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A dimensão grupal nas salas de aula: um aspecto pouco investigado  

Denise Cord * 

O presente artigo é fruto de uma pesquisa realizada durante o 
primeiro semestre do ano de 1994, junto a duas turmas de 1ª a série do 1º 
grau de uma escola pública da rede municipal de ensino de Florianópolis. 
Durante este período foram realizadas 27 observações em sala de aula, bem 
como entrevistas com as professoras, com o objetivo de resgatar aspectos 
da relação pedagógica cotidiana e sua relação com o processo de construção 
da grupalidade.  

Ao trabalhar com o conceito de grupo e grupalidade no contexto 
escolar, pretendeu-se resgatar o papel social da escola enquanto espaço 
pertinente à articulação de práticas positivas, que visem a promoção da 
cidadania. 

Nesse sentido, a dimensão grupal se coloca como um princípio 
pedagógico que tem implicações políticas. Ou, como diz Agnes Heller:  

a constituição do pequeno grupo é um momento importante de 
passagem da particularidade para a individualidade e, portanto, para 
o próprio processo de mudanças sociais radicais. No plano de um 
trabalho invisível em pequenos grupos, se toma consciência da 
alienação e de que é agindo que se acaba com ela (Patto, 1990, 
p.143-4).  

Vale esclarecer que, ao privilegiar a dimensão grupal nas salas de aula, 
não se pretendeu superdimensionar a importância deste nível em detrimento 
de aspectos institucionais, sociais ou instrumentais, também estruturantes da 
relação pedagógica, mas incluí-lo sob uma nova perspectiva.  

Buscar uma nova perspectiva significa diferenciar esta análise de 
trabalhos que enfocam as relações em sala de aula extraindo-as do contexto 
e categorizando-as sob um enfoque bi-pessoal e unidirecional. Significa, 
também, fugir à tematização dessas relações sob o enfoque pedagógico 
restrito, o que muitas vezes não contempla o processo de construção da 
dinâmica coletiva. Por último, implica esboçar uma perspectiva diferenciada 
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dos moldes da “dinâmica de grupo”, a partir dos quais os processos grupais 
têm sido descritos e analisados como importantes em si mesmos, isolados 
do contexto mais amplo em que estão inseridos.  

Visando atender a este objetivo empreendeu-se, no decorrer da 
realização desta pesquisa, a descrição e análise de dois processos básicos: o 
processo de ensino-aprendizagem – visto como uma experiência grupal de 
tempo pré-determinado, concretizado em um conjunto de situações 
planejadas, projetadas, realizadas e avaliadas e o processo de dinâmica grupal, 
ou seja, o grupo em seu devenir. Nesse sentido, o grupal foi considerado um 
nível de análise das situações de ensino-aprendizagem, e visto como  

um campo de interconexões, de entrecruzamentos do individual, do 
institucional, do social, etc, onde surgem acontecimentos e processos 
compartilhados entre sujeitos que perseguem objetivos comuns de 
aprendizagem (Asch, 1993, p.58).  

Os determinantes intrassubjetivos que, com certeza, entrecruzaram os 
processos compartilhados intersubjetivamente não foram investigados. 
Procurou-se, com isso, afastar-se de uma discussão onde o individual e a 
dimensão intrapsicológica, assumissem o sentido do grupo. Nessa 
perspectiva, os condicionantes sociais e políticos seriam colocados à margem 
e a localização dos conflitos e dificuldades recairiam nos próprios sujeitos.  

A análise do cotidiano da relação pedagógica compartilhada pelos 
grupos observados não pretendeu, ainda, ser apenas a análise de uma 
“situação particular”, cuja explicitação se esgotasse em si mesma ou tivesse 
um caráter meramente exemplificador – do que é “dado”.  

Partindo do pressuposto de que a construção de conhecimentos é 
forjada em experiências grupais de inter-ação, considerou-se como parte 
desta construção o “aprender sobre essas experiências”. Ou seja, a partir da 
inclusão oficial em uma determinada turma, com outros não escolhidos, os 
alunos, além de entrar em contato com os conhecimentos socialmente 
sistematizados, defrontam-se com a imposição de um outro papel social e 
com a realidade de compartilhar isso com outras pessoas.  

