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Resumo  

 

Este artigo é parte de uma pesquisa realizada no contexto de um Grupo de Pesquisa 

consolidado no CNPq de uma universidade federal do interior do Rio Grande do Sul, que 

investigou a temática da formação de pesquisadores no espaço grupal. Discute teoricamente 

essa temática, portanto, caracteriza-se como pesquisa bibliográfica e intenta servir de ponto de 

partida para futuras investigações. A partir de uma revisão em artigos, livros e revistas 

científicas, problematiza o papel dos grupos de pesquisa na formação de pesquisadores no 

contexto universitário. Entende que existe uma carência de compreensão nesta formação que 

permite aos pesquisadores a apropriação da pesquisa, mas que não oferece a reflexão conjunta 

para analisar e sugerir possíveis soluções para o problema investigado. Sendo assim, a título 

de provocação, propõe a atividade de pesquisa realizada no espaço grupal como possibilidade 

de reconstrução de um dado problema no contexto educativo. 
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Introdução  

 

A docência, como uma das funções inerentes à atividade do professor da educação 

superior, tem sido bastante teorizada, entretanto os estudos apontam que ainda se tem uma 

configuração arcaica dessa atividade, justamente porque os professores têm se ocupado muito 

mais em produzir conhecimento científico a didatizar esse conhecimento para o âmbito 

acadêmico. Tendo isso em conta, se faz importante compreender o processo de produção de 

conhecimento científico e a aprendizagem desse processo na carreira acadêmica. 

Diante da ênfase que é dada à pesquisa no desenvolvimento profissional dos docentes 

do ensino superior, consideramos que a formação voltada para essa atividade recebe maior 

investimento financeiro, de tempo e de energias por parte de todos. Os estudos desenvolvidos 

acerca da Pedagogia Universitária têm demonstrado que, cada vez mais o foco da carreira 

acadêmica tem se centrado na produção científica dos professores a partir do desenvolvimento 

da pesquisa. Contudo, o que vemos hoje, apesar da crescente demanda das pesquisas, é a 

pouca discussão sobre o que se tem investigado e o que se faz concretamente a respeito disso. 

Ou seja, investigamos e identificamos o problema, mas não discutimos e tampouco sugerimos 
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ou colocamos em ação a correção e o tratamento dos mesmos. Nesse contexto, a universidade 

exerce um papel fundamental para que a prática da pesquisa encontre caminhos mais 

promissores (LÜDKE, 2001).  

Sendo assim, neste artigo apresentamos uma discussão sobre a formação de 

pesquisadores na educação superior, a partir de uma revisão bibliográfica em artigos, livros e 

revistas científicas, ao qual questionamos o papel dos grupos de pesquisa que são destinados a 

esta formação, mas que muitas vezes, não atendem ao seu real objetivo, que é formar 

pesquisadores. Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho trata de problematizar o papel dos 

grupos de pesquisa na formação de pesquisadores no contexto universitário. 

O trabalho possui afinidade com a abordagem qualitativa por contemplar as cinco 

características fundamentais descritas por Bogdan e Biklen:  

 

1-Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal [...]; 2- A investigação 

qualitativa é descritiva [...]; 3- Os investigadores qualitativos interessam-semais pelo 

processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos [...]; 4- Os 

investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva [...]; 

5- O significado é de importância vital na abordagem qualitativa [...] (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994, p.47-50).  

 

É com base nas cinco características propostas por esses autores que desenvolvemos 

esse estudo, pois a compreensão dos fenômenos no âmbito da educação fica restrita se não 

forem considerados os aspectos destacados anteriormente. A pesquisa qualitativa também 

agrega valor ao nosso estudo, pois de acordo com, Triviños (1987), nessa abordagem de 

pesquisa, temos a liberdade teórico-metodológica para a realização do trabalho. Nessa 

conjuntura, a opção pela abordagem qualitativa se justifica, portanto, pela necessidade de 

construir uma interpretação acerca de fenômenos envolvidos nos processos formativos dos 

pesquisadores. 

