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Síntese: A proposta deste simpósio visa analisar os processos constitutivos desenvolvidos pelos 

grupos de pesquisa em educação para a construção de redes de investigação sobre formação 

docente e do desenvolvimento profissional de professores no contexto brasileiro e 

moçambicano. Metodologicamente utilizamos análise documental dos regulamentos que 

orientam as políticas e ações relacionadas à atuação das redes e aos documentos produzidos 

pelos próprios grupos. O princípio teórico articulador da pesquisa considerou três pressupostos 

fundamentais: o primeiro defende que as transformações sociais, econômicas e culturais 

ocorridas durante o século passado alteraram o sentido da aquisição do conhecimento e a 

configuração dos processos formativos para essa obtenção, visto que os conhecimentos estão 

sendo alterados e superados constantemente, desencadeando a necessidade da aprendizagem e 

aprimoramento permanente. O segundo revela que muitas profissões estão sendo criadas e 

desenvolvidas, alterando a natureza formativa das atividades profissionais, conduzindo a uma 

reflexão significativa que questiona como se integrar a este novo cenário, buscando atender às 

exigências profissionais, sociais e pessoais nesse contexto. O terceiro aspecto considera que na 

América Latina algumas iniciativas no campo da formação de professores se embasam no 

pressuposto de que um professor aprende na prática e com a colaboração do outro (VAILLANT, 

2013). Na formação e desenvolvimento de professores Darling-Hammond, L. e McLaughlin, 

MW (1995), depositam importância aos ambientes de aprendizagem colaborativa e colegial que 

ajudam a desenvolver comunidades de prática capazes de promover a mudança escolar para 

além das salas de aula. Esses pressupostos reforçam que a colaboração faz parte da vida 

humana, ela é necessária em diferentes espaços, pois profissionalmente as pessoas precisam 

compartilhar, auxiliar, apoiar uns aos outros, tornando a colaboração entre os sujeitos 

determinante para o desenvolvimento das atividades laborais. Para que o trabalho colaborativo 

ocorra, se faz necessário alterar a postura profissional. Não basta dividir tarefas e cada um fazer 

a sua parte, é necessário agir e pensar de forma diferente. A sociedade do conhecimento 
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preconiza o trabalho colaborativo como pressuposto para compartilhar, criar e gerir o 

conhecimento coletivo. Partindo do entendimento sobre os princípios do trabalho colaborativo, 

indica-se que: (a) os grupos de pesquisa podem se tornar espaços privilegiados para que o 

trabalho em rede ocorra; (b) tais grupos podem representar comunidades profissionais que 

buscam aprimoramento constante; (c) em concordância com um estudo apresentado por Day 

(2001), em relação à formação docente, situado no contexto da Inglaterra, o resultado aponta 

para a necessidade de se ter tempo de encontro com os pares para discussão de questões de 

diversas ordens relacionadas à educação como solicitação primordial a esse processo; (d) a 

socialização das experiências de pesquisa estimulam a capacidade coletiva de chegar a acordos, 

propostas e oportunidades de estudo, formação e aprofundamento teórico. O trabalho 

colaborativo nas investigações possibilitará que o pesquisador se insira em diversas 

comunidades de estudo, aprofundamento, compreensão de teorias, contextos, práticas 

profissionais, entre outros aspectos, possibilitando que analisem e reconheçam que suas ações 

individuais e coletivas podem construir projetos educativos em diferentes níveis. 

 

Palavras-chave: formação docente; redes de investigação; trabalho colaborativo; participação 

discente; RIPEFOR. 

 

Introdução 

 

Iniciamos a nossa argumentação defendendo que as pessoas necessitam umas das outras 

para viver e conviver, independente do meio social em que estão inseridas. Partimos do 

pressuposto que o trabalho colaborativo no contexto educacional possibilita e estimula o 

compartilhamento, a criação e a gestão do conhecimento coletivo, essencial para o 

desenvolvimento de qualquer sociedade. Reforçamos, também, que todo profissional necessita 

do apoio do outro para se desenvolver. 

A colaboração faz parte da vida humana, ela é necessária em diferentes espaços. As 

pessoas precisam compartilhar, auxiliar, apoiar uns aos outros, tornando a colaboração entre os 

sujeitos determinante para o desenvolvimento de atividades pessoais, profissionais e laborais. 

Em síntese, as pessoas precisam umas das outras. Essa situação tem se tornado tão concreta, 

que em estudos realizados na América Latina sobre a formação de professores em serviço, foi 

percebido que algumas iniciativas nesse campo se embasaram no pressuposto de que um 

professor aprende na prática e com a colaboração do outro (VAILLANT, 2013). Para que isto 

ocorra, o envolvimento entre os sujeitos ou grupos é imprescindível para que se constituam 

aprendizagens. 



Na esfera educacional, o trabalho docente é conhecido por seu perfil individualizado 

para atuação e compartilhamento de experiências e para avançar será necessário superar o 

individualismo. O trabalho colaborativo surge para alterar essa postura profissional 

particularizada, pois não basta dividir tarefas e cada um fazer a sua parte: é necessário agir e 

pensar de forma articulada.  

Considera-se, assim, que existem inúmeras vantagens em se trabalhar 

colaborativamente: o aumento da criatividade da equipe e o maior rendimento dos recursos 

humanos; a reflexão da própria atividade, com a conotação de aprimoramento profissional, 

destacando que a colaboração se torna possível no mundo educativo; facilita a socialização das 

experiências e habilidades; a permissão da incorporação de novos membros no grupo; o 

fortalecimento da atividade coletiva; a possibilidade de que as organizações se tornem 

comunidades formativas e de desenvolvimento profissional (GAÍRIN; DÍAZ, 2011).  

A proposta deste simpósio parte do princípio do trabalho colaborativo entre os 

pesquisadores da área de educação e visa analisar os processos constitutivos desenvolvidos 

pelos grupos de pesquisa em educação para a construção de redes de investigação sobre 

formação docente e  desenvolvimento profissional de professores no contexto brasileiro e 

moçambicano. 