Assim sendo, tanto aquele que jamais frequentou uma escola, quanto 
o multirrepetente, encontram-se frente ao mesmo desafio, embora a forma 
de enfrentamento à situação possa variar de sujeito para sujeito, 
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considerando-se suas experiências diferenciadas de inserção e vivência nos 
grupos pelos quais transita ou já transitou no passado.  

Nesse sentido, paralelamente ao processo de ensino-aprendizagem 
dos conteúdos curriculares, segue-se um árduo processo de conquista de um 
lugar real em cada novo grupo ao qual os sujeitos se encontrem filiados.  

Ou, como diz Grossi,  

Esta inserção nunca pode ser copiada e, por isso, ela se encaixa no 
fenômeno da aprendizagem como o concebemos, o qual significa 
resolver problema. Problema tem aqui o significado de como obter 
um efeito que eu não sei antecipadamente produzir ou dar uma 
resposta a uma pergunta inteiramente nova e original (Grossi & 
Bordin, 1992, p.118).  

No presente trabalho o grupo é considerado elemento mediador na 
produção de normas e usos sociais, um micro-universo organicamente 
articulado à realidade social mais ampla. Neste espaço articulam-se, em 
constantes agenciamentos e fluxos de subjetivações, o devir-criança, o devir 
aluno-aprendiz, o devir sujeito-social, o devir-professor, o devir-cidadão. A 
constituição da grupalidade se apresenta como um complexo processo em 
que a subjetividade se objetiva e a objetividade se subjetiva, tomando 
formas mais ou menos provisórias, mais ou menos estáveis na trama que 
constitui os seres-no-mundo.  

É importante evidenciar que, do ângulo da análise social centrada na 
vida cotidiana, as categorias macro-sociais só ganham efetividade quando 
re-significadas ao nível das instituições sociais, e dentro destas, ao nível dos 
grupos que as compõem, através dos vínculos estabelecidos. Desta forma, 
buscou-se olhar o grupo em sala de aula pela via das relações que este 
constitui a partir de uma história compartilhada sob a mediação do educador. 

Para tanto, foi necessário resgatar o modelo das relações 
interpessoais que se constituíram entre as professoras e os alunos e destes 
entre si, bem como os critérios e o conteúdo das filiações ao grupo e aos 
subgrupos que se configuraram.  
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A questão do método  

A primeira dificuldade ao se tentar descrever e analisar as formas 
de inter-relação no grupo está na complexidade e no caráter dinâmico do 
seu processo. 

A um primeiro olhar as buscas e os rechaços que ali ocorrem podem 
parecer aleatórias e casuais. Entretanto, o processo que envolve as inter-
relações em sala, compreende vários aspectos, que podem estar ligados a 
fatos internos e inerentes ao cotidiano da sala de aula, como à assunção de 
determinado papel por um aluno ou grupo de alunos em um momento 
específico da vivência do grupo, ou às relações que estes estabelecem ou 
estabeleceram fora dali, em outros momentos e que aparecem misturadas ao 
contexto observado.  

Uma outra dificuldade, ainda, advém da estreita relação entre os fatos 
que têm lugar no dia-a-dia da vivência do grupo em sala. Como os períodos 
de observação limitaram-se a três encontros semanais de aproximadamente 
duas horas cada, não foi possível acompanhar o que ocorria fora desse lapso 
de tempo. Desta forma, a coleta de dados – nesse caso a observação – 
revela apenas uma amostra, um recorte da realidade, uma tentativa de 
integração e recriação da história destes grupos, a partir de um processo 
constante de reflexão e análise acerca dos fenômenos que tiveram lugar no 
dia-a-dia da relação pedagógica.  

Isto considerado, colocava-se o desafio de apreender o processo 
grupal como um campo onde as intervenções, tanto do professor como de 
cada um dos alunos têm eco no grupo, compõem uma história 
compartilhada, têm significados ao mesmo tempo comuns e distintos para 
os diferentes sujeitos. A cada vez que estas acontecem, modifica-se o espaço, 
mudam-se os afetos, constroem-se significados do que seja “ser aluno”, “ser 
professor”, “pertencer a um grupo” ou “estar à margem”, dentre outros. A 
sala de aulas se nos apresentava como um mundo complexo, no qual se 
constroem fenômenos a partir de relações que terão uma historicidade e 
certas características peculiares engendradas na e pela mediação que o 
educador torna efetiva nos diferentes momentos de convívio do grupo.  

