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Resumo:  

 

No amplo campo da Educação, as investigações sobre o pensamento docente emergem como 

uma dimensão relevante no que tange às reflexões sobre os insucessos dos sistemas 

educativos na contemporaneidade. A realidade educativa estudada a partir de sistemas e sua 

gestão passam a ser também problematizadas em cenários menores e de maior complexidade: 

o espaço da sala de aula. Neste contexto, está inserida a presente investigação, da qual ora 

apresentamos resultados parciais. Partindo da articulação entre compreensão e intervenção, a 

pesquisa-ação foi desenvolvida para provocar problematizações e transformações das próprias 

práticas de dez docentes universitários, sujeitos colaboradores da investigação, sobre 

necessidades formativas na Universidade do Estado da Bahia. Os professores participantes 

delimitaram os elementos da pesquisa, perscrutando e problematizando colaborativamente 

experiências vivenciadas em situações de ensino, às quais denominaram como “situações 

dilemáticas”. Ao abordarem reflexivamente tais situações com a intencionalidade formativa, 

permitiram o aparecimento de concepções mais ou menos determinantes de suas práticas. Tal 

movimento promoveu a emergência do tema principal do estudo: transformação de 

concepções no desenvolvimento profissional docente apreendidas a partir das mudanças de 

atitudes e valores. No que se refere aos objetivos, o geral foi sistematizado com a seguinte 

construção: “compreender o ambiente formativo promotor de aprendizagens significativas 

como aquele capaz de potencializar o desenvolvimento de atitudes e competências cognitivas, 

socioafetivas e profissionais”. Especificamente, foram delineados dois objetivos: identificar 

que atitudes e competências cada um dos sujeitos da pesquisa, a partir de sua área 

profissional, destacaria como fundamentais e necessárias para formar profissionais 

comprometidos, e o segundo relacionado com a forma de mediação docente para implementar 

uma formação qualificada coerentemente com a pesquisa-ação. Os resultados indicam que 

inicialmente havia uma tendência para supervalorar as atitudes discentes como principais 

responsáveis pelo insucesso estudantil e, pelo contrário, valorizar as atitudes docentes nos 

casos de sucesso. Com a problematização vivenciada nas rodadas dialógicas nas sessões do 

grupo focal, os professores conseguiram perceber que muitas de suas atitudes, numa estrutura 

de hábitos quase naturalizadas, se tornavam obstáculos a mudanças, o que, consequentemente, 

provocava respostas reativas em termos de atitudes dos discentes. Entendemos, portanto, que 

os professores parecem ter percebido que, se desejavam mudança de atitudes dos discentes, 

deveriam primeiramente questionar se as suas atitudes não eram justamente o que suscitava o 

comportamento que tanto criticavam. As problematizações vivenciadas pelos docentes 

provocaram desequilíbrios das representações e práticas cristalizadas, tendo configurado a 

pesquisa-ação como potente espaço de formação docente. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional docente; Pesquisa-ação; Transformação de 

concepções. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A formação continuada do docente universitário, proposta a partir da participação em 

um grupo de pesquisa-ação, é problematizada neste artigo tendo como foco a atenção ao 

processo de transformação de concepções que embasam suas práticas pedagógicas. O estudo 

foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa Docência Universitária e Formação de Professores 

(DUFOP), vinculado ao PPGEduC-UNEB, tendo início no ano de 2016.  O grupo foi 

composto por dez participantes com formações diversificadas, a saber: Psicologia (02), 

Administração (01), Enfermagem (02), Fisioterapia (01), Engenharia (01), Design (01), Letras 

(01) e Pedagogia (02). No âmbito deste texto, foram usados nomes fictícios.   Esta pesquisa-

ação foi realizada com 19 (dezenove) encontros de três horas de duração cada um. 

O grupo focal constituído como dispositivo de formação continuada possibilitou a 

reflexão colaborativa que problematizou a complexidade do ser professor (a) a partir da 

dinâmica das situações vivenciadas pelos (as) docentes em suas práticas pedagógicas. 

Problemas são interrogações sobre algo que sentimos, vivemos, aprendemos e 

desaprendemos.  Em nosso estar no mundo, em nosso movimento existencial, somos os 

condensadores dos diferentes processos de subjetivação que nos constituem, das forças e 

investimentos que fazemos e que, nesse movimento, nos permitem desenvolver 

conhecimentos: das coisas e de nós mesmos. 

