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Este trabalho é fruto do projeto “O grupo como dispositivo de formação”, que 
consiste em uma possibilidade de olharmos a formação de professores através de 
uma perspectiva de grupos. Na busca desta realização, investigamos um grupo de 
pesquisa procurando analisar saberes, significações imaginárias e aprendizagens 
construídas pelos participantes do espaço grupal. A partir disso, nosso principal 
objetivo é conhecer as possibilidades de pensar o grupo como um dispositivo de 
formação de professores. Para tanto, buscamos conhecer e ampliar os referenciais 
de estudos e investigação sobre a formação docente na perspectiva de grupos; 
analisar os saberes e as representações construídas pelas pessoas que 
compartilham a experiência da produção coletiva em um grupo de estudos e 
pesquisas; compreender os movimentos de produção de sentidos latentes e 
manifestos (sociais e individuais) no grupo e contribuir para a teorização no campo 
da formação de professores. Metodologicamente, trabalhamos com pesquisa 
bibliográfica nos temas: dispositivos grupais, imaginário social e saberes docentes, 
concomitantemente à utilização de questionário e com entrevista semi estruturada. 
A partir da análise dos dados, percebemos que o grupo pesquisado tem como 
principal característica, mencionada por seus participantes, a diversidade, seja ela 
de pensamento, de interação ou de saberes. Assim, vimos que as aprendizagens 
dos participantes transcendem o que se chamaria de formação profissional, 
alcançando o conceito de formação no sentido de desenvolvimento da pessoa 
adulta. Também é possível visualizar nas representações alguns aspectos do 
imaginário construído pelos participantes: grupo–diversidade, grupo–afetivo, 
grupo–teórico, mostrando nestas representações aspectos instituintes sobre um 
grupo e como este pode se configurar dentro de um espaço acadêmico. Percebemos 
que a pesquisa indica a importância do espaço grupal como um dispositivo na 
formação, entendido como espaço que possibilita a experiência mobilizadora de 
saberes, representações instituídas e outras formas criativas de pensar as relações 
e a formação. 
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Um grupo é "todo aquele conjunto de pessoas capazes de se reconhecer em sua 
singularidade e que estão exercendo uma ação interativa com objetivos 
compartilhados" (OSORIO, 2003, p.57). No momento em que várias pessoas se 
reúnem dispostas a interagirem na busca de objetivos comuns são constituídos os 
"sistemas humanos" (ibid, p.57), um exemplo disso é o grupo que por ora nos 
propomos a estudar. Indo de encontro com Osório, Souto (1999) traz que: 

"El grupo marca relaciones de igualdad en la distribución y en la distancia entre los 
miembros. Senãla también las relaciones mutuas, las interacciones, la miranda 
entre las personas que lo constituyen. Muestra también el anudamiento (nudo que 
enlaza, que liga y también que obtura)."  

                                                 



O Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Imaginário Social - GEPEIS - vem 
ao longo dos últimos quinze anos trabalhando com pesquisa, ensino e extensão na 
área de Formação de Professores, alicerçado no campo teórico do Imaginário Social 
de Cornelius Castoriadis. Participam deste grupo alunos colaboradores e bolsistas 
de iniciação científica da graduação, mestrandos, doutorandos e professores de 
escolas da rede municipal e estadual e de distintas instituições de ensino superior.  

Percebendo a continuidade da formação profissional das pessoas que passaram 
pelo grupo, este projeto tem por objetivo conhecer as possibilidades de pensar o 
grupo como um dispositivo de formação, identificar os saberes e as representações 
construídas pelas pessoas que compartilham a experiência da produção coletiva em 
um grupo de estudos e pesquisas e contribuir para a sustentação de alternativas 
teóricas no campo da formação de professores. Assim, configura-se o projeto: O 
grupo como dispositivo de formação de professores

A partir disso, nos remetemos a questões investigativas: O grupo pode ser pensado 
como um dispositivo de formação? Que saberes e representações são produzidos 
nos sujeitos que compartilham um espaço coletivo de produção? Quais são os 
movimentos de produção de sentidos experenciados pelas pessoas que vêm 
compartilhando um espaço de aprendizagens grupais? 

. 

O trabalho de formação de professores na perspectiva de grupos necessita da 
participação dos envolvidos nesse processo. Como aponta Souto (2007a) com 
quem compartilhamos: 

"[...] el grupo de formación como espacio vincular tiene especial relevancia. (...) 
Las formaciones grupales son vinculares, surgen en espacios transicionales y de 
intermediación entre las culturas institucionales y lo individual y actúan como 
transmisores intergeneracionales. Son formaciones que combinan componentes 
imaginários y simbólicos." 