Considerando a escolha do objeto deste estudo, optou-se por realizar 
uma pesquisa do tipo etnográfico, cujo método se caracteriza principalmente 
pelo contato direto e prolongado do pesquisador com a situação e os sujeitos 
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pesquisados. Um outro aspecto determinante nesta escolha foi a 
possibilidade de obtenção de uma grande quantidade de dados descritivos a 
partir das observações, o que permitiria descrições mais fidedignas de 
locais, pessoas e fatos que compunham a realidade estudada. E, por fim, a 
flexibilidade do esquema de trabalho, o que permitiria um transitar constante 
entre observações e análises, entre a teoria e a realidade, possibilitando a 
ampliação e o enriquecimento do processo reflexivo.  

Deste modo, procurou-se registrar o “não documentado”, retratar o 
“presente histórico” da relação pedagógica cotidiana, a partir do qual se 
tornaria possível reconhecer alguns vestígios e contradições dos múltiplos 
processos – intra e intersubjetivos, afetivos, sociais, ideológicos, dentre 
outros – que compõem a realidade educacional em seus aspectos 
relacionais. Procurou-se, ainda, promover a articulação entre tais aspectos 
da realidade cotidiana, singular, palco de ações humanas diárias e o 
movimento social. Nesse sentido, os fenômenos e processos foram 
analisados como parte de uma totalidade maior que os determina e que é, 
em certa medida, também por estes determinada.  

A escola, as professoras e os alunos – palco, cenários e enredo do 
processo grupal.  

Além das observações em sala de aula, procedeu-se no decorrer da 
elaboração dos dados da pesquisa, a descrições e análises de aspectos 
referentes a relação que os alunos pertencentes às duas turmas mantinham 
entre si, com outras crianças e com o espaço físico nos momentos extra-
classe (intervalos e aulas de educação física).  

Tais observações possibilitaram a apreensão de aspectos da relação 
aluno-escola, aluno-aluno, aluno-conhecimento que não se tornavam 
manifestos durante a observação, ou que colocavam em dúvida alguma 
percepção decorrente do que fora verificado ali. Foi possível presenciar 
cenas onde alunos que na classe eram disciplinados, cuidadosos com seu 
material, com as carteiras e as paredes, no ambiente externo chutavam portas, 
derrubavam carteiras ou pulavam o muro. Da mesma forma, crianças que em 
sala de aula não procuravam estabelecer relações de ajuda, puderam ser 
vistas no pátio ensinando outras a ler a partir de um cartaz, por exemplo. E, 
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ainda, aquelas que, apáticas e caladas durante as aulas, movimentavam-se 
durante todo o intervalo, brincando e conversando com colegas de turma.  

Este contexto levava a perceber situações contraditórias, mudas 
situações de simulacro, onde determinadas formas de relação eram 
camufladas ou interrompidas no interior das salas de aula, para ressurgir ou 
possibilitar-se fora dali.  

Também as professoras, nos diferentes palcos e cenários, encenavam 
outros papéis, evidenciando seu “ser no mundo” que não é só “ser 
professora”. Juntas, fora das salas de aula, mostravam outros personagens, 
outros enredos que as constituíam sujeitos na trama social e, frequentemente, 
deixavam transparecer o desejo de estar em outro lugar e de não falar sobre 
seu trabalho. Frases comumente ouvidas na sala dos professores desta escola, 
do tipo: “vocês não têm coisa melhor prá conversar, não?” ou “não cheguei 
ainda. Tô em clima de final de semana”, são representativas do quanto 
tentavam adiar a assunção do seu papel de professora. 

As fofocas, a conversa informal, o riso fácil, o barulho de muitas 
vozes, caracterizavam, também nesta escola, a ante-sala das salas de aula. 
Deixando este espaço transitório, professoras e alunos dirigiam-se à cena 
comum do seu cotidiano. Juntos, protagonizavam um espetáculo que era 
sempre o mesmo e outro, porque um espetáculo por se fazer a cada dia, 
onde as falas não fugiam ao enredo, mas e apesar disso, modificavam-no.  

