizagem docente. 

 No decorrer do estudo, observei também a relevância de se estabelecer 

estratégias de formação grupal, as quais denominei vivências, no intuito de 

favorecer, promover a reflexão grupal, a partir de caminhos percorridos para 

alcançar os objetivos pretendidos, não como um meio fixo, determinado, mas que vai 

“seguindo conforme o fluxo da correnteza das águas”, pois o diário constituiu-se em 

instrumento fundamental para o desencadear da colaboração e da reflexão. Essa 

concepção vem ao encontro de Cunha (2006), ao referenciar tais estratégias como 

processos colaborativos de formação docente, em que o caráter de relações 

horizontais reconhece e valoriza os saberes de todos os envolvidos, ao mesmo 

tempo em que facilita a compreensão, o planejamento, a ação e a reflexão conjunta. 

Percebi ainda que inicialmente nos encontros de reflexão grupal, havia maior 

embaraço dos professores ao narrarem sobre si mesmo, maior naturalidade quando 

a reflexão partiu de realidades externas e maior profundidade da reflexão quando se 

utilizou vivências e o diário em que o professor deparou-se com o seu “eu”, o que 

pressupõe a possibilidade de transformação e de aprendizagem. Conforme o grupo 

foi aumentando, vínculos e afetos conduziram o narrar sobre si, sobre sua prática, 

gerando reflexões e reconstruções narrativas de si e do outro mediante interações e 

mediações culminando com o aprender. Neste sentido, o voltar-se para si pode ser 

tomado como condição essencial para a aprendizagem docente e consequente 

desenvolvimento profissional, pois os professores passaram a perceber-se na 

docência, desvelando o seu eu pessoal e profissional. 

O diagrama que segue sistematiza e demonstra o caminho captado mediante 

as reflexões dos professores fisioterapeutas nos grupos que levaram aos 

movimentos construtivos delineados. Estes, por sua vez, culminam com a 

emergência das categorias definidas como o melhor caminho para elucidar a 

aprendizagem docente no grupo reflexivo. 
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Figura 3: Dinâmica do grupo reflexivo como dispositivo da aprendizagem docente dos professores 
fisioterapeutas. 
Fonte: Autora 
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As reflexões grupais realizadas tornaram-se mais ricas a partir das 

experiências de vida e de formação dos próprios professores. Indicaram, assim, que 

a sistematização de um grupo reflexivo precisa, necessariamente, considerar as 

expectativas nele contidas, além de proporcionar o envolvimento por inteiro dos 

participantes, ou seja, as narrativas surgidas da reflexão coletiva precisam ser 

exploradas de maneira natural, espontânea, compartilhada com seus pares, pois as 

vivências pessoais profissionais constituem uma excelente fonte para essa reflexão. 

Para tanto, o papel do coordenador no grupo está em proporcionar aos professores 

o encontro com eles mesmos, numa abordagem coletiva de reflexão sobre o fazer 

docente. 

A experiência de participar de um grupo reflexivo estimula a construção da 

aprendizagem docente? Como ocorre a construção da aprendizagem docente a 

partir de um grupo reflexivo? Ao proporcionar vivências que levaram os professores 

a se voltar para si, percebi o grande impacto que essa solicitação causou e os 

anseios gerados, a partir das reflexões que os mesmos realizavam e a riqueza das 

narrativas expostas. Iniciou-se, conscientemente, o “caminhar para si”, vindo ao 

encontro do que nos colocam Ferry (2004) e Josso (2004), quando se referem às 

experiências significativas ao longo da vida como formadoras de identidades e 

subjetividades, integrando processos de aprendizagem e formação, que se dá à 

medida que o sujeito narra os acontecimentos. A partir da narração e da 

interpretação que o professor faz do que vivenciou no passado, possibilita-se a 

autorreconstrução de seu papel e a [re]significação da aprendizagem docente.  

