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RESUMO: Este artigo apresenta um dos resultados de uma pesquisa realizada com docentes 

universitários em uma Instituição de Ensino Superior da rede privada no Brasil. Nesse 

sentido, discutimos a experiência desses professores em grupo colaborativo e sua implicação 

para o desenvolvimento profissional docente. Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa 

com a técnica de grupo focal, o qual foi composto por oito docentes de graduação que 

compunham o Núcleo de Práticas Pedagógicas da Instituição e que aceitaram participar 

voluntariamente da pesquisa. Cumpre dizer que assumimos o Núcleo de práticas como um 

grupo colaborativo e a reflexão como eixo central do desenvolvimento profissional, cujo 

potencial pode ser percebido através dos depoimentos dos professores conforme ilustrados 

nesse estudo. A pesquisa caminhou respaldada teoricamente em autores como, Day (2001), 

Imbernón (2009, 2012), Nóvoa (1997), Sousa Santos (2011), dentre outros.  
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INTRODUÇÃO 

 É sabido que a universidade vem enfrentando grandes transformações ao longo do 

último século, como: maior número de alunos matriculados, diversidade etária, 

socioeconômica e cultural dos estudantes, oferta de novas disciplinas e, sobretudo, 

transformações na produção e contextualização do conhecimento, o qual deixa de ser 

meramente convencional para ser transdisciplinar, interativo, modelado pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação (BIGGS, 2006; SOUSA SANTOS, 2011). Todas 

essas transformações provocam reflexos sobre os processos de ensino-aprendizagem, e 

consequentemente, na formação do docente universitário. 

 Além disso, é comum se observar nas universidades metodologias de ensino pautadas 

por processos hegemônicos de formação, com práticas reprodutivas, exercidas muitas vezes 

de maneira inconsciente dividindo o trabalho manual e mental, ao invés de desenvolverem 
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teorias da prática, partindo da experiência concreta do outro (GIROUX, 1997). Por sua vez, a 

ausência de espaços formativos, que viabilize ao docente compreender a complexidade das 

transformações no contexto de sua prática profissional, vem fortalecendo a formação de 

grupos, iniciados pelos próprios docentes, na tentativa de compartilhar suas angústias, 

sucessos, frustações, discutir ideias, os quais podem contribuir para o Desenvolvimento 

Profissional Docente (DPD). 

 Segundo Pichon (1998), os grupos se constituem como espaço privilegiado para a 

aprendizagem com sentido, haja vista que oportuniza para os participantes o desenvolvimento 

de um trabalho coletivo, vivendo uma experiência única a partir dos vínculos, das relações, 

dos conflitos, da sinergia. Por sua vez, o DPD constitui-se como um processo crítico-

reflexivo, no qual o sujeito apreende conhecimentos, conceitos, atitudes, valores, emoções, 

relacionados ao exercício da docência (IMBERNÓN, 2012; DAY, 2001). 

 Nessa direção, foi realizada uma pesquisa cujo objetivo foi identificar o potencial de 

um Núcleo de Práticas Pedagógicas (NPP) como espaço de formação dos docentes de uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) da rede privada.  E neste artigo nos propomos a discutir 

um dos resultados: a experiência em grupos colaborativos pode concorrer para o 

Desenvolvimento Profissional Docente. Assim, assumimos o Núcleo de práticas da referida 

Instituição, como um grupo colaborativo, o qual foi constituído por oito professores atuantes 

em cursos de graduação do eixo gestão. 

 Diante desse contexto, desenvolvemos uma pesquisa de natureza qualitativa, pois 

permite aprofundamento em um nível de realidade não visível, no mundo dos significados, 

que precisa ser exposto e interpretado em primeira instância pelos próprios pesquisados 

(MINAYO, 2015).  A técnica empreendida foi o grupo focal, pois possibilita tomar 

conhecimento sobre uma série de aspectos implícitos e subjetivos que estruturam as ações dos 

indivíduos, tendo em vista sua natureza interacional na pesquisa em ciências sociais e 

humanas (GATTI, 2005). 

 As reuniões do grupo foram gravadas em áudio, com autorização dos participantes. 

Outros dados foram coletados dos registros de avaliação diários realizados pelos membros do 

grupo, os quais ficaram sob os cuidados dos pesquisadores. Os dados foram tratados mediante 

a análise de conteúdo de Bardin (2009) e, considerando o resultado aqui discutido, articulados 

com os indicadores do grupo colaborativo. 