 

Caminhos metodológicos percorridos 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de realização de um balanço das atividades 

propostas e desenvolvidas na Rede Interinstitucional de Pesquisas de Formação e Práticas 

Docentes - RIPEFOR. Neste balanço realizado pelos seus membros, o processo considerou a 

abordagem qualitativa de investigação por entender que está em destaque a prática de 

colaboração e articulação entre os grupos de pesquisa que integram a referida Rede. Foi dada 

ênfase ao processo do desenvolvimento do que os resultados já obtidos. A análise seguiu uma 

orientação indutiva, com base nos relatos dos membros da Rede buscando destacar as inter-

relações e o significado dos registros examinados.  Essa perspectiva focalizou a apreender as 

perspectivas dos participantes de modo a interpor a dinâmica interna das situações (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, In LÜDKE e ANDRÉ, 2013).  

    Na composição do estudo, duas dimensões foram consideradas: a base teórica para 

sustentar a argumentação das análises realizadas e a pesquisa documental. Em relação à teoria 

o processo expressa as consultas realizadas sobre a colaboração entre grupos de pesquisa na 

constituição e fortalecimento da formação de seus membros participantes em autores que 

discutem a questão e as publicações que tiveram por foco essa vertente. Na localização de 



estudos publicados em torno da formação de redes de grupos de pesquisa as bases consultadas 

de dados Banco Digital de Teses e Dissertações – BDTD, o indexador Educ@ da Fundação 

Carlos Chagas, Scielo,  base de dados como Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia – IBICT, e revistas como Revista Brasileira de Pós-Graduação  e Ciência e 

Tecnologia.  Para isso empregamos descritores como grupos de pesquisa, redes de 

pesquisadores, colaboração intelectual, colaboração científica e interinstitucional. 

Após a consulta foram localizados estudos em teses e dissertações e artigos publicados, 

mas em sua maioria direcionados à pesquisa-ação em parceria entre a universidade e a escola, 

produção do conhecimento, o uso de tecnologias na produção do conhecimento. Esses assuntos, 

focalizam abordagens indiretamente relacionadas ao objetivo deste estudo, portanto não foram 

considerados. Especificamente, publicações afins com  o estudo realizado, encontramos uma 

dissertação e cinco artigos que serão apresentados no  decorrer da análise.  

Quanto às fontes documentais elegemos as atas dos encontros, o termo de acordo, as 

programações dos encontros e os registros dos grupos de pesquisa integrantes da RIPEFOR. 

Além disso, foi feita consulta às plataformas do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) considerando documentos existentes sobre redes de pesquisadores.  

Para a análise do material estudado, tanto as publicações como os documentos, tomamos 

por base as recomendações de Bardin (2011) que indica que a utilização da análise de conteúdo 

prevê três fases fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados 

- a inferência e a interpretação.  

 

Base teórica 

 

As transformações sociais, econômicas e culturais ocorridas durante o século passado 

alteraram o sentido da aquisição do conhecimento e a configuração dos processos formativos 

para essa obtenção, visto que os conhecimentos estão sendo alterados e superados 

constantemente, desencadeando a necessidade da aprendizagem e aprimoramento permanente. 

Muitas profissões estão sendo criadas e desenvolvidas, alterando a natureza formativa das 

atividades profissionais, conduzindo a uma reflexão significativa que questiona como se 

integrar a este novo cenário, buscando atender às exigências profissionais, sociais e pessoais 

nesse contexto.  

No campo da formação de professores se embasam no pressuposto de que um professor 

aprende na prática e com a colaboração do outro (VAILLANT, 2013). Na formação e 

desenvolvimento de professores Darling-Hammond, L. e McLaughlin, MW (1995), depositam 



importância aos ambientes de aprendizagem colaborativa e colegial que ajudam a desenvolver 

comunidades de prática capazes de promover a mudança escolar para além das salas de aula.  

 Os estudos publicados em torno da formação de redes de grupos de pesquisa, como 

descrito na metodologia deste estudo abrangem a dissertação de Santana (2015), os artigos de 

Balancieri, Bovo,  Kern, Pacheco e Barcia (2005);  Mocelin (2009);    Lopes e Costa (2012); 

Arcila-Calderón, Piñuel-Raigada  e Calderín-Cruz (2013);   Sant'ana (2015); Mato (2018).  

 A promoção da pesquisa no Brasil tomou corpo a partir da criação do CNPq e da 

CAPES, na década de 1950. Estes órgãos passaram a promover o fomento da pesquisa e da 

institucionalização dos programas de pós-graduação o que contribuiu para a realização da 

pesquisa e da formação de pesquisadores, como ressalta Santana (2015), e a esse esforço se 

agregaram nos anos de 1960  as fundações estaduais como a  Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo - FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande 

do Sul - FAPERGS  bem como a Financiadora de Estudos e Projetos -FINEPtambém criada 

nesta década. Posteriormente, essas fundações foram estabelecidas em todos os estados 

brasileiros fomentando a pesquisa e gerando condições para o seu desenvolvimento.     

 Do ponto de vista da realização da pesquisa em parceria e em grupos, Balancieri et all 

(2005) apresentam um quadro cronológico  sintetizado a seguir. Nos anos de 1960 foi notada a 

publicação de artigos em coautoria sugerindo que essas parcerias poderiam indicar a  

colaboração entre grupos de pesquisadores, admitindo  o caráter  interpessoal, interinstitucional 

ou internacional. Destacam os autores os estudos de Price (1963) que evidencia aumento de 

autorias múltiplas na ciência nas mais diferentes formas no âmbito dos chamados “colégios 

invisíveis”. As práticas desses colégios constituídos de modo informal, por meio de 

comunicação, possibilitam a troca de informações e experiências, bem como publicações 

envolvendo pesquisadores. Em outros estudos os autores apontam para a publicação entre 

professores e orientandos, ainda que não admitida a parceria em pesquisas. Os trabalhos 

publicados em congressos, nesse período, evidenciam parcerias estabelecidas de modo 

informal. Na década de 1970, a colaboração científica fora investigada por meio de técnicas 

bibliométricas e a constatação de que a cooperação ocorre com mais intensidade nas áreas das 

ciências básicas e as ciências naturais do que as ciências aplicadas e as ciências sociais, indica 

Balancieri et all (2005) com base em Storer (1970). As parcerias passam promover maior 

produtividade e visibilidade da pesquisa, segundo os referidos autores. Na década de 1980 as 

investigações envolvendo grandes grupos passam a ser notadas. São mencionadas diferentes 

organizações de realização de pesquisa tendo maior impacto na direção e nos resultados de 

projetos de pesquisa. A interação de atividades intensas de colaboração entre cientistas no 

laboratório prevalecem coautoria, e em especial grupos de proximidade regional. Nos anos de 



1990 decorre investimento acadêmico em estudos de redes a partir do campo das relações 

internacionais, ampliada com a introdução das TICs que são incluídas nas atividades de análise, 

inspeção e fomento a redes (BALANCIERI, et all 2005). 