É com essa visão que a tese tem o grupo reflexivo como dispositivo de 

aprendizagem docente que se encaminha para a sua confirmação. Como chego a 

essa afirmação? As categorias que emergiram da análise qualitativa realizada 

representam as dimensões em que essa aprendizagem ocorreu, assim como as 

aprendizagens que decorrem do campo grupal. 

Considero que o grupo, a partir dos movimentos, das fases que o 

constituíram, partiu de um cenário de simplificação da aprendizagem docente, na 

qual predominantemente surgiram concepções simplistas e, de certa forma, 

reducionistas, para outro contexto de [re]significação da aprendizagem da docência 

superior. No caminho da simplificação para a [re]significação, a atividade psíquica do 

docente, como processo e produto do mundo objetal, perpassou pela manifestação 

da consciência de ser professor. Essa longa jornada manteve elementos, dados, 
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informações, relações que se destacaram nas reflexões grupais, deram corpus e 

mantiveram essa ênfase em todo o percurso trilhado. A relação professor-aluno, a 

relação com o ser, com o saber e o fazer docente consistiram, nesse estudo, na 

ponte que deu passagem para uma nova perspectiva de aprender a ser professor. 

As relações estabelecidas mediante “representações reais” dos estudantes, 

de si mesmo e da prática docente interferiram sobremaneira na aprendizagem dos 

professores. Essa aprendizagem foi perpassada nas constantes idas e vindas do 

grupo e da aprendizagem desse grupo. A primeira categoria desse processo de 

aprender a ser, simplificação da aprendizagem docente, manteve uma relação 

primitiva, marcada por traços da vida acadêmica e por certa ausência de si no outro 

e do outro em si, negando ou ocultando a perspectiva dialética e multirrelacional de 

se constituir professor. Esse movimento de aprender a ser professor manteve-se 

como uma fase latente, que denota claramente a ausência de formação pedagógica, 

encobrindo a aprendizagem que dela pode emergir. 

A manifestação da consciência de ser professor foi gradativamente surgindo e 

se desenvolvendo no grupo. A segunda categoria no caminho da aprendizagem 

docente apresenta uma característica condicional para que se desencadeie o 

aprender: a consciência. Mesmo que no nível da expressão verbal, o 

desenvolvimento da consciência profissional docente nas relações consigo, com o 

outro, com o seu saber e o com o seu fazer, deram vigor à transformação do 

aprender. Perceber-se professor e perceber o aluno a partir da sua imagem como 

mediador do espaço pedagógico, reconhecendo e se reconhecendo nas fragilidades 

e potencialidades constituíram-se no mote central dessa fase. O aprender a ser 

professor, contudo, equacionou-se na [re]significação da aprendizagem docente; a 

terceira categoria na constituição da aprendizagem docente culmina com a 

objetivação do que havia sido subjetivado na consciência do professor. [Re] 

significar as relações permitiu ao grupo transmutar, partir da detecção para a ação, 

sendo essa ação a própria efetivação daquilo que aprendeu no grupo sobre a 

docência superior. Isso representa a objetivação daquilo que, no grupo, foi 

subjetivado. Esta aprendizagem se estabelece desde a interatividade, o aspecto 

relacional que estabelece com as pessoas, com seu eu professor, perpassando pelo 

ato pedagógico em si, até o contexto Institucional. 

Percebo que todo o movimento que se encaminha para a aprendizagem 

docente grupal inicia-se com uma docência latente, ocultada a partir de modelos 
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interiorizados, de certa forma desprovidos de contextualização. O aspecto que 

demarca essa dimensão da aprendizagem nitidamente é a ausência de formação 

pedagógica, pois mantém os professores reféns de seus modos de fazer a docência 

marcada pelos vícios e inseguranças. O grupo, gradativamente, vai conduzindo os 

professores para um nível de consciência no qual se dá a subjetivação do seu 

próprio eu professor, despertando manifestações, verbalizações que reconfiguram o 

seu pensar sobre a docência superior. A subjetivação do eu professor em nível da 

consciência manifesta no grupal gradativamente ganha realidade, ou seja, a 

subjetivação vai sendo objetivada, a docência vai sendo transformada, o que condiz 

com a efetivação da aprendizagem do grupo de professores. 