O trabalho também se caracteriza como bibliográfico, pois a pesquisa bibliográfica 

assume papel fundamental no sentido de fomentar o aprendizado, os avanços e as descobertas 

nas diferentes áreas do conhecimento. É entendida como um “conjunto ordenado de 

procedimentos que buscam por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode 

ser aleatório” (LIMA E MIOTO, 2007, p.38). Conforme as autoras, quando uma pesquisa 

bibliográfica é bem-feita, ela é capaz de gerar, especialmente em temas pouco explorados, a 

postulação de hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de partida para outras 

pesquisas (LIMA E MIOTO, 2007). 

Também é importante destacar que este artigo é resultado de pesquisa realizada no 

contexto de um Grupo de Pesquisa consolidado no CNPq de uma universidade federal do 

interior do Rio Grande do Sul, que investigou a temática da formação de pesquisadores no 



espaço grupal. Portanto, se constitui a partir da reflexão sobre a necessidade de se formar um 

sujeito pesquisador multiplicador e independente que reavalie coletivamente o campo da 

pesquisa em educação, em benefício de todos. Para tanto, propomos a atividade de pesquisa 

realizada no espaço grupal como possibilidade de formação e reconstrução de um dado 

problema no contexto educativo. 

 

1 O professor universitário e a solidão investigativa na universidade 

 

Quando se trata de abordar a educação, é preciso considerar todos os processos 

históricos envolvidos no desenvolvimento de práticas, políticas e até mesmo no pensamento e 

concepções dos sujeitos. Essa consideração dos processos históricos envolve a análise dos 

paradigmas que fundamentam a ciência e, consequentemente a educação. Sobre esse aspecto, 

o paradigma cartesiano teve forte influência na educação, pois  

 

[...] com essa visão fragmentada, no século XIX, a universidade se reorganiza e com 

uma forte influência positivista passa a credenciar como legítimo o conhecimento 

científico comprovável, racional e objetivo. As universidades assumem e aceitam o 

paradigma mecanicista e ocupam um papel fundamental na reprodução da atividade 

científica (BEHRENS, 2005, p.21).  

 

Nesse contexto, houve a divisão dos cursos em disciplinas, em períodos, levando as 

instituições a organizarem-se em centros, departamentos fazendo com que os profissionais se 

restringissem a uma especialidade, enfatizando as especificidades e perdendo a consciência 

global (BEHRENS, 2005). Essa visão fragmentada levou professores e estudantes a um 

processo de reprodução do conhecimento no qual a  

 

[...] ênfase do processo pedagógico recai no produto, no resultado, na memorização 

do conteúdo, restringindo-se em cumprir tarefas repetitivas que, muitas vezes, não 

apresentam sentido ou significado para quem as realiza (BEHRENS, 2005, p.23).  

 

Essa autora considera que a separatividade propõe uma ruptura entre o ensinar e o 

formar, portanto, a crise da educação advém da própria crise paradigmática, pois o 

pensamento newtoniano-cartesiano precisa ser superado. A superação de um paradigma não 

significa a derrubada desse, pois a história é contínua e irreversível, mas significa sim a 

evolução qualitativa de aspectos que são mais adequados às exigências históricas. Ou seja, “a 

passagem para um novo paradigma não é abrupta nem radical” (BEHRENS, 2005, p. 26). A 

autora considera, portanto, que a ruptura de um paradigma é decorrência de uma série de 

problemas para os quais os pressupostos vigentes na ciência não conseguem solução. Nesse 



contexto, a produção de conhecimento e, consequentemente, a formação dos pesquisadores 

sofreu ao longo do tempo forte influência do processo fragmentário estabelecido pela ciência. 