Outro aspecto analisado neste trabalho foi o da história profissional 
das professoras pesquisadas. Procurou-se, com isso, resgatar dados 
referentes a sua formação, opção profissional e escolha por turmas de 
alfabetização, do método de trabalho, além de suas representações acerca do 
papel do professor, dos alunos e do grupo no processo ensino-
aprendizagem. Ainda que não caiba neste artigo detalhar estes dados, vale 
dizer que as duas professoras entendiam estar pautando sua prática nos 
pressupostos teóricos de Vygotsky.  

Além destes aspectos, empreendeu-se uma investigação acerca das 
vinculações prévias existentes entre as professoras e os alunos e destes entre 
si, como forma de conhecer as histórias vinculares já existentes. 
Desconsiderar isso seria reduzir os encontros e rechaços no grupo ao acaso 
ou à proximidade física em sala e atribuir significados às interações sem 
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considerá-las em sua historicidade. O grupo, desta forma, seria visto como 
um grupo-ilha, cuja história começaria e se esgotaria na sala de aulas.  

Em decorrência desta investigação, foi possível apurar que nas duas 
turmas havia um número muito semelhante de crianças que haviam 
estudado juntas no pré-primário – 10 alunos (45%) na turma A e 12 alunos 
(46%) na turma B – e que o número de alunos repetentes desta mesma 
escola também se aproximava – 7 alunos (32%) e 9 alunos (35%), 
respectivamente. 

Por outro lado, na turma A, 15 crianças mantinham relações extra-
classe constantemente. Dessas, 09 estavam unidas por laços de parentesco e 
as demais por situações de amizade-vizinhança. Na outra turma, apenas 08 
crianças costumavam se encontrar fora da escola, não havendo entre elas 
relação de parentesco. Além disso, na turma A havia repetentes da mesma 
professora, o que não ocorria na turma B.  

O resgate dessas informações mostrou-se fundamental no decorrer 
das observações, pois permitiu compreender que a constituição, forma e 
permanência ou rompimento dos vínculos nos dois grupos obedeceu 
também ao critério do conhecimento anterior entre seus componentes, mas 
incluiu claramente outros, os quais buscar-se-á explicitar neste texto.  

Dois grupos, duas trajetórias: o papel da mediação do educador no 
processo de construção da grupalidade  

O termo “mediação” é utilizado aqui de acordo com a perspectiva 
históricocultural, a partir da qual a relação de ensino-aprendizagem é 
entendida como um processo de procura e elaboração por parte dos alunos, 
das informações a respeito de um determinado objeto de conhecimento, sob 
a orientação do educador.  

Os princípios subjacentes a esta concepção são, de um lado, que o 
conhecimento não existe num “lugar” preciso, mas se encontra difundido 
em inúmeras fontes. E, de outro, que ele tem que ser, de alguma maneira, 
“refeito” pelo sujeito aprendiz com a ajuda dos demais educandos e do 
professor que, por ser mais experiente, deveria ser capaz de guiar os alunos 
tanto na sua procura quanto em seu processo de elaboração.  
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Desde os primeiros dias de aula, o estilo de mediação efetivado pelas 
docentes diferenciou-se substancialmente. Enquanto a professora da turma 
A procurava remeter aos alunos a discussão e construção das regras que 
estabeleceriam algumas rotinas – como ir ao banheiro, dirigir-se à lixeira ou 
escolher um lugar para assistir às aulas –, a outra professora costumava 
determiná-las a partir de critérios que raramente eram explicitados ao grupo 
e quando o eram, evidenciavam o descontentamento com a indisciplina e 
participação dos alunos.  

Um outro aspecto discutido refere-se à questão da utilização de 
mecanismos disciplinares: observou-se que nas duas turmas havia a 
preocupação das docentes com o controle dos corpos, ritmos, fala e 
silêncio. No entanto, na turma A este controle se evidenciava 
principalmente nos momentos de introdução às atividades, quando a 
professora parecia estar procurando assegurar sua autoridade em sala. Já os 
momentos de desenvolvimento das atividades eram povoados por 
conversas, trocas, situações de mútua ajuda e pela constante constituição de 
subgrupos de trabalho, que costumavam inter-relacionar-se, desenvolvendo 
formas de cooperação.  