 O despertar do eu professor e a perspectiva do protagonismo docente e 

discente [re]significam a docência e, mediante essa [re]significação, coloca em 

realce o professor, a docência, numa relação dialógica, transversal e inacabada, 

sem regras fixas nem pré-estabelecidas que carecem de cuidado, de afeto, de amor 

e de doação. Mas, que aprendizagens decorreram do grupo reflexivo? Pessoais e 

profissionais, cognitivas e emocionais que se constituíram a partir de situações 

cotidianas, com os problemas, com as vivências, experimentando e experimentando-

se, na tentativa e no erro, reproduzindo-se e transferindo-se, descobrindo-se e 

reconstruindo-se, analisando-se e reestruturando-se, associando-se e dissociando-

se, contextualizando e descontextualizando, aprendendo a aprender, no próprio 

processo de produzir a docência com o grupo. 

O diagrama que segue sistematiza e demonstra o caminho captado mediante 

as reflexões dos professores fisioterapeutas nos grupos que levaram aos 

movimentos construtivos delineados. Estes, por sua vez, culminam com a 

emergência das categorias definidas como o melhor caminho para elucidar a 

aprendizagem docente no grupo reflexivo. 

Assim, com tudo o que pude apurar no percurso da pesquisa, afirmo que o 

grupo reflexivo constitui-se em dispositivo de aprendizagem docente, à medida que a 

reflexão grupal sobre o cotidiano do professor, a interação com os sujeitos e com o 

meio [re]significaram a docência superior.  

Trabalhar, entretanto, na constituição do grupal como dispositivo para 

aprender a ser professor, no meu entender, exige conhecimentos e habilidades 

diversificados, mas, acima de tudo, a disposição das pessoas professores com seu 

aprendizado, a partir da docência em ação.  
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Permanece a curiosidade de saber mais, de ir além e de acompanhar o 

desenvolvimento do grupo que continua a se encontrar. Permanece também o 

desejo de que espaços-lugares de aprendizagem e formação do professor sejam 

gradativamente instituídos, que estes plantem uma semente, encontrem o terreno 

fértil e uma atmosfera propícia nos distintos territórios da educação superior, assim 

como eu encontrei.  

Acredito que nem tudo foi revelado perante a quantidade de dados que me 

deparei; talvez nem tudo tenha sido compreendido, mas permanece a certeza de 

que as relações sociais instituídas por meio do trabalho grupal consistem em 

dispositivo para aprender a docência superior. 

Permanece ainda o desejo de que aquilo que foi desencadeado no grupo 

germine em cada ser professor e encontre nestes o eco necessário para a 

permanente aprendizagem da docência superior. Anseio pelo reconhecimento do 

grupo reflexivo do curso de Fisioterapia e que este se constitua em espaço-lugar de 

aprender a docência superior. Que a própria Instituição de ensino desencadeie 

processos que dêem conta desse aprendizado, valorizando, desenvolvendo e 

qualificando o corpo docente que possui. 

Espero ainda que o estudo desenvolvido se reflita em outros cenários, em 

outras Instituições e que o conhecimento produzido possa incrementar ou inspirar 

ainda mais as pesquisas sobre a educação superior, em especial, a linha Formação, 

Saberes e Desenvolvimento Profissional. 