Atualmente, a produção do conhecimento científico é prevalentemente desenvolvida 

por centros de estudos e pesquisas vinculados a instituições universitárias. Essas instituições 

contratam como função docente o “professor do ensino superior” que, no caso das 

universidades, é um profissional que deve desenvolver de forma articulada os três pilares da 

universidade: ensino, pesquisa e extensão. Portanto, a docência no ensino superior 

caracteriza-se como uma atividade desenvolvida por professores formadores nas diversas 

áreas de conhecimento e  

 

[...] compreende as atividades desenvolvidas pelos professores, orientadas para a 

preparação de futuros profissionais. Tais atividades são regidas pelo mundo de vida 

e da profissão, alicerçadas não só em conhecimentos, saberes e fazeres, mas também 

em relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e ético, o que 

indica o fato da atividade docente não se esgotar na dimensão técnica, mas remeter 

ao que de mais pessoal existe em cada professor (ISAIA, 2006b, p. 374).  

 

O docente da educação superior desenvolve, portanto, suas atividades no contexto 

universitário a qual compreende atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como 

atividades administrativas que estão envolvidas na dinâmica universitária. Assim, a atuação 

de docente na educação superior não é restrita à sala de aula, nem tampouco à pesquisa ou ao 

espaço administrativo, o docente precisa desenvolver essas atividades de forma concomitante 

e complementar. Para Isaia, 

 

[...] a docência superior é um processo complexo que se constrói ao longo da 

trajetória docente e que esta envolve, de forma intrinsecamente relacionada, a 

dimensão pessoal, a profissional e a institucional. Na tessitura das três, dá-se a 

constituição do ser professor (ISAIA, 2006b, p. 63).  

 

Sob este olhar consideramos que a compreensão do processo formativo é de natureza 

social, pois os professores se constituem como tal em atividades interpessoais, seja em seu 

período de preparação, seja ao longo da carreira, em uma ou em diferentes IES. Os esforços 

que eles realizam para aquisição, desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências 

profissionais subentendem um grupo interagindo, centrado em interesses e necessidades 

comuns, em um contexto institucional concreto (ISAIA, 2006b). 

Nesse contexto de atuação Zabalza (2004) enfatiza a necessidade de os professores 

universitários não serem apenas bons cientistas ou administradores, mas também bons 

formadores. E sob esta concepção, fica implícito o papel das relações interpessoais neste 

processo, pois a ação direta sobre a formação contém elementos vinculados aos laços 

desenvolvidos com esses estudantes. Temos presente o fato de que a democratização do 



acesso e a massificação do ensino superior reduzem e dificultam as formas de contato entre 

professores e estudantes. Entretanto, esse autor considera que na formação de pesquisadores 

essa relação é mais estreita, pois o orientador costuma deixar marcas profundas em termos de 

conhecimento e em termos pessoais (paixão pelo conhecimento, rigor, perseverança). É, 

portanto, necessário compreendermos que a dimensão formativa é complexa e Zabalza (2004) 

considera que o objetivo da docência é melhorar os resultados da aprendizagem dos alunos e 

otimizar sua formação. Isso implica, sem dúvida, grandes esforços didáticos para adequar a 

organização dos cursos e os métodos de ensino utilizados aos diferentes modos e estilos de 

aprendizagem dos alunos e aos seus diversos interesses profissionais, já que se trata de alunos 

(p.190). Portanto, na tentativa de que as funções do professor universitário sejam efetivamente 

realizadas, esse autor se vale do conceito de dilema como instrumento para abordar situações 

complexas e às vezes dicotômicas em relação a esse ideal.  

O primeiro dilema se constitui como individualismo/coordenação, caracterizado pela 

forte tendência de os professores universitários exercerem suas atividades de forma 

individualizada o que acaba por complicar a implementação de projetos formativos com estilo 

global e com coerência e continuidade aceitáveis.  

O segundo trata da dialética pesquisa/docência e sua diferente incidência no progresso 

pessoal e profissional dos professores que, de acordo com Zabalza (2004), se constitui como 

um “forte obstáculo para o desenvolvimento de um ensino universitário de qualidade (exceto 

às inovações relacionadas com processo e recursos vinculados ao desenvolvimento 

científico)” (p. 120).  