 O ensaio de Mocelin (2009) destaca o crescimento da pesquisa realizada em grupos 

como estratégia dos pesquisadores para superar a crescente competição à  participação na 

distribuição de recursos financeiros e ocupação de espaços na “comunidade cientifica”. Afirma 

o autor que a formação de grupos de pesquisa está vinculada a escassez de recursos para a 

pesquisa; a obrigatoriedade da existência de grupos de pesquisa para a inscrição em editais de 

fomento; a formação de grupos em torno de um pesquisador e estudantes de graduação e pós-

graduação; a afinidade temática. Mais recentemente notamos a exigência por nucleação 

proposta aos programas de pós-graduação e mesmo para a internacionalização. Segundo o 

autor, as alianças são geradas para fazer frente às mudanças estruturais e das práticas dos 

pesquisadores. Entre os seus determinantes prevalece angariar ajuda e apoio dos pesquisadores 

entre si como forma de estabelecimento de práticas associativas favorecendo o enfretamento 

das ditas mudanças estruturais. As mudanças estruturais referem-se a crescente exigência 

produtiva com escassez de recursos. Adverte o autor que o movimento dos grupos pode conter 

apenas conveniência para obtenção de recursos e oportunidade de espaço na comunidade 

científica, mas podem constituir relações entre pesquisadores mais duradouras contribuindo 

para fortalecer a “comunidade científica”.  

Do longo ensaio de Mocelin (2009), sublinhamos que na consolidação dos grupos de 

pesquisa, em decorrência das redes, prevalece a organização estabelecida em torno de uma 

mesma temática e propicia a aproximação dos profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento e se institucionaliza. Com efeito, diz o autor que o surgimento do grupo de 

pesquisa não seja produto de um encontro casual dos pesquisadores e é a partir de grupos que 

se estabelecem as redes de pesquisadores.   

Ainda que o artigo de  Lopes e Costa (2012) trate, especificamente, da coautoria quanto 

a importância de conhecer como essa  produção está desenvolvida na área de educação, 

realçamos pontos da argumentação dos autores para constituir as análises da RIPEFOR 

estabelecidas nesse estudo. Sobressai, nesta perspectiva que ao se articular pressupõe associar 

no momento o que é diferente, produzir hibridações por meio de atos de poder. 

Consequentemente, não é uma produção de consensos.  Desse modo, os dissensos produzidos 

em parceria permitem intercâmbios de concepções teóricas, reestabelecidos em uma mesma 

formação discursiva, mas no processo decorre transformação de elementos. Com efeito, há que 

se desenvolver certo nível de articulação, para além da possível produção textual gerada: o 

intercâmbio de ideias, a discussão de temáticas, o aprendizado de como se articular em uma 



política já estabelecida na área e as identificações produzidas nesses processos passam a 

formar a dinâmica da própria constituição de um campo de investigação.  

Nessa perspectiva, o estabelecimento de redes de pesquisadores se insere no interior do 

campo, e ao interagir participa da consolidação de um sistema, e por estar no campo não nega 

a existência de outras lógicas. Assim, é possível concordar com os autores que os conteúdos de 

ideias e lógicas em articulação produzem novas regras passíveis de modificar o próprio sistema 

de produção de conhecimento científico. Em uma perspectiva pós-estrutural, essas regras não 

fecham o sistema de uma vez por todas, não nos submetem a uma gramática determinada por 

fundamentos estáveis. (LOPES e COSTA, 2012). Há um jogo entre sujeitos, grupos, redes e 

campo em que as regras, conteúdos e ideias se modificam pela prática, no limite podem 

desestruturar o sistema. Ou seja, decidimos e estabelecemos novas relações intensificadas, 

ampliadas e aprofundadas se colocadas em trabalhos de cooperação científica, sem que se 

abandone a rigorosidade. Esse processo solidário de intercâmbio resulta não apenas em 

produção de pesquisa, e sim também em formação dos que nela participam e atuam. 

Para Arcila-Calderón, Piñuel-Raigada e Calderín-Cruz (2013), os grupos que mantém 

uma maior colaboração ampliam seu potencial investigativo. Grupos de pesquisadores 

experientes podem incorporar tecnologias pelo intercâmbio realizado em novas formas de 

criação e produção científica7. Definem os autores que existe correspondência entre uma 

colaboração científica intensa e uma maior qualidade na  investigação  representada pelo  

número de citações, fator de impacto, captação de financiamento etc. Destarte, se faz 

necessário, como reconhecem os pesquisadores, a criação de projetos colaborativos entre 

grupos distribuídos geograficamente para fortalecer a criação de comunidades virtuais de 

investigação. Ressaltamos entre as reflexões destes autores que uma das estratégias das 

instituições de pesquisa proposta  para fazer frente à falta de políticas públicas de financiamento 

da pesquisa é estabelecer redes de pesquisadores incorporando novas formas de comunicação e 

de investigação com uso de tecnologias. Isso não quer dizer eximir os Estados de seus 

compromissos em promover o fomento da pesquisa, pois sem financiamento a pesquisa e a 

inovação são empobrecidas.   

Do artigo de Sant’ana (2015) confirmamos que na atualidade a produção de bens 

materiais e simbólicos em coletivos amplos e desterritorializados geograficamente, facilitada 

pela disseminação das novas tecnologias de comunicação envolve novas formas de intercâmbio 

social que se ligam às exigências políticas e econômicas de integração e competitividade dos 

países no “mercado internacional” próprias ao capitalismo hegemônico na atualidade. E é 
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neste contexto que decorre a  valorização da constituição de redes de colaboração 

interuniversitárias na produção de conhecimento com vistas à ultrapassagem de fronteiras 

institucionais, regionais e nacionais tidas como limitadoras da compreensão da realidade.  

Entretanto, a autora destaca que a realização da pesquisa em rede assume desafios 

enormes. Entre esses desafios a lógica do produtivismo pode comprometer o compromisso com 

a investigação para contribuir na compreensão dos problemas sociais, pois a produção pode 

estar direcionada às exigências do capital e não as exigências sociais. A pesquisa orientada pela 

concorrência e competição poderá desencadear rivalidades e menor cooperação. Defende a 

autora que o processo de colaboração em pesquisa implica o desafio de ajudar a constituir um 

coletivo de trabalho em que o compromisso com a colaboração efetiva domine as outras 

lógicas, de maneira a garantir a integração de indivíduos ou grupos à rede de pesquisa e, 

também, fazer com que o coletivo seja capaz de lidar com as divergências e conflitos no seu 

interior, em um movimento dialógico e de respeito  (SANT’ANNA, p. 1449, 2015). 

