
EVENTOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS 
 

III SEPED - Seminário de Práticas Educativas 
16 e 17 de junho, 2011 – FACIP/UFU - http://pipecinco.blogspot.com/ 

CMELP - VIII Colóquio Nacional de Professores de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura  
22 a 24 de agosto, 2011 – FACIP/UFU - http://www.facip.ufu.br/node/761 

 
ENPECPOP - Encontro Nacional de Pesquisadores(as) em Educação e Culturas Populares 

16 e 17 de setembro, 2011 – UFU/Santa Mônica - http://www.enpecpop.faced.ufu.br/node/253  

IX Jogo do Livro e III Fórum ibero-americano de letramentos e aprendizagens 
26 a 28 de outubro, 2011 – UFMG – http://www.fae.ufmg.br/pagina.php?page=livro 

Terceiro Congresso Internacional Universidade Federal do Espírito Santo/ 
Université Paris-Est/Universidade do Minho 

07 a 10 de novembro, 2011 – Vitória - http://www.ufes.br/ppghis/congresso/ 

 

5º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária 
08 a 11 de novembro, 2011 – UFRGS, Porto Alegre - http://www6.ufrgs.br/5cbeu/ 

 

SILEL - XIII Simpósio Nacional de Letras e Linguística e III Simpósio Internacional de Letras e Linguística 
23 a 25 de novembro, 2011 – UFU, Santa Mônica - http://www.ileel.ufu.br/silel2011/pt/default.asp 

 
Mais informações, acesse: http://geplel-ufu.blogspot.com  
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O olhar investigativo na graduação em Pedagogia*  

As implicações e as perspectivas da pesquisa educacional no Brasil 

contemporâneo, cujo marco inicial é a criação do Instituto Brasileiro de 

Pesquisa (INEP), em 1930, apontam uma carência de estudos devidamente 

fundamentados e que promovam uma reflexão apurada sobre a educação. 

(GATTI, 2001) Ainda há muitas pesquisas que apresentam interpretações 

superficiais, pouco contribuindo para o avanço científico e menos ainda para 

com a sociedade.  

As Universidades têm hoje, como explica Gatti, papel fundamental 

para essa produção do conhecimento e divulgação de estrategias de ações que 

podem ser transformadoras das precárias condições em que vivem os sujeitos 

na escola. Mas observamos não ser essa uma responsabilidade exclusiva dos 

programas de pós-graduação que, desde o final dos anos 1960, assumiram o 

papel de catalisadores das pesquisas, mas também é parte da formação de 

professores nos cursos de graduação. É na Iniciação Científica que o alunado 

tem suas primeiras experiências investigativas, com ou sem bolsa de estudos. 

Na formação do Pedagogo na FACIP/UFU, nosso lócus, esta 

oportunidade se estende no desenrolar do curso, uma vez que sua matriz 

curricular, voltada para a práxis educativa, propicia uma relação dialética dos 

conhecimentos necessários à formação do professor-pesquisador. Do início ao 

término do curso, atividades integradoras dessa proposta contribuem de 

maneira singular para com o olhar investigativo, como é o caso do Projeto 

Integrado de Prática Educativa, do Estágio Supervisionado, dos Círculos de 

Cultura, da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso e das diferentes 

oportunidades oferecidas pelo Programa Integrado de Iniciação à Docência, 

Conexões de Saberes e demais atividades de extensão e de pesquisa. 

Na perspectiva apontada, as alunas da graduação são incentivadas a 

assumir a responsabilidade da docência na sociedade contemporânea com 

uma postura questionadora, reflexiva e consciente de que perguntas 

instigantes promovem o desejo do conhecimento e ensinam mais do que as 

respostas. É esse prazer de saber que impulsiona a realização de estudos 

significativamente fundamentados, que deverão ter continuidade no decorrer 

da carreira docente.  

Deste modo a docência, a escolarização, a aprendizagem e demais 

aspectos que envolvem a profissão são considerados como objetos de  

 

 

investigação, os quais poderão se tornar também, objetos de desejo de 

pesquisas futuras, em uma relação de cumplicidade, respeito e criticidade à 

própria ação pedagógica.  

Uma vez cientes da necessidade de investigação para a ação e de volta 

à reflexão, a graduada pode deixar de lado seus “achismos” do senso comum 

e se colocar no lugar daqueles e daquelas que pretendem ensinar, com a 

atenção focada nas potencialidades do “outro”, como forma de procurar 

compreender para intervir. Professor-investigador e comunidade-sujeito 

podem ser, assim, partícipes da construção de uma sociedade em constante 

transformação, mas que ainda mantém privilégios e exclusivismos, apesar do 

desejo de igualdade de condições.  

Estar consciente da realidade social alerta para a importância em se 

ter atenção às escolhas do objeto investigado, para que esse igualmente parta 

dessa relação intrínseca com o “outro”, sujeito de nosso olhar.  

Gatti também explana sobre os cuidados que se deve ter com os 

caminhos tendenciosos em nossos exercícios de investigação, modismos ou 

satisfação de interesses particulares. Os objetos investigados podem, nessa 

perspectiva, satisfazer o desejo de contribuir com o campo educacional em 

análises de caráter histórico-crítico-reflexivo e assumir um compromisso social 

com a práxis.  

Destacamos, deste modo, a seriedade que se deve ter para com o olhar 

investigativo promovido sobre a educação durante nossas atividades 

acadêmicas.  
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* Patrícia Nogueira Silva (Aluna do Curso de Pedagogia, FACIP/UFU) e 
Karina Klinke (Professora do Curso de Pedagogia, FACIP/UFU). 
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