O terceiro dilema trata a dicotomia generalistas/especialistas que, segundo o autor, traz 

o perigo tanto da generalização indiferenciada como da excessiva especialização.  

 

O importante é buscar esse equilíbrio na qualificação dos professores: deve-se 

atingir um nível suficiente de especialização para estar em condições de realizar 

pesquisas significativas em seu ramo e de aproximar seus alunos das áreas de 

aplicação especializada da profissão; deve-se ter, igualmente, o conhecimento geral 

necessário para saber auxiliar seus alunos a construir algumas bases bem firmes de 

conhecimento geral e a se colocar ao nível de suas demandas sem se desesperar 

(ZABALZA, 2004 p. 123).  

 

E o quarto dilema identificado trata da díade ensino/aprendizagem que, de certo modo 

trata de como o professor universitário concebe a função que tem de desenvolver e a forma 

mais adequada de fazê-la. “A questão é saber aplicar, com bom senso, aquela velha máxima 

pedagógica de 'não oferecer menos apoio que o necessário nem mais que o suficiente'” 

(ZABALZA, 2004 p. 125).  



Assim, Zabalza (2004) reflete que existe uma crença de que os professores apenas 

ensinam, considerando a visão criada de que a aprendizagem depende somente do estudante e 

não do professor. Mas esse autor analisa sob outro enfoque que valoriza uma intervenção bem 

orientada por parte dos professores, colocando a aprendizagem como uma confluência de 

ambos, professor e estudante, no marco de uma instituição. 

Nesta conjuntura, mesmo levando em consideração o aprender a aprender de 

professores, para Isaia (2006b), em decorrência de um contexto institucional peculiar como o 

universitário, pode instaurar-se o exercício solitário da docência, centrado no sentimento de 

desamparo dos professores ante a ausência de interlocução e de conhecimentos pedagógicos 

compartilhados para o enfrentamento do ato educativo. Como docentes, na grande maioria, 

eles assumem, desde o início da carreira, inteira responsabilidade de cátedra, sem contar com 

o apoio de professores mais experientes, nem com espaços institucionais voltados para a 

construção conjunta dos conhecimentos relativos a ser professor. Além do sentimento de 

solidão, os professores desenvolvem outro tipo que pode ser denominado de angústia 

pedagógica que combina solidão, desamparo e despreparo (ISAIA, 2006b). Associando-se a 

essa ideia, podemos dizer que o mesmo acontece em relação à pesquisa, em que muitas vezes, 

constitui-se numa “solidão investigativa”. Entendemos tal conceito como o sentimento, 

muitas vezes não identificado pela maioria dos docentes do ensino superior, de isolamento 

relacionado às suas atividades de pesquisa. A solidão investigativa é potencializada pelo 

contexto competitivo da universidade, bem como pela cultura profissional dos professores que 

não estimula a cooperação nas diversas atividades desempenhadas por eles.  

Assim sendo, a “solidão investigativa” torna o sujeito distante de seus pares, fazendo 

com que a ação pesquisadora e a construção escrita que essa atividade envolve, se desenvolva 

de modo solitário. Daí a importância de se formar grupos de pesquisa que primem pelo 

trabalho em conjunto, pois, dessa forma, é possível conduzir coletivamente, à ponte entre a 

teoria e a prática, tornando o conhecimento acessível a muitos membros da comunidade 

acadêmica e profissional. 

 

2 Os grupos de pesquisa e a valorização do olhar do outro neste espaço de formação  

 

De acordo com Franco e Mocelin (2006), pode-se afirmar que um Grupo de Pesquisa é 

formado por um conjunto de pessoas dispostas a aprender e organizadas sob a 

responsabilidade de uma liderança, que se destaca pela capacidade de conhecimento no 

terreno científico e tecnológico. Esta liderança se dá a partir da experiência no envolvimento 

profissional e permanente com a atividade de pesquisa. O trabalho desenvolvido num Grupo 



de Pesquisa “gira em torno de linhas e objetos comuns de pesquisa e que, em algum grau, 

compartilham instalações e equipamentos” (FRANCO; MOCELIN, 2006, p. 302).  