Nessa perspectiva, este texto se propõe a apresentar resultados parciais de um processo 

de mudança de concepções docentes ao interrogar que saberes foram produzidos no âmbito do 

grupo focal, a partir do diálogo reflexivo sobre práticas pedagógicas vivenciadas como 

situações dilemáticas, e em que medida foram sendo constituídos novos sentidos para a 

prática pedagógica que mobilizaram transformações de concepções. Do ponto de vista 

metodológico, analisaremos duas reuniões do grupo focal das datas X e Y e entrevistas 

semiestruturadas com três professoras participantes do grupo focal. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

Em um sistema de ensino tradicional, as decisões tomadas nas práticas pedagógicas 

docentes geralmente estão focadas em uma temporalidade que desvaloriza o vivido e a 

experiência, destacando a ação do professor prioritariamente nas etapas do planejamento e da 

avaliação. A dinâmica da aula se desenvolve a partir da busca do professor em garantir o 

cumprimento do que foi antecipadamente planejado. Com conteúdos e estratégias didáticas 

previamente definidos e priorizados, independentemente de novas demandas emergentes da 



 

interação com os (as) estudantes, o espaço para uma prática pedagógica reflexiva e formativa 

se reduz. As concepções tradicionais são definidas muito mais por apresentarem rigidez e 

resistência à mudança do que por abrigarem noções vulgarizadas e do senso comum.  

Teixeira (2004) empreendeu um esforço analítico discriminando três vetores que 

compõem o universo do conhecimento docente esclarecedores e de importante auxílio 

metodológico. São eles: 

 

(...) processos cognitivos de processamento de informação e de tomada de 

decisão, momentos de atuação como decisões pré-ativas, interativas e pós-

ativas; representações de contextualização psicossocial como construtos, 

crenças, teorias, juízos e dilemas; e o contexto delimitado das “concepções 

implícitas” dos professores acerca “do ensino, da aprendizagem e da ciência” 

(TEIXEIRA, 2004, p. 23). 

 

A primeira diferenciação que consideramos importante é a distinção entre crenças e 

teorias. No processo de construção da subjetividade docente, as noções de teorias e crenças 

são fundamentais e associam-se às capacidades de ação mais ou menos ativas, a 

comportamentos mais críticos ou rotineiros, à debilitação ou potencialização das capacidades 

perceptivas.  

Crenças podem ser compreendidas como inferência inicial acerca de um fenômeno, 

que se constrói de forma fragmentada a partir de uma diversidade de elementos: experiências 

pessoais, tradição, experiências alheias, cultura, etc. Tais crenças ajudam a definir esquemas 

de condutas e predispõem para determinadas ações. Esses esquemas se aproximam de 

estruturas prévias denominadas como concepções implícitas, ou seja: 

 

(...) sistema organizativo algo difuso (síntese diluída) de conhecimentos e 

crenças que operam de forma tácita sobre o conjunto de componentes que 

constituem as referências do professor – crenças, valores, conhecimentos e 

elementos afetivos – gerando, suportando e orientando os seus modos de ver 

e de atuar (TEIXEIRA, 2004, p. 47). 

  

As experiências, incluindo as teorias implícitas, que compõem a dinâmica da atuação 

do professor, podem ser diferenciadas em momentos singulares que são: momentos de 

planejamento (pré-ativos), momentos do acontecimento da aula (interativos) e, em terceiro 

lugar, momentos de avaliação do processo (pós-ativo). Tomando de início os processos de 

subjetivação vivenciados nos momentos pré-ativos, o planejamento é um momento que pode 

ser vivenciado subjetivamente como “planejador crescente” ou “planejador total”. Tais 

categorizações dizem respeito à forma de agir do docente em relação à sua predisposição para 

um maior ou menor investimento nas mudanças.  



 

Os professores que enfatizam o espaço da sala de aula como meio previamente 

estruturado em que o planejamento é fechado são:  

 

Planificadores totales: Los profesores que desarrollan un mayor período de 

descubrimiento del problema, un proceso de planificación más elaborado y 

muestran menor confianza en el ensayo real en clase. Están más preocupados 

por desarrollar un esquema de trabajo bien definido. Tratan de especificar 

todo lo que se pueda el plan antes de empezar a enseñar (DOMINGO, 1985, 

p. 5). 