A professora da turma B, por sua vez, insistia no silêncio e na 
utilização de “sinais” – como levantar o dedo – que indicassem o desejo ou 
necessidade de autorização para falar. O mesmo sinal deveria ser utilizado 
pelas crianças sempre que necessitassem solicitá-la, seja para receber 
alguma ajuda específica, responder a alguma pergunta, pedir para ir ao 
banheiro, tomar água ou apontar os lápis na lixeira.  

Foram observadas poucas situações de trabalho em subgrupos nesta 
classe e, durante a realização dos mesmos, a postura correta e o silêncio 
eram regularmente exigidos pela docente, bem como a permanência de cada 
integrante na sua equipe, o que dificultava a mobilidade e as situações de 
troca entre os componentes dos subgrupos.  

Como se pode perceber, nos dois grupos havia a possibilidade de 
realização de trabalhos em subgrupos, mas assim como o encaminhamento 
das formas de organização e mobilidade eram diferentes, também o eram a 
explicitação da escolha entre os elementos que formariam os mesmos. 
Enquanto a professora da turma A costumava estimular escolhas 
espontâneas, determinadas por critérios dos alunos, a outra docente se 
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utilizava ora de critérios aleatórios – como o sorteio –, ora de critérios 
próprios, como a junção de alunos considerados fracos e indisciplinados 
com alunos” fortes” e disciplinados, por exemplo.  

A forma como estas professoras encaminharam a relação inicial com 
os alunos, destes entre si e com o objeto de conhecimento, mostrou-se 
pouco alterada no decorrer do período observado, demarcando a construção 
de processos de mediação bastante singulares e estreitamente relacionados à 
trajetória possível a cada um dos grupos.  

Partindo da perspectiva histórico-cultural, pode-se depreender que, 
uma forma de mediação que dificulte os processos de inter-ação e inter-
relação entre as crianças, não contribui para que essas se tornem capazes de 
regular suas próprias condutas e vontades, uma vez que deixa de considerar 
a atividade e seu caráter mediador como a origem social do ser consciente, 
pois de acordo com Vygotsky:  

Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas 
vezes: primeiro no nível social, e, depois, no nível individual, 
primeiro entre pessoas (interpsicológica) e, depois, no interior da 
criança (intrapsicológica) (Vygotsky, 1984, p.64).  

Para este autor, então, a função mediadora do educador inclui sua 
intervenção no processo de apropriação, pelo indivíduo, das funções 
interpsicológicas presentes/constituídas nas relações sociais, possibilitando que 
estas transformem-se em funções intrapsíquicas, particulares a cada indivíduo. 

Isto considerado, foram levantadas categorias que possibilitassem o 
acompanhamento das configurações vinculares que se formavam 
espontaneamente e as formas de mediação efetivadas pelas educadoras. 
Observou-se que o estilo de mediação empreendido, resultava em mudanças 
no movimento do grupo, facilitando ou dificultando o processo de 
construção de atitudes mais cooperativas e autônomas ou competitivas e 
dependentes por parte dos componentes dos grupos-classe.  

Da mesma forma, observou-se que os critérios de elegibilidade, isto 
é, aqueles que permitiam a construção de subgrupos, também variavam em 
função da mediação exercida pelas docentes. Do que foi possível apreender, 
os momentos de tarefa pedagógica (de trato com os conteúdos), aqueles 
livres de tarefa pedagógica (do lúdico, da bagunça), a cumplicidade contra o 
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poder docente e a história vincular prévia, constituíram-se, diferentemente 
para cada turma em critérios de elegibilidade, determinando as escolhas. 

Além desses critérios aglutinadores, algumas atitudes como “abrir” a 
configuração vincular (permitindo a entrada de colegas) ou “fechá-la” 
(enrijecendo os vínculos e o desempenho de papéis), pareciam ter a função 
de “neutralizar” a intervenção das educadoras, no sentido de proteger os 
subgrupos de uma possível intervenção que pulverizasse esses vínculos.  