Do artigo de Mato (2018) é fundamental indicar que as redes de investigações sociais 

podem incluir projetos com diferentes comunidades. Projetos de atuação com a diversidades de 

situações sociais oportunizam aprendizagem tanto para os pesquisadores como aos 

participantes.   Nas palavras do autor:  las modalidades de colaboración entre equipos 

universitarios y diversos sectores de población pueden contribuir a mejorar la calidad de vida 

de la población, así como la formación de profesionales y el desarrollo de investigación y 

aplicaciones. (MATO, 2018, p. 178). Entre as situações da pesquisa envolvendo grupos 

diversos se entrelaçam as concepções que determinam a epistemologia em que se move a 

investigação. A visão de mundo, posições éticas e políticas impactam a condução da pesquisa 

muito mais do que as perguntas e  o modo de produção de dados, portanto, as redes de 

pesquisadores carecem observar as opções epistemológicas sobre as quais sustentam as 

pesquisa desenvolvidas, alerta Mato (2018).   

As reflexões originadas a partir da análise de estudos sobre as redes de pesquisadores 

apontam para: (i) a existência de redes de pesquisadores é recente, principalmente na área de 

educação; (ii) a constituição de redes favorece a melhoria da pesquisa por ampliar e favorecer 

o aprofundamento da realização de pesquisa tanto da perspectiva de realização de estudos 

considerando a diversidade geográfica, como de concepções acadêmicas e metodológicas; (iii) 

as redes podem contribuir como estratégias no enfrentamento das exigências do atual contexto 

de produtividade em pesquisa, mas muito mais no fortalecimento da busca de análises densas e 

de divulgação dos resultados; (iv) as interações estabelecidas entre os membros dos grupos 

potencializam as aprendizagens e formação em pesquisa. Os apontamentos indicados a partir 



das leituras e reflexões do conjunto de autores estudados compõem as orientações para a 

realização das análises da  RIPEFOR e dos grupos que a integram.              

 

A Rede Interinstitucional De Pesquisas De Formação E Práticas Docentes – 

RIPEFOR 

 

 A ideia da composição de  uma Rede de pesquisadores em formação de professores foi 

gestada durante o I Simpósio de Grupos de Pesquisa em  Formação de Professores realizado 

em 2006, na PUCSP. A partir de uma conversa foi definido promover um encontro entre os 

grupos de pesquisa ainda no decorrer desse ano. Neste encontro os grupos relataram suas 

pesquisas evidenciando o objeto, o problema, os objetivos e a abordagem metodológica.  Esses 

relatos possibilitaram estabelecer que cada grupo manteria sua perspectiva metodológica de 

investigação, sem negar a existência de diferentes lógicas na pesquisa (LOPES e COSTA, 

2012). As primeiras decisões definiram que seria possível estabelecer uma rede composta por 

grupos de pesquisa que tivessem como objeto de estudo a formação e prática docente. Para a 

realização dessa reunião foi feito convite aberto aos grupos participantes do X EDUCERE que 

ocorreu na PUCPR no ano de 2013.  

 Nos anos seguintes as reuniões da Rede ocorreram em eventos para os quais os 

participantes dos grupos organizaram simpósios e mesas redondas. Entre os eventos situam-se 

edições do ENDIPE8, EDUCERE9, ANPEd Sul 10, SIDPD11 e CIDU12. Dessas parcerias foram 

originadas publicações de artigos em periódicos como na Revista Diálogo Educacional, Revista 

Entrever, Revista Formação Docente, Revista Intersaberes, Revista Práxis Educativa e Revista 

Transmutare. As parcerias também incluíram composição de bancas examinadoras de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado. Na medida em que as articulações foram se 

fortalecendo, o grupo definiu  por estabelecer um termo  de cooperação acadêmica de modo 

institucionalizado, além de decidir por realização de encontros programáticos e de estabelecer 

uma identidade para a Rede deliberada em reunião coletiva de seus membros, portanto, supera 

o acaso para se constituir em rede institucionalizada, como segue.       

 A RIPEFOR tem por objeto estudos, pesquisas, atividades acadêmicas, científicas 

desenvolvidas por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre os Grupos de 

                                                           
8 Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino. 
9 Congresso Nacional de Educação promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
10 Reunião Científica Regional da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. 
11 Simpósio Internacional sobre Desenvolvimento Profissional Docente promovido pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. 
12 Congresso Ibero-americano de Docência Universitária. 



Pesquisa das Instituições parceiras que são: PUCPR; UFSC; UEPG; UFPEL; FURB; 

UNIVILLE; UNINTER; UTFPR e IFSUL. Conforme o Termo de Cooperação Acadêmica 

(2016) estabelecido entre as nove instituições que integram a Rede, a cooperação entre os 

grupos de pesquisa tem como características: a elaboração e desenvolvimento conjunto de 

atividades de pesquisa e projetos de investigação no campo da Formação, Profissionalização, Trabalho 

e Práticas Docente;  organização de iniciativas de dinamização acadêmica, cultural e científica, 

designadamente pela realização conjunta de seminários, conferências e/ou outros encontros; 

intercâmbio pedagógico e científico de docentes, pesquisadores e estudantes em programas conjuntos 

de formação graduada e pós-graduada;   desenvolvimento de produções coletivas, comunicações e 

publicações, articulados aos estudos dos Grupos de Pesquisa. 

São grupos de pesquisa da RIPEFOR:  Núcleo de Pesquisa Escola, Cultura, Arte e 

Trabalho Docente - NUPEDOC/UFSC;  Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho e a 

Formação Docente - GETRAFOR/UNIVILLE;  Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Trabalho 

Docente - GEPTRADO UEPG;   Grupo de Pesquisa sobre o Desenvolvimento Profissional 

Docente - TRANSMUTARE/UTFPR; Grupo de Estudos Narrativos em Educação - 

GENE/IFSUL; GEALE/UFPEL - Grupo de sobre a Aquisição da Linguagem Escrita;– Grupo 

de Pesquisa em Formação de Professores e Práticas Educativas - GPFORPE /FURB;  Grupo de 

Pesquisa Práxis Educativa: dimensões e processos - GPRÁXIS/PUCPR; Grupos de Pesquisa 

Educação, Tecnologia e Sociedade, PPGE/UNINTER, Grupo de estudos e pesquisas: Formação 

de Professores e Práticas de Ensino – FOPPE/UFSC; Grupo de Estudos e Pesquisa: Didática e 

Formação docente – GEPEDIDO / UEPG). Para compreensão das possíveis articulações entre 

os grupos apresentamos uma ementa síntese de cada um dos grupos quanto ao tema investigado 

e objetivo.     