 

 

 



 

 

1 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE  

 Embora o conceito de Desenvolvimento Profissional Docente (DPD) seja recente, tem 

ganhado força desde a década de 1980, e oportunizado debates e pesquisas no campo da 

formação de professores. No entanto, o DPD compreende um nível de amplitude que não se 

pode confundir com a formação nos moldes tradicionais, pois “enquanto a formação tende a 

ser vista de modo compartimentado, o desenvolvimento profissional implica o professor como 

um todo nos seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais” (PONTE, 1998, p. 28). Tem que 

ver, portanto, com um processo de mudança e transformação da pessoa em sua singularidade. 

  Nesse sentido, o desenvolvimento profissional diz respeito a qualquer intenção 

ordenada de aprimorar a prática profissional, crenças e conhecimentos profissionais, 

objetivando ampliar a qualidade docente, de pesquisa e de gestão. O DPD envolve não apenas 

o conhecimento pedagógico, mas o autoconhecimento, os dilemas vivenciados, as 

inquietações e o contexto profissional, o que significa considerar, entre outras coisas, a 

condição de trabalho, o clima afetivo, as relações e vínculos (IMBERNÓN, 2009). Essa 

perspectiva se aproxima dos elementos que constituem o grupo colaborativo, conforme 

descritos na seção seguinte. 

 Em outra definição, o desenvolvimento profissional pode ser compreendido como um 

rol de estratégias que oportunizam aos docentes refletirem sobre a sua própria prática, 

portanto, engloba diferentes experiências de aprendizagem, resultantes da participação 

consciente desses docentes em atividades realizadas para beneficiar, direta ou indiretamente, o 

sujeito, o grupo ou a escola / universidade, contribui para que estes gerem conhecimento 

prático, e sejam capazes de aprender com a própria experiência (DAY, 1999; GARCIA, 

1999). Assim, trata-se de um processo de transformação, evolução e mudança que pressupõe 

uma reflexão profunda sobre suas teorias implícitas, acerca dos papéis docente e discente, do 

processo de ensino-aprendizagem, entre outras questões.  

 Nesse sentido uma das características do DPD é exatamente a visão do professor como 

um prático reflexivo, o que pode alcançar três diferentes perspectivas: a reflexão sobre a ação, 

a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão na ação (SCHON, 2000). A reflexão sobre a 

ação diz respeito ao pensar em caráter retrospectivo sobre a ação e buscar interpretar os 

resultados decorrentes delas; a reflexão na ação consiste em refletir ao mesmo tempo em que 

exerce sua prática profissional, sem interrompê-la. Esse pensar na ação pressupõe uma melhor 

compreensão do que se está fazendo, possibilitando alterar a ação enquanto a pratica. Por 



 

 

outro lado, a reflexão sobre a reflexão na ação permite revisitar o pensamento na ação, 

interpretando-o e criar novas alternativas.  

 Assim, compreendemos o DPD como um processo reflexivo e construtivo, através do 

qual os professores “reveem, renovam e ampliam, individualmente ou coletivamente, o seu 

compromisso com os propósitos morais do ensino, [...] os conhecimentos, as destrezas e a 

inteligência emocional” (DAY, 2001, p. 16), o qual pode ser favorecido por contextos 

colaborativos a partir da interação do docente com seus pares. Apesar disso, acreditamos 

também que o desenvolvimento profissional é único, singular, ocorrendo em diferentes graus 

a depender de cada pessoa (COSTA E PAVANELLO, 2013). 

 

2 O NÚCLEO DE PRÁTICAS COMO UM GRUPO COLABORATIVO 

 Encontramos na literatura educacional significados distintos entre o termo colaboração 

e o termo cooperação, quando se considera os objetivos individuais e coletivos do grupo, os 

quais julgamos necessário aqui aclarar.  Enquanto a cooperação diz respeito à ajuda que os 

membros do grupo oferecem uns aos outros no desenvolvimento de tarefas cujos objetivos, 

normalmente, não resultam de negociação conjunta do grupo, podendo ocorrer o exercício de 

poder de uns sobre outros, a colaboração implica o cumprimento das tarefas acordadas pelo 

grupo para alcance de objetivos comuns, com participação igualitária entre os membros que 

assumem a corresponsabilidade pela condução das ações (FIORENTINI, 2012). 