 

No outro polo, estariam os planejadores crescentes. 

 

Planificadores crecientes: Serían aquellos profesores que desarrollan un 

estadio corto de descubrimiento del problema, hacen una planificación breve 

de la unidad y muestran una gran confianza en lo que aportará el ensayo real 

de la actividad en clase. Prefieren moverse con una serie de pasos cortos de 

planificación, confiando en la información diaria de la classe (DOMINGO, 

1985, p. 5). 

 

Pelo que foi dito, a abertura ou fechamento para manifestações do acontecimento 

pedagógico em relação com os estudantes configura determinada concepção de 

“desenvolvimento profissional docente”.  Compreendendo o desenvolvimento profissional 

docente como processo de avanço na qualidade da ação pedagógica podemos identificar 

transformações em direção ao protagonismo como um contradispositivo aos dispositivos 

tradicionais de reprodução e entrave à mudança,  entendendo dispositivo  “como qualquer 

coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 

modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres 

viventes” (AGAMBEN, 2009, p. 12). Significa dizer que o ato pedagógico em sua essência 

formativa exige uma noção crítica do cotidiano profissional que leve à identificação dos 

vetores que desautorizam o exercício da potencialidade docente para a transformação.  

A processualidade experienciada pelos docentes faz com que o exercício da docência 

se aproxime de uma arena movente, na medida em que o devir se institua como fluxo intenso, 

fomentando o emergir de potencialidades educativas. 

 

O devir não designa um estado de insuficiência. Não é falta de ser. Ele não 

carece vir-a-ser outro para tornar-se real. Nem por imitação (copiar outro), 

nem por identificação (ser outro), tampouco por transposição de relação 

(fazer com o outro). Devir é tornar-se diferente de si. É potência de 

acontecer, diferindo de si sem jamais confundir-se com o estado resultante 

dessa mudança (FONSECA; NASCIMENTO; MARASCHIN, 2015, p. 75). 

 



 

Poderíamos pensar no desenvolvimento profissional docente caracterizado como uma 

inquietude encharcada de intensidades potencializadoras que fomentam renovação e ampliam 

compromissos nas práticas profissionais. Um construto através do qual se pode reconhecer 

saltos qualitativos na profissão docente. Embora este desenvolvimento não seja determinado 

apenas pelas práticas docentes, haja vista o fato de planos de carreiras, arcabouço 

legal/trabalhista, níveis de precarização do ambiente físico e social de atuação serem fatores 

relevantes na composição do processo de desenvolvimento profissional, as atitudes e os 

valores nesta arena são de suma centralidade para obtenção de resultados satisfatórios.  

Conceitos complexos e polissêmicos, atitudes e valores são melhor compreendidos quando 

vivenciados, em situações concretas da vida. Entretanto, estão em coordenadas que permitem 

reconhecer que possuem um eixo fundamental que são disposições pessoais para atuação.  

Tais disposições, conforme Trillo (2000), se referem aos componentes cognitivos, 

emocionais e comportamentais. O cognitivo desenvolve-se a partir da construção de 

conhecimentos sendo elaborados nas experiências vivenciadas: o emocional, parte central do 

conceito, pois sem ele não há tomada de atitudes, se refere ao modo como me afeto na relação 

com o mundo; e, por fim, o comportamental, como as atitudes implementadas relacionadas 

com os componentes anteriores. O componente comportamental é expresso por uma carga 

emocional, é algo que o sujeito faz que outro pode ver, são os aspectos visíveis por quem o 

observa. Do ponto de vista da ação pedagógica, é fundamental saber que as atitudes não são 

algo imutável e estático. As atitudes não são algo definitivo, fixo, estável e inalterável, mas 

algo vivo, evolutivo, dinâmico. As atitudes constroem-se, ensinam-se, modificam-se, 

substituem-se por outras, etc. É por isso que constituem um dos conteúdos da formação 

escolar. (TRILLO, 2000) 

Pelo que foi dito, é fundamental que o trabalho pedagógico com atitudes e valores seja 

reflexivamente incentivado nos processos de desenvolvimento profissional docente, uma vez 

que tais aprendizagens são essenciais para a vida individual e social.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Neste estudo, adotamos uma abordagem qualitativa, inspirada nos princípios da 

pesquisa- ação-formação, utilizando como instrumento de coleta de dados o grupo focal, que 

foi desenvolvido em dezenove encontros ocorridos no ano de 2016. Também foi adotada a 

técnica da entrevista individual semiestruturada após a conclusão das sessões do grupo focal. 