Núcleo de Pesquisa Escola, Cultura, Arte, NUPEDOC (Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC) se organiza a partir do interesse 

das pesquisadoras sobre a formação e o trabalho de professores nos diferentes níveis de ensino. 

O núcleo de pesquisa está estruturados em torno de quatro eixos: a) formação inicial e 

continuada para a infância; b) prática de ensino como co-formadora (ênfase na relação 

escola/universidade); c) desenvolvimento estético de professores e crianças; d) reflexão 

conceitual a partir dos pressupostos de Bakhtin e Vigotski. 

Grupo de estudos e pesquisa sobre trabalho e formação docente, GETRAFOR 

(Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Joinville, UNIVILLE) 

–. Esse grupo de pesquisa tem por objetivo realizar investigações voltadas para o trabalho e a 

formação docente nas várias instâncias de sua realização, sob um ponto de vista 

multideterminado que considere questões históricas, políticas e culturais. Desenvolve pesquisas 

com financiamentos institucionais (da própria UNIVILLE) e de órgãos de fomento (CNPq e 



CAPES). É um espaço coletivo de formação e constituição identitária de pesquisadores no que 

tange aos aspectos metodológicos e teóricos.  

 Grupo de Pesquisa em Formação de Professores e Praticas Educativas, GPFORPE, 

(Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau, FURB). 

Este grupo tem por objetivo investigar a formação de professores e práticas educativas em 

contextos formais e não formais, considerando processos que envolvem o desenvolvimento 

profissional docente, a fim de elaborar conhecimentos científicos que contribuam para a 

qualificação dos processos de ensinar e aprender. As temáticas de interesse do grupo são: 

Formação inicial e continuada de professores. Desenvolvimento profissional docente. Saberes 

Docentes. Práticas Educativas em contextos formal e não formal. 

Grupo de estudos e pesquisas sobre o trabalho docente,  GEPTRADO (Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa) - em que os projetos 

de pesquisa que o compõem envolvem investigações sobre a epistemologia do trabalho docente 

sob dois enfoques: formação de professores e trabalho docente. A epistemologia do trabalho 

docente diz respeito ao estudo crítico da docência considerando seus aspectos psicossociais, 

históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais. A epistemologia do trabalho docente 

pretende determinar a origem, o valor e os objetivos da atividade realizada pelo professor. 

Grupo de Pesquisa sobre desenvolvimento profissional docente, TRANSMUTARE 

(Departamento de Educação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná) investiga o 

desenvolvimento profissional docente particularmente: a formação inicial e continuada; os 

processos de desenvolvimento profissional formais e informais; as políticas de formação no 

âmbito dos sistemas de ensino e instituições; os espaços formativos para a aprendizagem 

profissional; e os currículos de formação do professor.   

Grupo de Estudos Narrativos em Educação, GENE (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Sul-riograndense) assume a construção da identidade profissional e o 

desenvolvimento da profissionalização ao longo da vida como seu principal foco de estudos e 

pesquisas. Adotamos a imagem das digitais de um polegar, construída não com a pele, mas com 

os diversos saberes que experimentamos ao longo da vida, como símbolo de nosso grupo. É 

este o pressuposto teórico que nos funda e sustenta: não somos nem isso, nem aquilo, mas 

estamos sendo várias coisas e trazemos em nós a potência de construirmos nosso estar no 

mundo de acordo com nossos desejos. Nossas narrativas não são apenas nossas memórias, mas 

são a criação do enredo de nossas vidas e, por isso, nosso principal instrumento de 

coleta/criação de informações. 

Grupo de estudos sobre a Aquisição da Linguagem Escrita, GEALE (Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas). Os estudos desenvolvidos pelo 



GEALE visam: (1) a descrição do processo de aquisição e de desenvolvimento da escrita em 

crianças das primeiras séries do ensino básico; (2) a análise de processos individuais e de 

tendências gerais encontradas durante o período de aquisição e desenvolvimento da escrita; (3) 

a comparação de aspectos de aquisição da língua oral com dados de escrita inicial; e (4) a 

formulação de propostas para o aprimoramento do ensino de língua materna. As pesquisas do 

grupo, que têm como base o material que compõe o BATALE (FaE-UFPel), investigam as 

relações entre o conhecimento linguístico da criança e sua escrita inicial; bem como entre os 

erros encontrados em suas produções textuais e as complexidades inerentes ao sistema 

ortográfico. 

Grupo de pesquisas sobre práxis educativa: dimensões e processos, GPRÁXIS 

(Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná) 

integra a Linha de Pesquisa Teoria e Prática na Formação de Professores, do Programa de Pós-

graduação em Educação da PUC – PR. Iniciou sua trajetória em 1995, com a nominação de 

Grupo de Pesquisa Metodologia do Ensino e Avaliação da Aprendizagem na Educação 

Superior.  O objeto o estudo é da prática educativa realizada na escola. As investigações têm 

por finalidade compreender as relações da ação docente com as interferências socioculturais no 

cotidiano dessa prática e as implicações com a formação de professores. As pesquisas realizadas 

pelo grupo abordam problemáticas a respeito da formação inicial, continuada, desenvolvimento 

profissional de professores, prática docente e tecnologias educacionais, portanto se situam no 

campo da formação de professores, da didática e das tecnologias educacionais.  

Grupo de Pesquisa Educação, Tecnologia e Sociedade, GPETS (Programa de Pós-

Graduação em Educação do Centro Universitário Internacional) tem por finalidade  

compreender o processo de formação integral dos sujeitos do cotidiano escolar, mediados por 

tecnologias, especialmente a relação entre método e metodologias nos processos de ensino e 

aprendizagem e suas implicações com  a formação docente. 

Grupo de Estudos e Pesquisas: Formação de Professores e Práticas de Ensino, FOPPE 

(Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC) 

–tem por objetivo realizar pesquisas sobre a profissão docente, relacionadas principalmente a 

aspectos que circunscrevem processos de formação de professores, práticas de ensino, 

condições de trabalho, identidades e saberes docentes, currículos e suas implicações no trabalho 

dos professores, consubstanciados pelas multideterminações do contexto social. 