 Nesse sentido, fica claro que “o simples fato de diversas pessoas atuarem em conjunto 

não significa que se esteja, necessariamente, perante uma situação de colaboração” 

(BOAVIDA & PONTE, 2002, p. 3).  Para haver trabalho colaborativo é preciso que as 

decisões sejam cautelosamente negociadas e tomadas em conjunto, e ainda, que os 

participantes disponham de habilidades interpessoais, comunicativas, técnicas e de 

negociação; sejam capazes de exercer liderança compartilhada, com empatia e respeito mútuo 

(DAY, 2001; ESPINOSA, 2003; HARGREAVES, 1998). Assim, o grupo colaborativo é 

aquele em que os participantes expressam livremente suas opiniões e manifestam respeito às 

experiências e aos saberes dos colegas, construindo conjuntamente o conhecimento através do 

diálogo, da negociação, da confiança. 

 Portanto, as relações do grupo colaborativo não são reguladas por agentes exteriores, 

mas pelos membros do próprio grupo, os quais apresentam interesse comum por determinado 

tema, mas podem ter “diferentes pontos de vista, aportando distintas contribuições e 



 

 

diferentes níveis de participação” (FIORENTINI, 2012, p. 65). Sobre a composição do grupo, 

é importante que esta seja voluntária, proveniente da colaboração espontânea, partindo da 

iniciativa dos próprios participantes,  ao contrário da colaboração forçada, a qual reside em 

uma determinação de níveis hierárquicos superiores, pois a esse despeito “correm fortes riscos 

de não serem bem aceitas (nem sequer bem entendidas) por aqueles a quem são impostas, 

dando origem a fenômenos de rejeição com efeitos diametralmente opostos em relação ao 

pretendido” (BOAVIDA & PONTE, 2002, p. 5) (HARGREAVES, 1998).  

  Nessa perspectiva, o grupo de professores que compunham o Núcleo de Práticas 

Pedagógicas foi concebido como colaborativo. Criado a partir das demandas de docentes por 

um espaço em que pudessem compartilhar suas angústias sobre a atuação no contexto da 

universidade, o Núcleo nasceu em 2017 em uma IES da rede privada, conforme já anunciado, 

e foi constituído por oito docentes de graduação atuantes nos cursos do eixo gestão que 

manifestaram “a vontade de querer trabalhar junto com outros professores, de desejar fazer 

parte de um determinado grupo” (FIORENTINI, 2012, p.58). Os encontros do grupo eram 

realizados semanalmente, ocorriam fora do horário de trabalho para o qual os professores 

eram efetivamente remunerados, e os mesmos não tinham a perspectiva de serem certificados, 

reforçando o caráter voluntário da colaboração.  

 No NPP as responsabilidades eram negociadas e o grupo definia quem coordenava as 

atividades, decisões sobre que texto, filme, etc., seriam usados no encontro seguinte eram 

tomadas em conjunto, mas ficava sob a responsabilidade de um dos membros, com o devido 

cuidado para que todos participassem ativamente, liderassem e fossem liderados, 

concretizando-se como um espaço de respeito mútuo. Durante as reuniões do grupo, os 

professores podiam falar o que sentiam e pensavam sem estarem coagidos, partilhando, 

portanto, angústias, expectativas, sucessos, frustrações e dilemas da prática profissional.  

 

3 O CAMINHAR METODOLÓGICO 

 Para responder ao objetivo do estudo, compreender o potencial do Núcleo de práticas 

Pedagógicas para a formação docente, entendemos que a pesquisa qualitativa seria a mais 

adequada, pois “se ocupa nas ciências sociais com um nível de realidade que não pode ou não 

deveria ser quantificado; ou seja, trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2015, p.21). Como técnica para coletar os 

dados, optamos pelo grupo focal que consiste “num tipo de entrevista ou conversa em grupos 

pequenos e homogêneos” (MINAYO, 2010, p.69), pois o uso da técnica possibilita levantar 



 

 

dados, a partir de uma ampla discussão de ideias na interação entre pessoas, que seriam 

difíceis de conseguir fora dela (GATTI, 2005).  