Para mim, em especial, fica o desenvolvimento humano, pessoal, pois como 

pessoa que sou, aprendi e ampliei horizontes relacionais nas múltiplas dimensões e 

relações que me fazem o que sou. Como profissional, permanece a certeza de que 

aprendi muito, mas também do conhecimento inacabado e a certeza de que a cada 

dia, cada semestre, cada ano, a docência tem em mim uma entusiasta e os frutos 

dessa relação afetuosa tenho tido no meu ato pedagógico, no meu constituir-se 

professora. As habilidades cognitivas, emocionais e relacionais desenvolvidas ao 

longo desses anos de doutoramento marcaram meu ser mais íntimo, bem como as 

pessoas e as relações sociais que estabeleci e estabeleço, possuindo destaque 

ímpar nessa jornada, pessoas essas que me fizeram e fazem aprender 

cotidianamente. 
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ANEXOS



ANEXO I 
GRADE CURRICULAR DO CURSO DE FISIOTERAPIA – CENTRO 

UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 
 

Dados Gerais  

Habilitação: Bacharelado 
Código: 311 
Turno de funcionamento: Integral 
Duração do curso: 8 semestres  
Autorização: Autorizado pela resolução 25/01 - Consun. 
Reconhecimento:  - 
Ano do currículo vigente: 2007 

Currículo 

Semestre Código Disciplina Carga Horária  

1º  FIS379 Anatomia Humana Musculoesquelética 85 hs 

 FIS350 Desenvolvimento Humano  68 hs 

 FIS351 Educação e Promoção da Saúde 68 hs 

 SAU115 Genética Humana 34 hs 

 FIS352 Habilidades Profissionais da Fisioterapia 68 hs 

 FIS353 Introdução à Fisioterapia 34 hs 

 SAU126 Sociologia e Saúde 34 hs 

2º  FIS380 Anatomia Palpatória 34 hs 

 EDU250 Antropologia e Cosmovisão Franciscana 68 hs 

 FSC200 Biofísica 34 hs 

 SAU105 Bioquímica Geral 34 hs 

 FIS355 Cinesiologia  102 hs 

 EDU251 Ética e Cidadania 68 hs 

 FIS381 Fisiologia dos Sistemas 51 hs 

 FIS357 Saúde Humana 85 hs 

3º  SAU107 Biossegurança 34 hs 

 FIS382 Fisiologia do Exercício 34 hs 

 FIS359 Fisioterapia e a Promoção da Saúde I 34 hs 

 SAU113 Fundamentos em Farmacologia 68 hs 

 SAU128 Metodologia Científica 34 hs 

 SAU120 Microbiologia e Imunologia 34 hs 

 SAU124 Patologia Geral 51 hs 
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 FIS360 Semiologia em Fisioterapia 85 hs 

4º  FIS362 Fisioterapia e a Promoção da Saúde II 68 hs 

 FIS363 Fisioterapia e a Saúde da Mulher 136 hs 

 FIS365 Recursos Hidroterapêuticos e Cinesioterapêuticos 136 hs 

 FIS364 Recursos Massoterapêuticos e Eletrotermofototerapêuticos 136 hs 

 FIS361 Seminário Integrado I 51 hs 

5º  FIS367 Fisioterapia e a Promoção da Saúde III 68 hs 

 FIS368 Fisioterapia e a Saúde da Criança 170 hs 

 FIS369 Fisioterapia e a Saúde do Adolescente 136 hs 

 FIO Optativa I 34 hs 

 FIS366 Seminário Integrado II 51 hs 

6º  FIS371 Fisioterapia e a Promoção da Saúde IV 51 hs 

 FIS372 Fisioterapia e a Saúde do Adulto 170 hs 

 FIS373 Fisioterapia no Cuidado ao Envelhecimento 187 hs 

 FIO Optativa II 34 hs 

 FIS370 Seminário Integrado III 34 hs 

7º  FIS375 Estágio Fisioterapêutico Supervisionado I 459 hs 

 FIO Optativa III 34 hs 

 FIS376 Trabalho Final de Graduação I 68 hs 

8º  FIS377 Estágio Fisioterapêutico Supervisionado II 459 hs 

 FIO Optativa IV 34 hs 

 FIS378 Trabalho Final de Graduação II 68 hs 

Distribuição da Carga Horária  

Atividades curriculares complementares: 187h 

Optativas: 136h 

Estágios: 918h 

Carga horária total: 4.012h 

 