Grupo de Estudos e Pesquisa: Didática e Formação Docente, GEPEDIDO (Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa) tem como objeto o 

estudo a prática educativa realizada nos diferentes níveis e modalidades de ensino. As 

investigações nesta linha tomam a prática social para compreender as relações que a orientam 



e sustentam a teoria como expressão da prática servindo de indicador para o campo da formação 

de professores. As temáticas das investigações abrangem a didática, a prática pedagógica, a 

formação e os saberes docentes. 

 

As dinâmicas de articulação e os desafios da RIPEFOR  

  

 As práticas realizadas nas dimensões em que a RIPEFOR assume envolve a cooperação 

e o compartilhamento, as discussões e debates em torno das pesquisas desenvolvidas, a 

organização das publicações, a composição de bancas de avaliação das pesquisas realizadas. 

Essas práticas se concretizam em encontros sistemáticos e programáticos.   A articulação entre 

os grupos se estabelece nas seguintes dimensões: (i)  ampliação, aprimoramento e 

aprofundamento da compreensão do campo de pesquisa em formação de professores e da 

didática; (ii) divulgação dos resultados de pesquisa em co-autoria em publicações realizadas 

em livros, periódicos e eventos; (iii)  parceria na formação de pesquisadores.   

Nesta perspectiva a RIPEFOR realiza de um a dois encontros anuais, atendendo a 

dispersão geográfica dos grupos, por meio de rodízio deliberado pelos grupos o que  atende a  

desterritorialização geográfica (SANT’ANNA 2015).  Para cada encontro é estabelecida uma 

programação em que os grupos expressam seus resultados de pesquisas destacando o processo 

teórico metodológico que sustenta suas análises. Esse destaque é de imperativo por permitir 

situar a epistemologia compositiva do campo de formação de professores. Além disso, esses 

encontros visam fortalecer as parcerias e desenvolver as ações previstas no acordo de 

cooperação.   

Desde a sua implantação até os dias atuais essa programação de encontros tem se 

efetivado o que testemunha a não efemeridade da rede, como adverte Mocelin (2009). Podemos 

afirmar que na rede os grupos buscam uma maior colaboração ampliam seu potencial 

investigativo. (ARCILA-CALDERÓN, PIÑUEL-RAIGADA E CALDERÍN-CRUZ, 2013).  

No entanto, esses autores ressaltam que cabe aos  grupos de pesquisadores experientes podem 

incorporar tecnologias pelo intercâmbio realizado em novas formas de criação e produção 

científica. Duas tentativas já foram empreendidas nesta direção, mas ainda não se 

concretizaram.  

A dimensão divulgação dos resultados de pesquisa em co-autoria em publicações 

realizadas em livros, periódicos e eventos tem sido profícua. São inúmeros trabalhos publicados 

em eventos, artigos em periódicos em que atestam o fortalecimento da parceria entre os grupos 

de trabalho na RIPEFOR. Com efeito, a rede atende as tendências atuais como indica 

Balancieri, et all (2005), pois existe correspondência entre uma colaboração científica para  uma 



maior qualidade na  investigação dos grupos na direção do preconizado por Arcila-Calderón, 

Piñuel-Raigada e Calderín-Cruz (2013).  

A publicação da RIPEFOR destacada é a obra “Práticas de formação de professores: da 

Educação Básica à Educação Superior”, organizado pelas pesquisadoras Romanowki, Martins 

e Cartaxo (2016) que congrega investigações realizadas pelos diferentes grupos de pesquisa da 

Rede. O tema central do livro é a formação de professores entendida como um processo 

permanente de construção da profissão, iniciada na escolarização e aperfeiçoada ao longo da 

carreira profissional. Cabe ainda destacar nesta dimensão a participação intensa dos membros 

na organização de mesas redondas e palestras em parceria que se estacam nos eventos da área 

já nominados acima.   

Em relação as parcerias em formação há uma intensa troca de colaboração entre os 

grupos da rede na formação de bancas de defesa de dissertação e teses de doutoramento, que 

não são restritas ao cumprimento das exigências acadêmicas. Em muitas destas trocas há uma 

sinergia para  contribuir na formação dos orientados por trocas e indicações que ultrapassam os 

momentos formais das referidas bancas. Nos encontros da rede essa formação se amplia pela 

diversidade das abordagens de pesquisa que são discutidas e examinadas.  

No limite, das reflexões estabelecidas neste texto inserem-se como desafios a RIPEFOR 

a colaboração intensificada para a proposição de uma pesquisa transversa envolvendo  os 

grupos de modo a examinar uma problemática em suas diferentes dimensões de modo a 

expressar as possibilidades de uma pesquisa coletiva. A isso se soma a consolidação de uma 

página da RIPEFOR para tornar públicas as práticas de colaboração e cooperação realizadas, 

bem como potencializar as trocas entre seus membros.    

  

Contexto das redes em Moçambique 

 

Moçambique é um país jovem, que alcançou a Independência Nacional em 1975. Até à 

altura da Independência existia no país uma única Instituição de Ensino Superior (IES), a 

Universidade de Lourenço Marques, localizada na capital do país. 

Após a Independência Nacional, a UL foi transformada em Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM). Esta Universidade ofereceu cursos de formação de professores para o Ensino 

Secundário. Em 1985, devido à necessidade de se expandir o sistema de educação 

moçambicano, criou-se uma nova instituição, a primeira pós-Independência, com a 

denominação de Instituto Superior Pedagógico (ISP), vocacionada à formação de professores e 



outros técnicos de educação. Em 1995, o ISP é transformado em Universidade Pedagógica 

(UP).  

Paulatinamente, e no contexto da adopção da economia de mercado, foram surgindo 

outras Instituições de Ensino Superior, contando o país actualmente com 18 públicas e 31 

privadas. Das instituições existentes, menos de 10 oferecem cursos de formação de professores 

e apenas cerca de 5 dessas instituições oferecem Programas de Pós-graduação na área da 

educação. Durante muito tempo as instituições privilegiaram (e algumas ainda continuam a 

privilegiar) mais o ensino do que a pesquisa e a extensão. As exigências de avaliação 

institucional colocam novos desafios às IES em Moçambique, levando a que a questão da 

pesquisa seja levada paulatinamente ao centro das suas actividades. 