  

Dispositivo grupal é algo que se cria com uma necessidade dos indivíduos a partir 
das significações que estão a nível consciente e também inconsciente dos 
participantes do grupo. Utilizamo-nos das palavras de Souto (2007b) que tem 
"caracterizado al dispositivo como un espacio estratégico y táctico que es revelador 
de significados, analizador de situaciones, provocador de aprendizajes y nuevas 
formas de relación y organizador de transformaciones". 

Assim, nos propomos a olhar o grupo como um espaço formativo, investigar de que 
forma se constitui como um dispositivo, quais são suas características e 
aprendizagens proporcionadas aos participantes. 

            A pesquisa que ora apresentamos, é de cunho qualitativo e está dividida 
em duas dimensões: uma bibliográfica e outra empírica. Na primeira, realizamos 
aprofundamento dos estudos sobre grupos na perspectiva de Marta Souto, Luiz 
Carlos Osório e Áurea Castilho, imaginário e representações utilizando Cornelius 
Castoriadis e Valeska Oliveira, bem como a formação de professores, a partir de 
Clermont Gauthier e Selma Garrido Pimenta.  

Na parte empírica da pesquisa, utilizamos o método biográfico, história oral e a 
fotografia, buscando sistematizar imaginários de professores que participaram do 
grupo de estudos e pesquisas e que hoje atuam em diferentes níveis e espaços de 
ensino. Estes dois procedimentos ocorrem concomitantemente, pois no decorrer 



das análises dos dados obtidos na parte empírica da pesquisa, sentimos a constante 
necessidade de buscar novos aportes teóricos. 

            Enviamos fotos de diferentes épocas do Gepeis ao e-mail do grupo, para 
que os participantes escrevessem suas impressões a respeito da imagem. Da 
mesma forma, os participantes receberam o símbolo do grupo, o olho, para que 
discorressem sobre o significado deste, para si.  

Efetuamos uma pesquisa nas dissertações de mestrado dos participantes do grupo 
para coletar dados referentes ao saberes vivificados neste espaço. Também foi 
enviado aos colaboradores um questionário com as seguintes perguntas: Como 
posso descrever minha trajetória no GEPEIS? Que aprendizagens realizo(ei) 
participando do GEPEIS? Como descreveria este espaço grupal do qual venho 
participando? 

            Em janeiro do corrente ano, aconteceu um encontro para reunir membros 
do GEPEIS que residem em outras cidades. O encontro faz parte deste projeto, uma 
vez que traz a discussão das aprendizagens e representações que os participantes 
do grupo produziram ao longo de sua formação. Nesta oportunidade, realizamos 
três entrevistas semi-estruturadas com integrantes da "velha guarda"[1] do 
GEPEIS. 

Partindo dos dados coletados, utilizamos a hermenêutica para efetuar a análise dos 
mesmos. Esta escolha vem ao encontro de tentarmos nos aproximar dos sentidos e 
dos significados explicitados nas falas dos participantes. Assim, damos um enfoque 
especial às experiências vividas no grupo como um dispositivo de formação. 

A partir do nosso plano de trabalho podemos mencionar que este se encontra em 
término das coletas de dados e andamento do processo de análise destes. A 
primeira parte da pesquisa, o que diz respeito ao fechamento das produções 
bibliográficas da área estão em estágio avançado, embora as falas transcritas nos 
remetem a novas leituras e pesquisas bibliográficas. 

            Percebemos que o GEPEIS tem como principal característica, mencionada 
por seus participantes, a diversidade, seja ela de pensamento, de interação ou de 
saberes. Por ser constituído por pessoas de diferentes áreas do conhecimento, 
graus de formação e campos de atuação profissional, possibilita uma socialização 
aos participantes, sendo vista como um "intercâmbio de pensamentos, idéias, 
sentimentos, emoções e experiências" Castilho (2004, p.64). Essa diversidade pode 
ser identificada nas falas: 

  

"A definição que eu tenho de Gepeis é de um grupo que consegue se organizar a 
partir de sua diversidade, diversidade de pensamento, diversidade de interação, e 
isso acho que se constitui até hoje, todas as gerações que passam pelo grupo tem 
pessoas com as mais diversas possibilidades."(Entrevistada G, 2008) 

  

"Olha o olho do GEPEIS 

Olhei e gostei 

Gostei do GEPEIS 



No GEPEIS aprendi também a ver 

Vi por outros olhos o que não via pelos meus 

Vi a mim e vi a ti 

Vi os de longe e os de perto 

Vi e vivi 

Olha o olho do Gepeis 

Olhei e gostei...". (Participante R, 2007) 