Portanto, um Grupo de pesquisa é uma “unidade organizativa elementar do Diretório 

de Grupo de Pesquisa no Brasil, eleita em 1992 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) em ação conjunta com o Ministério de Ciência e Tecnologia 

(MCT)” (FRANCO; MOCELIN, 2006). Em outras palavras, defini-se grupo de Pesquisa 

como a unidade de produção constituída por pesquisadores líderes, pesquisadores seniores e 

pesquisadores assistentes, estudantes de doutorado e de mestrado, bem como por bolsistas de 

iniciação científica e pessoal técnico que compartilham investigações sobre linhas de 

pesquisa. Contudo, muitos autores têm modificado essa definição, por tomarem os grupos 

como objeto de investigação. Comungamos dessa ideia, uma vez que consideramos o Grupo 

de Pesquisa como aquele que compartilha ideias e se reúne com uma grande motivação e 

afinidade para investigar uma temática. Aproxima-se do conceito de nichos de formação 

desenvolvido por Fernandes (1999), como espaços ocupados e apropriados pelos professores 

em seus lócus de trabalho cotidiano definidos e redefinidos pelas suas necessidades e 

possibilidades. Nesta perspectiva os grupos de pesquisa transcendem a funcionalidade de 

produção de documentos fruto de investigações e reflexões para se colocar no patamar de 

espaços de formação continuada de professores, de pesquisadores e das novas gerações que 

deles participam. 

De acordo com Garcia e Alves (2002), organizar um grupo de pesquisa e manter uma 

reunião semanal de estudo não é tarefa fácil. Porém, necessária, pois o “modo que nos foi 

ensinado de aprender não dá conta do que hoje tentamos aprender e nos obriga a inventar 

novas formas de aprender” (p. 283).  

Nos grupos de pesquisa é necessário que se desenvolva estudos acerca de teóricos que 

vão demarcando os trabalhos realizados. Embora cada integrante incorpore dos autores aquilo 

que mais lhes interessa, muitas vezes é preciso se lançar para outros autores desconhecidos do 

grupo, sempre procurando se preocupar com o projeto principal que norteia os estudos do 

grupo, com a forma-conteúdo. Deve haver uma responsabilidade muito grande em contribuir 

para a melhoria da qualidade de cada produção. Este trabalho grupal se caracteriza como uma 

produção coletiva, mesmo que seja assinado por um só membro. A coletividade aqui se insere 

no compartilhamento do que se ouve e do que se debate a respeito de outros pesquisadores 

que se aproximam das discussões. Fazer trocas e leituras reflexivas com o intuito de aprender 

cada vez mais. Portanto, ao se realizar este movimento, é possível haver a constituição de um 

grande aprendizado, à medida que se estabelece um sentimento de pertença e um espaço 

solidário entre os participantes do grupo.  



A cada novo encontro no grupo os vínculos de afeto e amizade são fortalecidos e 

também se aprende a “ouvir e a falar, a criticar e a defender, a participar e a organizar, a 

ajudar e a ser ajudado, a compartilhar, a dar e receber, em um processo de sempre crescente 

solidariedade intelectual” (GARCIA; ALVES, 2002, p. 283).  

O trabalho de pesquisa coletivo requer que saibamos dar espaço para o outro de modo 

que nos coloquemos em seu lugar e deixemos que este outro olhe por e para nós. Este espaço, 

mesmo tendo um orientador que coordena o trabalho, é um lugar em que os integrantes são 

vistos como pessoas que têm um conhecimento adquirido e por isso, capazes de desenvolver e 

participar de um processo grupal, compondo um grupo voltado para a formação como um 

todo e que faz cada um se tornar diferente a cada encontro. É certo, que há dificuldades, e que 

precisamos estar atentos. Uma delas diz respeito à possível cristalização de papéis dentro dos 

grupos (GARCIA; ALVES, 2002). Ou seja, como cada integrante quer se ver e ser visto pelos 

outros. Garcia e Alves ilustram muito bem este pensamento quando escrevem que dentro dos 

grupos “há os que se querem sempre “polianas” e os que se querem “cassandras”. Dentro 

disso, é difícil trazer à tona, muitas vezes, as “pandoras”, pois o perigo da curiosidade assusta, 

ou as “penélopes”, que aceitam fazer e desfazer o que já está pronto, escrito e consagrado” 