A nível nacional, a UP concentra o maior número de Doutores e Mestres em educação, 

assim como o maior número de cursos de Pós-graduação em Educação. Desse modo, iremos 

focalizar a nossa atenção na UP, mais particularmente no Centro de Estudos de Políticas 

Educativas (CEPE) vocacionado para estudos da área da educação. 

 

Redes de investigação: a experiência do CEPE da UP 

 

A UP, a maior instituição moçambicana que actua na formação de professores com nível 

superior, tem a sua sede em Maputo. Aquando do início das suas actividades, o ISP, actual UP, 

estruturou-se em Faculdade e, mais tarde, abriu Delegações no país. 

Actualmente, a UP possui um total de 6 Faculdades em Maputo, uma Faculdade na Província 

de Inhambane (esta não oferece cursos de formação de professores) , 2 Escolas Superiores em 

Maputo (apenas uma oferece curso de formação de professores) e 10 Delegações nas províncias 

do país.  

Indicamos de seguida as Faculdades e Escolas e respectivos cursos de formação de 

professores oferecidos em 2018: 

a) Faculdade de Ciências da Linguagem, Comunicação e Artes: cursos de Licenciatura em 

Ensino de (i) Português; (ii) Inglês; (iii) Francês; 

b) Faculdade de Ciências Sociais e Filosóficas: cursos de Licenciatura em Ensino de (i) 

História e (ii) Filosofia; 

c) Faculdade de Ciências da Terra e Ambiente - curso de Licenciatura em Ensino de 

Geografia; 



d) Faculdade de Ciências Naturais e Matemática: cursos de Licenciatura em Ensino de (i) 

Matemática; (ii) Física; (iii) Química; (iv) Biologia; 

e) Faculdade de Educação Física e Desporto - curso de Licenciatura em Ensino de 

Educação Física e Desporto (UP, 2017). 

f) Escola Superior Técnica - curso de Licenciatura em Educação Visual. 

As Delegações da UP nas províncias são as seguintes: UP-Gaza, UP-Maxixe, UP-

Massinga, UP-Manica, UP-Beira, UP-Quelimane, UP-Tete, UP-Nampula, UP-Niassa e UP-

Montepuez. A denominação das Delegações é proveniente do local onde se situam. Todas as 

Delegações oferecem cursos de formação de professores, em função dos recursos humanos que 

possuem e das necessidades dos locais em que estão inseridas. 

No total a UP tinha um total de 54.576 estudantes e 3.174 docentes em 2016. De referir 

que a maior parte dos estudantes fazem cursos na área de formação de professores. 

Em 2007, como forma de melhor organizar as actividades de pesquisa e extensão, a UP criou 5 

Centros de Pesquisa: (i) CEDECA – Centro de Estudos de Desenvolvimento Comunitário e 

Ambiente; (ii) CEMEC – Centro de Estudos de Matemática e Etnociências; (iii) CEPE – Centro 

de Estudos de Políticas Educativas; (iv) CIDAF – Centro de Investigação em Desporto e 

Actividade Física; e (v) CTE – Centro de Tecnologias Educativas. Estes Centros, denominados 

de Centros do Tipo 1, possuem sede em Maputo, tendo Núcleos em todas as Delegações. 

O CEPE, por exemplo, possui NEPEs (Núcleos de Estudos de Políticas Educativas), em 

todas as Delegações da UP. Para além dos Centros de Pesquisa de Tipo 1, a UP possui também 

nas Faculdades, Escolas e Delegações, Centros de Pesquisa de Tipo 2. 

 

Organização do CEPE para a pesquisa 

 

O CEPE, espaço privilegiado a nível da UP para a realização de pesquisas na área da 

educação, está organizado em Núcleos de Pesquisa, que incorporam docentes e estudantes de 

várias proveniências.  

Os Núcleos de Pesquisa que funcionam no CEPE são os seguintes: Educação para a 

Infância; Necessidades Educativas Especiais; Formação de Professores; Inteligência Emocional 

e Habilidades Sociais; Avaliação e Qualidade da Educação; Interdisciplinaridade e 

Transversalidade; Currículo Local; Género e Sexualidade; Estudos Culturais no Ensino de 

Línguas; Inovações Educativas; Memórias de Políticas Educativas; Supervisão do Ensino e 



Didácticas. Estes Núcleos realizam estudos em todos os níveis de Ensino: Básico, Secundário, 

Superior, Técnico- Profissional e Educação de Adultos. Regra geral fazem parte dos Núcleos 

do CEPE, docentes e estudantes da Graduação e Pós-graduação da UP, que se encontram nas 

Faculdade, Escolas e Delegações. 

Para além do desenvolvimento de pojectos de pesquisa, o CEPE tem organizado 

Simpósios, Conferências, Seminários, Workshops, Debates, entre outros eventos científicos.  

 

As redes de pesquisa do CEPE 

 

As redes de pesquisa do CEPE integram estudantes e docentes da UP-Sede em Maputo 

e das Delegações. No CEPE ainda existe um grupo de professores integrados na rede de 

pesquisa Transmutare, Grupo de Pesquisa sobre Desenvolvimento Profissional Docente, com 

sede no Departamento de Educação da UTFPR, Brasil. Com o desenvolvimento das tecnologias 

de informação e comunicação, uma das grandes possibilidades é realizar um trabalho conjunto 

sem a limitante espaço/tempo. Acresce-se a isto o facto de que "novas ideias científicas (...) e 

a formação de bons profissionais suplantaram a possibilidade de instituições isoladas" 

(Balancieri, 2004, p. 31). 

Foi no âmbito das actividades da Transmutare que uma pesquisadora teve a 

possibilidade de participar no IX Congresso Iberoamericano de Docência Universitária em 

Murcia, Espanha, 2016, e ainda se ter efectivado no Brasil e em Moçambique a publicação de 

artigos ligados ao trabalho desenvolvido na rede de pesquisa. 