  

A diversidade, o "vi por outros olhos o que não via pelos meus", se refere às 
diversas visões que no grupo se voltam para um mesmo tema, constituindo um 
novo olhar através desta troca de saberes. Esta idéia vem ao encontro da teoria da 
Gestalt a qual apresenta que o todo é maior do que a mera soma de suas partes 
constituintes (OSORIO, 2003: 23). A fala abaixo explicita esta afirmativa: 

"No GEPEIS discutimos textos sobre docência, memória, História de Vida, 
Imaginário Social, formação de professores, saberes docentes, entre outros. Estas 
discussões em grupo, bem como as leituras individuais de referenciais atualizados e 
diversificados contribuíram enormemente para que eu repensasse e refletisse mais 
sobre a docência(...)." Dissertação de Mestrado defendida em 2005, por J. P. D.) 

             

            Indo ao encontro da idéia de Osorio (2003), e apoiado na fala da 
participante J.P.D. percebemos em Bleger (1998: 76) que: 

  

"O processo de aprendizagem funciona, no grupo, como uma verdadeira maiêutica, 
não no sentido de que tudo consiste em tirar de cada um o que já tem dentro de si, 
mas no de que é o grupo que cria seus objetivos e faz suas descobertas através da 
ativação daquilo que existe em cada ser humano de riqueza e experiência, ainda 
que pelo simples fato de viver." 

  

            Ativar aquilo que existe no ser humano é uma das possibilidades do 
trabalho grupal. Esta constitui o grupo como um conjunto de potencialidades que 
contribui no processo formativo de todos os envolvidos. O GEPEIS corrobora com 
esta premissa, como aponta a entrevistada G ao relembrar suas relações vividas no 
grupo pesquisado: 

  

"A gente procura então pegar dessa pessoa tudo aquilo que ela pode contribuir de 
melhor, digamos que eram menos comunicativos, mas tinham uma habilidade de 
escrita melhor, tinham outros que eram mais alegres, que trabalhavam muito a 



parte da dinâmica, de eventos, mas na hora de sentar e fazer relatórios talvez 
tivessem mais dificuldades, tinham outros que não tinham muita habilidade de 
fazer uma prestação de contas, que se confundiam com aquele monte de papel. 
(...) Todos são importantes contribuindo com aquilo que ele tem de melhor." 

  

O convívio entre os participantes do grupo proporciona a interação, a qual vai além 
da ordem teórica do grupo, na qual laços afetivos são construídos entre os 
membros, caracterizando um grupo unido nas questões acadêmicas e também 
através das relações interpessoais. Conforme a entrevistada T: 

  

"GEPEIS é um grupo afetivo-teórico, teórico-afetivo(...) ele dava suporte teórico 
para as nossas discussões, para a nossa formação, e ao mesmo tempo, como 
pouquíssimos colegas eram de Santa Maria na época, ali passou a ser o nosso 
suporte emocional. Todas nós muito jovens saídas das nossas famílias, meio 
sozinhas na nova cidade, começando a história, o GEPEIS era esse laço afetivo, 
esse grupo de apoio". 

            

De acordo com Castilho (2004: 60-61), "o apoio do grupo é o reflexo da 
necessidade real de se ajudar o outro, de se criar um elo dentro do grupo, ou seja, 
a busca da interação e da coesão grupal". Através deste apoio entre os 
participantes, surge o sentimento de "pertencer a" (Ibid: 61) o qual se faz 
necessário para que o grupo alcance a homeostase.  

            A homeostase é a busca pelo equilíbrio interno do grupo, sendo este um 
sistema aberto em contínua interação e movimento. Para a manutenção do 
sistema, o grupo elabora seus próprios mecanismos de defesa buscando equilibrar 
os interesses pessoais e coletivos com a influência externa do meio social 
(CASTILHO, 2004).  

            A busca pela homogeneidade é repleta de conflitos latentes ou explícitos 
que fazem parte do sistema humano. As reações grupais surgem como mecanismos 
de defesa aos conflitos quando o grupo não consegue reequilibrar-se. Percebemos 
isso na fala: 

  

"(...) O grupo tem toda essa dinâmica, essa alegria, mas a gente também tinha 
muitos problemas, e a gente tentava resolvê-los da melhor maneira possível, às 
vezes falando, às vezes não falando, às vezes dando a entender, mas a gente ia 
resolvê-los".(Entrevistada G) 

  

Podemos perceber que, a busca de resolver os conflitos ocorre dentro do próprio 
grupo pelos seus integrantes, surgindo assim, as reações grupais como sub-grupos, 
apoio, saturação, socialização, saída de participantes, entre outras.  Em vista disso, 
a maneira como a participante cita a resolução dos problemas no grupo remete-nos 
a Osorio (2003: 55) quando este diz que, "a saúde comunicacional apóia-se na 



alternância de situações simétricas e complementares, de tal sorte que igualdades 
e diferenças possam coabitar e se potencializar mutuamente".  