(GARCIA; ALVES, 2002, p. 287). Este é um ponto necessário a ser trabalhado dentro dos 

grupos, pois precisamos romper com as oposições, separações que possam existir, sempre 

levando em conta que somos uma mistura de erros e acertos. É preciso valorizar os erros e 

tomá-los como aprendizado. Garcia e Alves nos ajudam nesta tarefa de compreensão ao dizer 

que o erro pode ser “uma possibilidade de criação dos novos saberes” (GARCIA; ALVES, 

2002, p. 292). 

 

3 O ato de escrever e a atividade de pesquisa no espaço grupal 

 

A formação do pesquisador leva em conta a capacidade que o mesmo adquire para 

desenvolver suas próprias pesquisas, exercendo-a com autonomia e assumindo uma autoria 

que se defina como produção de uma diferença, de uma marca própria, numa rede 

intertextual, intersubjetiva, de significantes (MARQUES, 2002). O autor nos diz ainda que se 

escreve para saber o que pesquisar, saber o que ler, para pensar e descortinar caminhos novos. 

Nesse sentido, também faz refletir sobre o que seja pesquisar e afirma:  

 

É produzir um texto de rica intertextualidade no qual se conjuguem, em uma 

intersubjetividade sempre ativa e provocante desde suas bases socioculturais, as 

muitas vozes de uma comunidade argumentativa especialmente convocada para o 

debate em torno de determinada temática; sejam as experiências do pesquisador, 



sejam os testemunhos de um campo empírico, sejam os testemunhos do respectivo 

campo teórico (MARQUES, 2002, p. 229). 

 

Concordamos com Marques (2002) que fazer pesquisa se traduz numa atividade em 

que as diferentes vozes precisam ser ouvidas a fim de estabelecer um espaço argumentativo 

para a discussão das diferentes ideias. Este espaço coletivo/argumentativo proporciona a 

intersubjetividade à medida que permite a partilha de sentidos, vivências, experiências e 

conhecimentos entre os envolvidos no processo.  

Entendemos ainda a afirmação da autoria do pesquisador, de alguém que assume seu 

lugar e suas responsabilidades em relação às diferenças que confere a sua produção no 

confronto com outras. Assim, Marques (2002) alerta que a originalidade de um texto não 

consiste em dizer somente coisas novas, mas em expressar de maneira própria, pessoal no 

contexto do seu texto, o que outros contextos disseram. A autonomia na pesquisa diz respeito 

a isso: a formar um pesquisador capaz de produzir o seu próprio entendimento acerca de 

determinado tema. Marques (2002) elucida ainda mais isso quando diz que “no escrever faz-

se a pesquisa uma interlocução de muitas vozes, uma ampliação de perspectivas, abertura de 

novos horizontes, reconstrução de saberes prévios sob a forma de saberes outros” 

(MARQUES, 2002, p. 230).  

Quanto a isso, Rossetto (2015) subscreve a autonomia como uma aprendizagem, a 

qual o sujeito consegue fazer escolhas de forma independente. A compreende como “algo que 

se aprende e se desenvolve ao longo da vida, porém, existe a necessidade de ter espaços e 

condições para que o sujeito possa construí-la” (p. 33). Em outras palavras, isso significa que 

a autonomia somente será alcançada caso se oferecer oportunidades e condições para que o 

pesquisador tenha liberdade de pensar e expressar seu pensamento por si só. Contudo, tanto 

na educação superior quanto na pós-graduação stricto sensu, a atitude autônoma ainda é um 

desafio a ser atingido.  