Os objetivos do estudo foram os que seguem: o geral – compreender o ambiente formativo 

promotor de aprendizagens significativas como aquele capaz de potencializar o 



 

desenvolvimento de atitudes e competências cognitivas, socioafetivas e profissionais. 

Especificamente, foram delineados dois objetivos: o primeiro, identificar que atitudes e 

competências cada um dos sujeitos da pesquisa, a partir de sua área profissional, destacaria 

como fundamentais e necessárias para formar profissionais comprometidos; e o segundo, 

relacionado com a forma de mediação docente, para implementar uma formação qualificada 

coerentemente com a pesquisa-ação.  

 

4. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E RESULTADOS 

 

A partir do objetivo geral da pesquisa – compreender e delinear o ambiente formativo, 

capaz de potencializar o desenvolvimento de atitudes e competências cognitivas, socioafetivas 

e profissionais –, percebemos que um dos elementos nucleares para uma aproximação de 

entendimento da lógica procedimental/conceitual do corpo docente seria a profissionalidade. 

Esse conjunto de característica da profissão docente, no qual a racionalização de saberes e de 

habilidades que são utilizadas no fazer educativo tendo em vista a expressividade de aspectos 

da profissionalização, foram relevantes para pensarmos determinadas alterações de 

concepções dos (as) professores (as) envolvidos (as) nesta pesquisa. (LEITE; NUÑEZ; 

GAUTHIER, 2004). 

As reuniões realizadas com os (as) docentes foram momentos fecundos porque existia 

uma escuta qualificada, uma ambiência sem pressões institucionais, um reconhecimento de 

identidades, um clima de pertencimento, gerando, assim, uma postura de confiança, que se 

revelou durante o processo em depoimentos de determinados comportamentos ocorridos no 

fazer educativo deste corpo docente sob a égide da pesquisa-ação.  

 

Essa parte da problematização é fundamental, porque eu não posso agir 

sobre algo se eu não estou envolvida diretamente com ele. Não vai ter, 

digamos assim, um benefício maior. A partir do momento que eu 

problematizo, eu verifico as perspectivas dos diferentes participantes, que 

foram nós professores, sobre aquela temática, você consegue ampliar sua 

visão sobre aquilo. E realmente, quais são as opções, os objetivos, nós fomos 

paro plano de ação, a perspectiva de cada um para poder alcançar aquele 

objetivo, porque pode ser pontos de vista totalmente diferentes, mas 

complementares, ao mesmo tempo que eu consigo solucionar “aquela 

problemática”. Eu estou indo a partir dos principais envolvidos, que estão 

diretamente na sala de aula. Então eu não tenho como tratar um problema, 

trazendo já uma solução se eu não estou inserida naquele contexto. Então, 

problematizar nesse sentido é fundamental, até porque dá poder e voz a 

todos, e você consegue ter a perspectiva do problema do ponto de vista do 

coletivo, e não apenas de uma pessoa individualmente, então você tem uma 

visão mais ampla sobre aquele problema e sobre as possibilidades, 

consequentemente, de resolução daquele problema. Então, a pesquisa-ação 

ela tem um potencial imenso (PROFESSOR 01). 



 

 

Ao declarar a relevância da problematização de maneira ampliada via procedimento da 

pesquisa-ação, os integrantes da investigação reconhecem os sentidos implícitos na 

dialogicidade contextualizada, que é capaz de descortinar um agregado de práticas. Além 

disso, vale destacar que são relações nas quais os agenciamentos são constitutivos do ato 

pedagógico/problematizante na ambiência universitária. 

Embora um dos centros gravitacionais da pesquisa fosse compreender atitudes dos (as) 

docentes que, de certa maneira, contribuíssem na potencialização de determinados 

comportamentos dos (as) estudantes, também ficou latente nesses encontros – demonstrados 

pela fala do (as) professores (as) – que o comportamento dos (as) docentes tinham na sua 

estrutura crenças que geravam atitudes, percebidas/entendidas a partir da ambiência dialógica 

proporcionada por esse lugar de escuta qualificada e coletiva. Dessa maneira, discutiremos 

não a qualidade do rendimento acadêmico, mas sim, a alteração de concepção do educador (a) 

à luz da profissionalidade.   