Na UP-Sede, os projectos desenvolvidos e em curso envolvem docentes e estudantes de 

diferentes Faculdades e Escolas. Um das vantagens desta organização da pesquisa é a prática 

da interdisciplinaridade, a "interconexão de diferentes tipos de saberes, estes oriundos de 

diferentes esferas de conhecimento" (Novikoff e Cavalcanti, 2017, p. 58). Estabelece-se assim 

o diálogo entre diferentes saberes na identificação e na busca de solução de um problema 

educacional. Alarga-se o conhecimento sobre educação "negando certezas dogmáticas e 

isolamentos teóricos" assumindo a "abertura à pluralidade de relações e perspectivas por meio 

de um olhar mais crítico e reflexivo sobre o mundo e sobre a própria ideia de conhecimento" 

(Novikoff e Cavalcanti, 2017, p. 67) em que este é "construído por todos de maneira 

colaborativa e participativa" (Ibid., p. 68). Assim, num projecto de pesquisa do CEPE podemos 

encontrar especialistas da educação provenientes de várias áreas: currículo, políticas 



educacionais, formação de professores, avaliação educacional, matemática, história, geografia, 

física, entre outras. 

Nesta perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar e transversal, são 

concebidos e desenvolvidos projectos de pesquisa, cujos resultados são divulgados em eventos 

científicos e publicados em Revistas e Livros. Podemos indicar algumas das obras resultantes 

do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores do CEPE e o respectivo ano de publicação:  

 

Livros publicados pelo CEPE 

 

A lista que se segue apresenta um conjunto de livros publicados pelo CEPE. Para além 

destes livros, saídos sob chancela do CEPE e da Editora Educar (pertencente a UP) os 

pesquisadores do CEPE têm efectuado publicações em outros espaços. Assim, o CEPE publicou 

até a presente data os seguintes livros: Formação de professores em Moçambique: resgatar o 

passado, realizar o presente e perspectivar o futuro (2009); Progressão por ciclos de 

aprendizagem no Ensino Básico: desafios na mudança do paradigma de avaliação (2012); 

Avaliação educacional em Moçambique: inclusão, inovação e qualidade (2013); Didácticas e 

práticas de ensino-aprendizagem em Moçambique: competência, renovação e qualidade (2014); 

Reflexões sobre o desenvolvimento curricular (2014); Temas Transversais em Moçambique: 

Educação, Paz e Cidadania (2015); Necessidades educativas especiais: acesso, igualdade e 

inclusão (2015); Oportunidades para ensinar e aprender Educação Ambiental no 1º Ciclo do 

Ensino Secundário Geral em Moçambique (2016); Ensino Básico em Moçambique: Politicas, 

Práticas e Qualidade (2016); Percursos de vida de professores aposentados do Ensino Primário 

em Moçambique (2017); Educação para a Infância em Moçambique: do papel da família à 

intervenção pedagógica (2017); O Currículo Local: teoria e prática (2017); Universidade 

Pedagógica: 30 anos contribuindo para o desenvolvimento de Moçambique (1985-2015) 

(2017); Avaliação no Ensino Básico: reflexões e experiências do Brasil e de Moçambique 

(2017). 

Para além dos livros que periodicamente publica, o CEPE também publicou os seguintes 

Manuais de apoio à abordagem dos temas transversais na UP: Manual de ética e deontologia 

profissional (2011); Reflectindo sobre género, educação e sexualidade - repensar conceitos e 

preconceitos: contributos para a formação inicial de professores na Universidade Pedagógica 

(2011); Educação para a Paz: uma questão de humanismo (2011); Educação Ambiental: uma 



questão de cidadania (2011); Reflectindo sobre o Vírus de Imunodeficiência Humana (HIV) e 

o Síndroma de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) (2011). 

O CEPE possui também uma Revista Electrónica - a Revista Udziwi, que em língua 

nyungwe (língua nacional falada na Província de Tete) significa Sabedoria. A Revista foi criada 

em 2010, com periodicidade trimestral e, a partir de 2016, a periodicidade da Revista passou a 

ser Semestral. Esta Revista encontra-se na Edição 30 (I Semestre de 2018) e integra, no seu 

Conselho Editorial, professores de Moçambique (da UP e de outras universidades), Brasil, 

Angola, Portugal, Espanha e África do Sul. Deste modo, parte dos resultados das pesquisas dos 

Núcelos são também publicados nesta Revista, como noutras de Moçambique e do mundo. 

 

Considerações finais 

  

 Os grupos de pesquisa podem se tornar espaços privilegiados para  que o trabalho em 

Rede ocorra, bem como pode representar comunidades profissionais que buscam 

aprimoramento constante. A socialização das experiências de pesquisa estimula a capacidade 

coletiva de chegar a acordos, propostas e oportunidades de estudo, formação e aprofundamento 

teórico. 

Em concordância com um estudo apresentado por Day (2001), em relação à formação 

docente, situado no contexto da Inglaterra, o resultado aponta para a necessidade de se ter tempo 

de encontro com os pares para discussão de questões de diversa s ordens relacionadas à 

educação como solicitação primordial a esse processo.  O alargamento das relações entre os 

grupos de pesquisa compreende a organização de iniciativas de dinamização acadêmica, 

cultural e científica, designadamente pela realização conjunta de seminários, conferências; o 

intercâmbio pedagógico e científico de docentes, pesquisadores e estudantes em programas 

conjuntos de formação graduada e pós-graduada; o desenvolvimento de produções coletivas, 

comunicações e publicações, articulados aos estudos dos Grupos de Pesquisa. Nessa 

perspectiva as publicações articulam os estudos, tais como livros, número temático de 

periódico, simpósios em eventos. O processo desencadeado tem o efeito da pedra atirada no 

lago, isto é a  perturbação na água causada pelo impacto da pedra, causa um movimento de 

ondas que se alargam e se afastam do ponto de colisão. As relações estabelecidas na Rede 

propagam os resultados e reverberam potencializando suas possibilidades.  

Sob outra ótica, como consequência da colonização portuguesa, Moçambique herdou 

uma situação de quase total ausência de IES. Estas desenvolveram-se no período pós -colonial 

e, posteriormente, com a adopção do liberalismo económico e político, mais IES têm vindo a 



estabelecer-se, mas quase sempre privilegiando a componente Ensino, incluindo as poucas que 

se dedicam à formação de professores. A existência de redes de pesquisas a nível nacional e 

internacional é algo que está a emergir. A experiência da UP é peculiar, tendo em conta a forma 

como se expandiu por todo o país, com a criação de Delegações e, posteriormente, com a 

estruturação dos Centros de Pesquisa, que acabam desempenhando um papel preponderante no 

desenvolvimento das redes de pesquisa. 

Com efeito, a aproximação estabelecida  entre a UP e a RIPEFOR se expressa como 

possível pela natureza de suas preocupações na formação de professores, desenvolvimento da 

pesquisa e fortalecimento de redes de investigação e cooperação.   
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