Um dos principais entraves para que o pesquisador alcance a autonomia do pensar por 

si só e consequentemente, da escrita, talvez seja o fator tempo. Este fator pode se inscrever 

como um empecilho para que o pesquisador deslanche. Neste ponto, Rossetto (2013) se alinha 

com Bianchetti e Machado (2002) que tonificam esta questão. Bianchetti e Machado veem a 

escrita como um desafio que exige do pesquisador conhecimento, exercício, persistência e 

acima de tudo, tempo. Os autores pensam que o tempo deve ser um dos fatores a ser levado 

em conta e não o fator preponderante na elaboração e entrega da produção. A questão central 

refere-se à necessidade de tempo para “criar outra cultura, um processo reeducativo dos 

envolvidos” (BIANCHETTI; MACHADO, 2002, p. 168). Portanto, complementam que “é o 

distanciamento que possibilita o admirar, o olhar de outro lugar, o revisitar com outro olhar, 



ratificando ou retificando o já escrito” (p. 168). Nesse contexto, tanto Bianchetti e Machado 

(2002) quanto Rossetto (2013) dizem ser necessário respeitar o “tempo” de cada sujeito e por 

isso, estabelecer um equilíbrio entre o tempo instituído pela academia versus o tempo 

fundamental para a produção da pesquisa, é primordial. Sugerem para tanto, um possível 

repensar nos cursos de pós-graduação stricto sensu e também indicam a organização de um 

cronograma e uma rotina de trabalho que institua ao pesquisador um compromisso a fim de 

alcançar os objetivos da pesquisa. Oferecer ao pesquisador a responsabilidade de decisão em 

seu processo investigativo é essencial para que continue motivado para enfrentar os desafios 

que muitas vezes persistirão.  

A despeito disso, os autores são unânimes em dizer que estes aspectos necessitam 

receber importância maior no sentido de serem feitas mais pesquisas que aprofundem o 

assunto sobre a formação do pesquisador. É preciso, em especial, tentar desatar alguns nós 

dessa intrincada rede, na tentativa de retomar diálogos, aprofundando e investigando a 

temática da formação de pesquisadores. Mais do que tudo, é essencial refletir sobre essa 

formação no espaço coletivo, entendendo que dentro de um grupo temos que ser capazes de 

respeitar o outro com todas as suas potencialidades e limitações, uma vez que se o sujeito não 

souber fazer isso, estará sendo incapaz também de se aceitar como alguém que possui 

fraquezas e limitações.  

Sendo assim, fomentamos a ideia de que a realização de pesquisas no espaço grupal 

pode favorecer a formação de pesquisadores ativos, uma vez que aprendem a trabalhar de 

modo colaborativo como parte de um grupo que compartilha altos níveis de 

comprometimento, motivação e concepções comuns do propósito da pesquisa, angariando 

conhecimento e aprendizado.  

O professor/pesquisador ao adotar parcerias de colaboração, sente-se responsável pela 

condução e aplicação da pesquisa na prática e valoriza o compartilhamento de suas “novas 

habilidades”, de suas investigações, tornando-se, a nosso ver um “pesquisador multiplicador”. 

Alinhada a este pensamento, Rossetto (2013) igualmente evidencia o trabalho grupal tanto 

como forma de organização da prática de pesquisa quanto como um auxílio na constituição da 

autonomia. A autora atenta para o fato que a realização dos estudos no grupo permite modos 

de interação e mediação capazes de aprimorar as pesquisas tanto individuais quanto coletivas. 

Este é um dado instigante para a temática deste texto, pois novamente intensifica a ideia da 

eficácia do trabalho coletivo ao conceituar autonomia como “uma construção particular, 

porém não solitária” (ROSSETTO, 2013, p. 42). Ou seja, o sujeito não constitui sua 

autonomia isoladamente. Pelo contrário, considera a presença do outro importante para a 

aprendizagem acontecer e isso não quer dizer que o sujeito precise ficar sob a dependência do 



outro, durante todos os momentos da produção da pesquisa e da constituição de sua 

autonomia nesse processo. 