Se optarmos por um caminho – caminho aqui não significa uma linha reta, já traçada, 

nosso intuito é provocar a possibilidade de pensar um descaminho no qual a sinuosidade 

experiencial e precária apareça como potencialidade – de aproximações para compreender o 

termo atitude, segundo o qual “(...) relevar-se como o mecanismo através do qual o indivíduo 

se relaciona com seu meio social” (TRILLO, 2000, p. 218), teremos grande chance de 

avançarmos nesta discussão, pois enquanto profissionais da educação que construíram uma 

certa experiencialidade nos espaços educativos, os(as) docentes são mobilizados (as) a agirem 

num determinado contexto cultural encharcado de crenças. 

Nesse sentido, os (as) profissionais envolvidos (as) na pesquisa expressaram, em certa 

medida, o quanto estão incorporados (as) no discurso científico, ou seja, determinados 

comportamentos são produzidos como ressonâncias de uma aceitação discursiva que retrata o 

conhecimento científico com uma certa estabilidade, de forma compacta, sem penetração de 

críticas. “A ciência clássica privilegiava a ordem, a estabilidade, ao passo que em todos os 

níveis de observação reconhecemos agora o papel primordial das flutuações e da 

instabilidade” (PRIGOGINE, 2011, p. 12). Reconhecer brechas nos discursos 

contemporâneos, que tratam da ciência ainda como um fenômeno ausente de instabilidades, 

foi um primeiro passo desenvolvido pelos (as) docentes. Criar fissuras nos discursos que 

foram incorporados ao longo de anos de trabalho educativo significa deslocar o centro 

discursivo e ressignificar a multiplicidades de falas situadas. Ou seja, compreender suas 

crenças que se expressam em comportamentos que desembocam em atitudes profissionais que 

contribuem para inibição de atitudes discentes capazes de produzir infertilidade crítica. Esse 



 

reconhecimento ficou explicitado de forma clara nas falas dos (as) docentes, gerando, com 

isso, indicadores de problematizações acerca das concepções iniciais sustentados pelos (as) 

integrantes da pesquisa.    

 

Exatamente! E tudo isso foi a partir da participação do grupo porque, até 

então, por mais que a gente tivesse ouvido falar, a gente não teve preparado 

para a ingressar no ensino superior, como docente. Como eu falei, você vai 

dar uma aula e você não tem nenhuma preparação do ponto de vista didático-

pedagógico, para você apresentar aquela aula, é mais um cumprir uma 

atividade. Então eu acredito que do momento, eu fiz seis anos dentro de uma 

universidade, o único momento que eu tive de formação pedagógica voltada 

para essa questão de competências, habilidades, foi participando do grupo de 

pesquisa-ação, exclusivamente (PROFESSOR 02).     

 

O excerto acima evidencia que a produção de conhecimento na universidade 

direcionada à formação profissional obedece uma forma unidimensional lastreada em 

racionalidades científicas/técnicas sem flutuações, em que objetividade e experimentação 

uniforme constituem seu fundamento, secundarizando a perspectiva didático/pedagógica. 

Surgindo daí comportamentos que representam modelações, reproduções a partir de um 

centro irradiador, mostrando, assim, que determinadas concepções dos (as) docentes 

influenciam atitudes dos (as) estudantes quando estes criam certas resistências na participação 

de um cenário dialógico, onde será discutida, por exemplo, sua participação na produção de 

conhecimento. Essa ausência de predisposição dos (as) estudantes sinalizam um elemento 

emocional não trabalhado porque nos envolvemos com algo quando somos afetados, quando 

somos mobilizados. Então, esse esvaziamento da arena dialógica evidencia certas lacunas no 

processo que poderiam ser preenchidas através de alterações de concepções dos (as) docentes: 

essa foi uma outra percepção do referido estudo a partir da observação da fala dos (as) 

professores. Notamos, assim, grosso modo, um processo desconstituinte de concepções 

solidificadas via problematizações da prática formativa. 