 Estando o NPP já constituído por oito professores da Instituição pesquisada e que, 

voluntariamente, demonstraram interesse em discutir suas práticas, a primeira preocupação foi 

enviar para esses professores um convite para participarem da pesquisa explicitando o 

objetivo proposto. Em seguida, fizemos uma reunião com o grupo apresentando o 

planejamento do grupo focal, com uma proposta de atividades para serem discutidas e 

negociadas em conjunto conforme características do grupo colaborativo. Foram definidos que 

faríamos a princípio 10 encontros com duração de três horas cada, e para cada encontro foi 

desenvolvido um roteiro prévio cujas atividades objetivavam permitir e estimular o debate 

entre os participantes.  

 Nesse sentido, foram realizadas discussões a partir de filmes, leitura de textos, 

apresentação e discussão de práticas, entre outras. Os encontros ocorreram dentro da própria 

instituição de ensino em sala reservada para o NPP, pois compreendendo o objetivo da 

pesquisa, a intenção era observar exatamente o comportamento dos professores como 

membros do Núcleo. Os pesquisadores assumiram o papel de moderador e observador com a 

tarefa de provocar a reflexão dos docentes em prol da problematização do contexto político e 

institucional e de suas próprias representações e práticas; da construção de um marco teórico 

que os ajudassem a compreender, criticar e transformar o processo de ensino-aprendizagem.  

 Para fins de registro, além das observações escritas dos pesquisadores, todas as 

reuniões foram gravadas em áudio e o tratamento de dados foi realizado mediante a análise de 

conteúdo de Bardin. Considerando que o NPP já se configurava como um grupo colaborativo, 

todas as reuniões foram metodologicamente pensadas e empreendidas nessa lógica, 

considerando, para tanto, os elementos que o compõem como ponto central no 

desenvolvimento das tarefas.  

 

4 A EXPERIÊNCIA EM GRUPO COLABORATIVO COMO PONTE PARA O 

DPD: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Do tratamento e análise de dados provenientes das reuniões do grupo focal foi possível 

evidenciar que a experiência em grupo colaborativo pode concorrer para o Desenvolvimento 

Profissional Docente, sobretudo, alcançando sua característica central: a reflexão. Sob esse 

aspecto, destacamos os indícios do DPD demonstrados por três dimensões: a importância do 

grupo, o reconhecimento da necessidade de formação e a relação professor-aluno.  



 

 

 Ao destacar a primeira dimensão do grupo, concordamos que o DPD concretiza-se a 

partir de uma perspectiva dialógica, entre pares e com os outros, numa busca permanente por 

compreender e solucionar as diversas soluções enfrentadas na atividade docente (GARCIA, 

1999). Nesse sentido, a pesquisa deixa claro que o movimento grupal provocou os professores 

a refletirem sobre a importância de partilhar experiências, sobre suas práticas, suas 

concepções, conforme ilustram os depoimentos: “a oportunidade de encontrar colegas para 

discutir sobre as percepções, vivências e experiências na sala de aula decerto foi muito 

enriquecedora, bem como prazerosa”; “identificamos a necessidade desses encontros para 

proporcionar ao grupo essa troca de experiências, as quais contribuíram na reflexão de temas 

importantes”. E, ainda: 

As nossas discussões, desabafos, tempo para que a voz e alteridade entre nossos 

pares se apresentem, fez com que as demandas de ordem prática, suscitassem 

demandas de ordem coletiva, de certa maneira, fortificando nosso ensejo do trabalho 

em sala de aula (P3). 

 Portanto, a reflexão em grupo parece singularizar as necessidades, desejos e angústias, 

configurando-se como um fator potencial para ampliar, fortalecer o interesse do docente pela 

descoberta de novas possibilidades em sua atuação profissional, ou ainda, “como forma de 

superar a curiosidade ingênua do professor a fim de promovê-la à curiosidade 

epistemológica” (FREIRE, 2011, p.32-33).  

 No que tange a segunda dimensão, a reflexão sobre as diversas atividades 

desenvolvidas no grupo colaborativo, reflexão na ação, levou os docentes a reconhecerem a 

necessidade de aprimoramento de sua formação, bem como a compreender o NPP como um 

espaço apropriado para essa finalidade, como descrito nos relatos: “percebo o encontro 

realizado pelo Núcleo como uma busca incessante pela melhoria da formação docente”; “o 

encontro é uma iniciativa válida e relevante porque proporciona e fortalece o desejo de 

assegurar uma formação continuada, o que sem sombra de dúvida é de extrema importância 

para quem atua como docente”; “o grupo me ajudou a reconhecer as minhas limitações e a 

necessidade de aprimorar minhas práticas”. 