Destas características, foi possível depreender, ainda, que tanto os 
alunos quanto as professoras pareciam identificar aspectos da organização 
grupal em sala de aula. A hipótese de que os educadores captam aspectos da 
constituição da grupalidade em suas turmas já havia sido levantada, pois 
sabe-se que o “espelho de classe”, amplamente utilizado nas escolas, serve 
para identificar e romper “vínculos indesejáveis” entre os alunos, como 
forma de fortalecer a disciplina. No entanto, foi interessante observar que os 
educandos desenvolveram estratégias de manutenção dos vínculos 
significativos e que as intervenções das educadoras neste nível costumavam 
apresentar um caráter intuitivo e pouco reflexivo, pautadas em ideias 
generalizantes. Para a professora da turma A – que procurava estimular a 
cooperação entre as crianças – a constituição de vínculos parecia dever-se à 
proximidade física em sala e à possibilidade de realização de tarefas 
coletivas. Já a outra professora considerava que tais estratégias se 
constituíam em formas de burlar a produtividade e a disciplina. Além disso, 
considerava ser seu papel pulverizar vínculos mais fortes em sala, como 
forma de garantir a socialização entre todos os alunos.  

Os critérios utilizados pelos alunos e pelas docentes foram se 
tornando inteligíveis na medida em que as formas de organização vincular 
foram se modificando e apresentando características mais ou menos 
dinâmicas, mais ou menos estruturadas nos diferentes momentos da 
vivência dos grupos pesquisados.  

Como o estudo realizado contou com a participação de duas 
professoras que apresentaram estilos de mediação bastante diferentes, foi 
possível observar duas trajetórias de grupo marcadamente distintas. As 
crianças da turma A puderam desempenhar o papel de alunos de forma mais 
autônoma e criativa, constituindo um processo onde o grupo assumiu 
formas mais dinâmicas, pautadas na cooperação. No outro grupo, os alunos 
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tenderam a desempenhar papéis mais rígidos e estereotipados, o que pautou 
um processo de construção grupal baseado em relações de dependência e 
competitividade. 

É importante ressaltar que os caminhos delineados pelas duas turmas 
na construção de sua história grupal, evidenciaram que no cotidiano da 
relação pedagógica, pode-se atingir graus e tipos de organização grupal 
muito diferentes: agrupamentos efêmeros, a consolidação de formas de 
inter-relação rígidas, com papéis demarcados, ou uma estruturação vincular 
mais dinâmica e cooperativa.  

Ficou claro que as formas de construção e manifestação da 
grupalidade estão interligadas ao próprio processo vivenciado pelos grupos 
e o tipo de mediação implementado pelas professoras, sendo que um 
“estado ideal”, a ser atingido no final de um trajeto linear, está fora de 
questão. Assim sendo, a possibilidade de constituição do grupal em sala de 
aula, ou seja, da potencialidade de ser grupo, contempla um jogo dialético, 
de movimento permanente, de constantes progressões e regressões, estando 
sempre presente, mesmo em condições desfavoráveis. O que muda são as 
formas de manifestação desse processo, ou seja, o grupo poderá se 
desenvolver, crescer, assumir formas mais ou menos dinâmicas ou paralisar 
e assumir formas estereotipadas e rígidas de relação.  

Considerando-se que na vivência dos grupos se está constantemente 
“aprendendo a aprender”, isto é, a organizar e significar experiências, 
emoções e pensamentos, pode-se depreender que esta é uma aprendizagem 
implícita, profunda, estruturante do sujeito enquanto sujeito cognoscente. É 
preciso considerar que esses processos se imbricam na formação da 
subjetividade, constituindo modalidades de ser-no-mundo, bem como 
formas de entendimento de “como o mundo é”.  

Entende-se que tais argumentações assinalam a importância de se 
instrumentalizar o educador no sentido de resgatar este nível específico do 
processo ensino-aprendizagem como um nível extremamente importante na 
elaboração e reconstrução do conhecimento sistematizado – afinal, objetivo 
principal a que se deve destinar a educação escolar.  
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