Ao relatar que a transformação em suas práticas pedagógicas foi possível pelo 

processo formativo desenvolvido no âmbito da pesquisa-ação-formação, os docentes 

reconhecem a importância de tais espaços na construção de um desenvolvimento profissional 

docente qualificado. Isso pode ser ilustrado quando, ao serem convocadas a indicar 

modificações nas ações pedagógicas, as docentes responderam: 

 

Hoje, por exemplo, não consigo chegar na sala, e colocar todas as regras ou 

o que, como eles serão avaliados sem que eles também ponderem, sem que 

haja uma interlocução entre a gente. Não consigo fazer isso, me incomoda. 

Se eu chegar por exemplo, na disciplina dizendo:  vocês vão fazer duas 



 

provas, e tal tal tal, pronto sem discursão! Não! Não consigo fazer isso 

(PROFESSORA 01). 

 

Hoje em dia, a gente não faz mais avaliação com o aluno, por exemplo, no 

momento que ele está com o paciente no hospital, apenas se ele soube ou não 

fazer o procedimento, se ele soube ou não interpretar o exame, mas a relação 

com ele e com os outros alunos durante o procedimento, a criatividade, a 

potencialidade de resolver problemas, a iniciativa, outras habilidades e 

atitudes tão importantes quanto você ter o conhecimento técnico científico. 

Então, foi muito importante por essa perspectiva, aí hoje em dia como 

avaliação, a gente não faz apenas a prova escrita, a gente tem o mapa mental, 

que o aluno faz a correlação entre os assuntos que traz para apresentar com o 

grupo... o grupo propõe mudanças, e tudo isso surgiu a partir da pesquisa-

ação (PROFESSORA 02). 

 

Ocorreram também transformações significativas nas concepções docentes sobre o 

papel do professor como mediador no processo de aprendizagem. Para Garcia (1997), o 

ensino é um espaço de encontro entre o professor, o estudante e o conhecimento. Os 

professores, sujeitos da pesquisa, embora conhecessem teorias sobre ensino e aprendizagem 

significativa, tinham muitas dificuldades para implementar ações pedagógicas que criassem as 

condições para sua efetivação, atribuindo o insucesso às atitudes discentes. Portanto, essa 

questão foi um dos dilemas vivenciados na pesquisa-ação que fomentou importantes reflexões 

sobre atitudes e valores nas situações pedagógicas, conforme pode ser ilustrado nos 

depoimentos a seguir: 

 

Muitos dos estudantes apresentam-se em zonas de comodismo, 

despreocupação, resistência, desinteresse ou até talvez de justificativas 

vitimistas, mesmo o docente buscando ajudá-los no processo de 

ensinoaprendizagem, esclarecendo a importância do componente curricular, 

preocupando-se com suas subjetividades e com as questões sociais ou até 

tentando buscar outros meios para dialogar sobre os conteúdos e avaliações 

(PROFESSOR  03). 

 

Contudo, os estudantes cada vez mais têm se apresentado despreocupados 

com o corpo de referências bases dos componentes curriculares e isso tem 

levado o docente, de forma “forçada”, a apropriar-se de métodos avaliativos 

mais rígidos como um meio de imposição, confirmação de que essas leituras 

foram desenvolvidas (PROFESSOR 04). 

 

Quando busco desenvolver um ensino questionador e problematizador 

fazendo indagações, os alunos sentem-se ameaçados e desmotivados a 

potencializar essa construção. Estes alegam sentirem-se despreparados para 

esses avanços e solicitam de imediato que eu retorne ao fazer comum, já 

construído. Alegando ainda que se sentem preocupados, despreparados e 

desgastados para potencializar o novo fazer. Levando-me à reflexão de que 

essas inovações podem estar promovendo estranhamentos, traumas e 

dificuldades ameaçadoras ao corpo discente (PROFESSOR 05). 

 



 

Em análise das falas, pode-se dizer que os docentes tendem a identificarem-se 

enquanto principais protagonistas, sujeitos “responsáveis” pelos direcionamentos das ações a 

serem desenvolvidas nos eventos de aula, deixando em evidência que, apesar de se 

implicarem com a sua função docente, têm dificuldades, vivenciam dilemas e não encontram 

um espaço de diálogo com seus pares que possa promover trocas de experiências e 

problematizações que os convoquem para a aprendizagem grupal.  Dessa forma, percebem 

suas dificuldades para promover a autonomia dos estudantes, a fomentação de protagonismos, 

a formação de atitudes, valores e competências cognitivas no ensino. Nesse campo, é 

significativa a percepção de uma das professoras, sujeitos da pesquisa, sobre a consciência de 

que mudou sua compreensão sobre a condução da formação em atitudes e valores pela 

convocação á reflexão no grupo focal. Esta docente trouxe como uma das significativas 

situações dilemáticas vivenciadas em sua prática a questão da chamada “pesca” e “plágio”. 