            Nesses momentos de conflitos no grupo, o papel do líder consiste em estar 
atento à dinâmica interna, dando autonomia aos integrantes de resolverem essas 
perturbações. Como vemos na fala da entrevistada G, "a gente tem pela referência 
da própria Valeska, que deixou o grupo livre pra se entender e livre pra se 
desentender também". 

            Outra atribuição dada ao líder está na mediação do processo de 
aprendizagem dos integrantes. Como apontam os participantes: 

  

"A professora Valeska abria cenários para essas leituras, mas sempre deixou o olho 
para o grupo: todos poderiam ver através dele o que quisessem." (Participante T) 

"Vivíamos numa atmosfera quase mágica, onde apostávamos em nossos sonhos, 
acreditando em mudanças e proporcionando uma outra forma de construir 
conhecimento, não levados pela rigidez acadêmica, mas pelo prazer de fazê-lo, pelo 
prazer das leituras, pelas discussões que ajudavam dar leveza a toda a 
complexidade que tinha no que líamos, muito disso, estava presente na figura da 
Valeska, que conseguia dar esse tom de simplicidade em questões muito 
complexas." (Participante F) 

             

            A autonomia dada aos participantes pelo líder lhe confere um caráter 
democrático. Com isso o grupo tem a liberdade de se auto-organizar, porém, o líder 
se faz presente como mediador nesse processo. 

            Assim, salientamos que nossos resultados são parciais, mas já podemos 
inferir que segundo Bleger (1998:79) que o trabalho em grupo "trata-se, portanto, 
de aprender a manter um esquema referencial[2] plástico e não estereotipado 
como instrumento que se vai continuamente retificando, criando, modificando e 
aperfeiçoando". 

Através destes relatos percebemos que as aprendizagens transcendem o que se 
chamaria de formação profissional alcançando o conceito de formação no sentido de 
desenvolvimento da pessoa adulta. Também é possível ler nestas representações 
alguns aspectos do imaginário construído por estes participantes: grupo-
diversidade, grupo-afetivo, grupo-teórico, mostrando nestas representações 
aspectos instituintes sobre um grupo e como este pode se configurar dentro de um 
espaço acadêmico. 

O GEPEIS caracteriza-se como grupo operativo, segundo a definição de Enrique J. 
Pichon-Rivière, por ser "um conjunto de pessoas com um objetivo comum", que 
procuram abordar trabalhando em equipe. (BLEGER, 1998:59). No caso do grupo 
pesquisado, ele é operativo centrado na aprendizagem. 

A participação em um grupo de pesquisa pode se caracterizar como uma 
aprendizagem compartilhada, denominada segundo Isaia e Bolzan (2005, apud, 
ISAIA, 2008: 628): 



"é uma rede de relações envolvendo professores e estudantes e que possibilite ação 
e reflexão conjuntas, bem como a negociação de conflitos e demandas específicas a 
cada um, de acordo com o seu processo formativo levando-os ao aprender a 
aprender conjunto". 

  

O GEPEIS como um grupo voltado à formação de professores implica nos processos 
formativos dos seus participantes, sendo estes, iniciados nos primeiros anos de 
escolarização e se perpetua ao longo da vida do professor. Portanto, percebemos 
que participar de um grupo proporciona aprendizagens que contribuem 
significativamente para a formação do profissional docente. 

Até o momento, percebemos a importância do grupo como um dispositivo na 
formação de professores. Dispositivo entendido por nós como espaço que possibilita 
a experiência, mobilizadora de saberes, representações instituídas e outras formas 
criativas de pensar as relações e a formação de professores. Em meio ao ambiente 
competitivo da universidade, o espaço grupal favorece a construção de um 
imaginário instituinte quando os valores são (re) significados e múltiplas 
aprendizagens são possibilitadas. 
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[1] Esta expressão é uma auto-denominação dos integrantes do período da década 
de 90. 

[2] O esquema referencial é o "conjunto de experiências, conhecimentos e afetos 
com os quais o indivíduo pensa e atua". (BLEGER, 1998, p. 78). 