A reflexão coletiva e as ações individuais e conjuntas realizadas no espaço grupal 

proporcionam mudanças na realidade de um grupo. Assim, enfatizamos a relevância do 

trabalho grupal, em especial, nos grupos de pesquisa, pois o entendemos e o reconhecemos 

como alimentador de reflexões conjuntas. Os diretórios de pesquisa fundamentam o 

desenvolvimento do pesquisador e a orientação grupal, no diretório, abre inúmeras 

possibilidades que, uma caminhada individual e isolada, não lhe permite. Além disso, são 

nesses espaços também, que é possível despertar e resgatar no pesquisador o compromisso 

ético-político-social da atividade de pesquisa. É fulcral dar ênfase a aprendizagens solidárias, 

bem como possibilitar ao sujeito colocar-se diante de diferentes perspectivas, promovendo a 

crítica argumentativa, ou seja, não se trata mais de um sujeito solitário, soberano, mas de 

construir uma autonomia que lhe proporcione melhores condições para participar de processos 

discursivos. Agindo assim, temos a possibilidade de descentralizar a perspectiva de um 

pesquisador solitário, que chega a compreensões e conclusões apenas sob o seu ponto de vista 

e pelo seu próprio viés teórico. O que se deseja é a formação de um pesquisador capaz de 

discutir e reavaliar o campo da pesquisa em educação, em beneficio de todos. 

 

Considerações finais 

 

O texto ora apresentado procurou discutir sobre as contribuições de espaços grupais 

para a formação de pesquisadores na educação superior a partir de diferentes referenciais 

bibliográficos que versam sobre o assunto. Questionou-se sobre o papel dos grupos de 

pesquisa que muitas vezes, não atendem ao seu real objetivo, que é formar pesquisadores.  

Sob esse ponto de vista, objetivou colaborar com a formação de pesquisadores 

propondo a reflexão sobre a realização da atividade de pesquisa no espaço grupal como 

possibilidade de reconstrução de um dado problema no contexto educativo e de formação. O 

estudo realizado aponta para a necessidade de uma pesquisa mais focada na questão da 

formação do pesquisador, a fim de detalhar os pontos-chave que emergem a partir da 

investigação.  

O dado mais forte da literatura revisto aqui diz respeito a carência de compreensão na 

formação dos pesquisadores que, por ora, permite aos mesmos a apropriação da pesquisa, mas 

que por outro momento, não oferece a reflexão conjunta para analisar e sugerir possíveis 

soluções para o problema investigado. Por isso, salientamos que a ausência de diálogo no 

coletivo faz com que cada pesquisador fique preso a sua teoria, a sua pesquisa, ao seu mundo 



particular, e isso é um grande problema, pois a falta de diálogo não oportuniza a troca, a 

crítica e, consequentemente, a reconstrução de um dado problema. 

Nesse sentido, concordamos que o funcionamento de um grupo é difícil. Contudo, é 

possível perceber que devido à complexidade da vida do ser humano, a maioria das 

necessidades precisa ser alcançada por meio dos grupos, pois vivemos em sociedade. Este 

agrupamento engloba grande quantidade de elementos, formando uma rede de indivíduos, que 

muitas vezes estão orientados em busca de um mesmo objetivo. Dessa forma, consideramos o 

trabalho em grupo como um desafio, pois é necessária a articulação das pessoas no 

desempenho de uma ação em conjunto.  

Pelas razões acima descritas, defendemos a ideia da formação do pesquisador no 

espaço grupal, pois entendemos que trabalhar coletivamente é uma excelente oportunidade de 

aprendizagem humana e um grande espaço de investigação científica. Neste espaço os sujeitos 

poderão refletir em conjunto, definir ações, bem como sugerir e instituir mudanças relativas 

ao contexto educacional, tão carente de discussões que prezem por um ambiente mais humano 

e democrático. 
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