Ao constatar tais práticas discentes, passou da postura de simples repreensão e informação das 

consequências institucionais e legais para a condução de um diálogo sobre como ajudar os 

estudantes a entenderem as situações antiéticas relacionando o fato com a futura formação 

profissional do estudante. Em suas palavras: 

 

É você trazer o aluno para conscientizar que aquilo de fato é errado, e por mais que 

seja um parágrafo, numa monografia de cem páginas, é um parágrafo que está sendo 

plagiado. Então, que isso não pode acontecer, eu já vejo isso de, para uma abordagem 

com um aluno de outra forma, não com medo com relação ao assedio, trazendo ele 

para realidade, que aquilo ali vai ser ruim pra formação, e que pode trazer implicações 

éticas e processuais para ele como profissional. (PROFESSOR 06) 

 

 

 Compreendendo o grupo focal como um cenário formativo, se percebe, a partir do 

depoimento citado acima, que o mesmo se constitui em um espaço de provocações reflexivas 

potentes para desenvolver dinâmicas de desenvolvimento pessoal e grupal, que são 

vivenciadas de forma relacional quando se é instigado pelo outro a reavaliar nossas opiniões, 

investigar o fundamento de nossas crenças, desenvolver capacidade de avaliar os  recursos 

racionais, emocionais, mentais e psicológicos que mobilizamos em nossas ações pedagógicas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O foco da problematização deste artigo foi analisar a potência da pesquisa-ação-

formação para desencadear transformações nas concepções docentes que atuassem como 

disparadoras do desenvolvimento profissional docente comprometido com o mundo-da-vida. 

Os resultados parciais de nossa investigação indicam que o processo de transformação de 



 

atitudes e valores só é mobilizado com a real sensibilização do docente para refletir sobre o 

sentido de sua profissão. Significa que o desenvolvimento profissional docente entendido 

como um processo de qualificação profissional exige um esforço existencial que vai muito 

além da capacidade de transmitir conteúdos.  O grupo focal foi experienciado como um rico 

espaço para o compartilhamento de dilemas, sentimentos, angústias, dúvidas que 

possibilitaram o surgimento do sentimento de co-pertencimento, fundamental para o processo 

de aprendizagem que se desenvolveu no grupo de professores. 

Pode se dizer qua a prática do (a) docente universitário (a) necessita ser colocada no 

centro das reflexões para se compreender como atitudes e valores são engendrados e 

mantidos, e como podem ser alterados tendo como base uma rede de sustentação formada por 

pesquisadores/pares, constituindo-se assim em um elemento fundamental para o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos (as) docentes. Nesse sentido, a investigação 

atingiu indicadores suficientes para afirmar que mudanças de atitudes somente poderão 

ocorrer se, em grande medida, o corpo docente tiver a clara noção de problematizar os fazeres 

diários. Ademais, notamos que quando aumentamos o grau de interesse pela pesquisa na qual 

o foco são implicações nas aprendizagens a partir de concepções do (a) docente, percebemos 

que delineamentos de transformações são inevitáveis, no caso específico, no comportamento 

docente, haja vista serem as experiências vividas no cenário profissional envolvidas de 

possibilidades abertas, onde atravessamentos germinam linhas de transformatividade nos 

sujeitos envolvidos.  

Afirmamos, pois, que a pesquisa desenvolvida até aqui nos fornece pistas consistentes 

para dizer: os encontros foram fundamentais para suscitar novos olhares sobre a prática 

docente. A promoção da qualidade do desenvolvimento profissional passa necessariamente 

pela reflexão diária do fazer educativo sob variadas feições.  Rearticulações de concepções 

tendo em vista um avanço na qualidade profissional docente foi evidenciada nos sentidos das 

falas dos inscritos. Por isso, não se pode pensar a crença como um hábito, às vezes, imutável. 

Assim, existe uma convergência entre o desenvolvimento profissional docente e a abertura 

experienciais com horizontes transformativos. Daí, surge uma hipótese 

apresentada/falada/experienciada nos encontros: sujeito e conhecimento não são estáticos.  
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