 Nessa lógica, entendemos que a formação de professores é o eixo de referência do 

desenvolvimento profissional, considerando a perspectiva do individual e do coletivo. Logo, a 

composição de espaços de formação que provoque os docentes a refletirem e a 

problematizarem de modo coletivo e compartilhado pode configurar em ação formativa 

(NÓVOA, 1997; SANTOS e POVACZUK, 2012). Além disso, ao reconhecerem suas 

fragilidades os docentes aprofundam a reflexão sobre a prática profissional, caracterizando a 

terceira dimensão evidenciada: a relação professor-aluno.  



 

 

 Nessa direção, ocorreu não apenas a reflexão sobre a prática, mas sobre valores e 

crenças com apontamentos para a revisão do papel docente, conforme podemos observar 

através dos depoimentos: “Ler e analisar as mensagens dos nossos discentes nos proporcionou 

um momento reflexivo sobre a importância das interações sociais na sala de aula, 

principalmente a relevância da relação docentes/discentes”; “é válido reduzir a distância, a 

lacuna entre professor e aluno, despertando a veracidade de atitudes que apoiem o 

comprometimento do aprendizado”. O professor reconhece que há um distanciamento na 

relação professor-aluno, muitas vezes oriundo de sua postura de superioridade, a qual 

menospreza o saber dos estudantes, desvaloriza seus conhecimentos prévios, e que, essa 

relação interfere diretamente na aprendizagem. 

 A posição de superposição do professor em relação ao educando é a base norteadora 

da concepção bancária e caracteriza uma prática de dominação. Um educador revolucionário 

deve compreender a “vocação ontológica” do homem e orientar suas ações em conjunto com 

as ações dos estudantes, não os compreendendo como “seres vazios”, mas como “corpos 

conscientes” (FREIRE, 1987, p.67) e, portanto, formar pessoas ao passo que forma a si 

mesmo. Essa compreensão fica evidente na colocação de outro professor: “Ficou claro que a 

aprendizagem percorre por afetos, dinamismo, uma vez que se rompe o véu de uma estrutura 

anacrônica de sala de aula, abrindo canais de debates, diálogos com os estudantes, seus 

universos, suas vozes e experiências”. 

 Além disso, os docentes parecem compreender sua responsabilidade e o seu papel 

como agente de mudança conforme relata um dos docentes: “há uma série de fatores 

motivacionais e de influência intelectual e emocional que o corpo docente pode exercer no 

processo ensino-aprendizagem”. Assim, esse processo de reconhecimento e compreensão, 

proveniente de uma reflexão profunda, parece tornar os docentes “mais sensíveis a aspectos 

importantes das situações educativas” (KORTHAGEN, 2012, p. 155), com a possibilidade de 

“rever, renovar os seus próprios conhecimentos, destrezas e perspectivas sobre o ensino” 

(DAY, 2001, p.16), concorrendo, portanto, para o seu desenvolvimento profissional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise dos dados nos permite inferir que o NPP enquanto grupo colaborativo parece 

ter possibilitado aos docentes a consciência de sua docência e de sua formação. A dinâmica 

das atividades desenvolvidas no grupo colaborativo favoreceu a construção da confiança entre 

os membros, e em consequência, a troca de experiências. Logo, mais do que partilhar suas 



 

 

angústias, insatisfações e/ou sucessos e fracassos, o grupo se configurou como um espaço de 

reflexão ampla e profunda sobre a prática profissional, proporcionado aos docentes (re) 

visitar, (re) pensar e (re) construir suas crenças, valores, sentidos sobre as dimensões pessoal e 

profissional.  

 É possível dizer também que nesse movimento de reflexão grupal os docentes 

revelaram-se mais sensíveis aos diferentes aspectos que envolvem a educação, 

compreendendo que existe uma relação de interdependência entre a forma de ensinar e a 

forma como os estudantes lidam com o conhecimento e desenvolvem aprendizagem. Contudo, 

cumpre dizer que em razão do objetivo da pesquisa não estar diretamente ligada ao DPD e ser 

este um tempo ainda muito recente, acreditamos que novas pesquisas acerca dessa temática, 

sobretudo, relacionada ao grupo colaborativo poderão elucidar algumas questões que nós, por 

ventura, não alcançamos nesse artigo.  
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