
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( COMUNICAÇÃO COORDENADA )

NOME: FABRÍCIA NUNES DE JESUS GUEDES

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DA PESQUISA  MULTIDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO ACADÊMICA NA UNIVERSIDADE: PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE SABERES

AUTORES: FABRÍCIA NUNES DE JESUS GUEDES, FABRÍCIA NUNES DE JESUS GUEDES, MARCOS ANTÔNIO GOMES, IGOR FERNANDES DE ABREU

PALAVRA CHAVE: FORMAÇÃO, PESQUISA, PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS, MULTIDISCIPLINARIDADE

RESUMO

O ingresso no Ensino Superior é muitas vezes um desafio para os alunos recém-chegados. É fato que os trabalhos e pesquisas científicas neste nível são embasados na busca

pelo conhecimento, na crítica textual, ou seja, numa reflexão que vai além da mera reprodução de saberes. Assim, os alunos são levados à amadurecer suas concepções e

raciocínios dentro de um amplo campo do saber. 

Durante vários anos de existência da universidade, o ensino tem se dado através da transmissão de certezas. Desta forma, a inserção da pesquisa dentro da academia traz à

tona o exercício da dúvida frente à necessidade de construção de novos conhecimentos. Torna-se essencial questionar as teorias, formulações e premissas, provocando

descobertas, respostas e por fim, aprendizado. Eis aqui uma ferramenta facilitadora no processo ensino/aprendizagem.

Partindo do princípio que a sociedade reconhece o conhecimento como capital intelectual, a pesquisa torna-se uma ferramenta na reconstrução da prática pedagógica, bem como

na construção de novos saberes. 

	Para APPOLONI (2003) falar de “Universidade e Pesquisa” é na verdade tratar da questão “Universidade e Sociedade”, da Universidade enquanto geradora do conhecimento e

da cultura, e formadora de recursos humanos para a ciência e para a tecnologia. É, em nível mais fundamental, discutir o papel da Universidade como instituição que, com base

no conhecimento acumulado, no estudo da evolução da cultura e das civilizações, deve continuamente realizar autonomamente a análise e a reflexão crítica da sociedade (sem

reduções ou viéses religiosos, político-partidários, mercadológicos ou cientificistas). Deve dissecar as falhas e os pontos fortes da sociedade e propor novos caminhos, dentro da

ética e da responsabilidade social. Dentro deste contexto, a Pesquisa, em seu sentido mais amplo, é o cerne da Universidade.

A pesquisa, originalmente, é uma inquietação, uma busca perene, uma insatisfação em se contentar com as respostas disponíveis para compreender o mundo, que é inacabado

e, portanto, perene de perguntas. Mas perguntas silenciosas, apenas presentes para pessoas que estejam prontas para ouvi-las ou, melhor dizendo, prontas para formulá-las. É

esta prontidão que seria atributo do pesquisador que, aliado ao método adequado, constrói a pesquisa. (MOREIRA, 2005). O objetivo desta comunicação coordenada é discutir os

benefícios da iniciação científica na formação acadêmica  dos estudantes de engenharia.

	

A prática da pesquisa nas instituições de ensino superior é valorizada por meio dos programas de iniciação científica, onde professores e alunos, movidos pelo desejo de

descobertas, soluções, respostas, se dedicam à elaboração e condução de projetos que vislumbrem os mais diversos saberes das ciências. A iniciação científica mostra-se um

instrumento que introduz acadêmicos da graduação na pesquisa científica, proporcionando aos mesmos aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, além de estimular

sobretudo o pensamento crítico.

Para OLEGINI e MACIEL (2011), essa ferramenta permite a interação do aluno, transformando ele em um aluno ativo, participativo. Ela permite o estreitamento da relação

professor-aluno, aluno-livro, aluno com o meio acadêmico e até mesmo com a sociedade. Um dos segmentos de pesquisa é a de campo, e desse modo permitimos ao aluno a

interação com a prática, a realidade e posteriormente de posse de vários dados, transformam a sala de aula em campo de debate, oficinas, seminários, workshops,etc.  A

abordagem da metodologia envolve  hipóteses para exposição da pesquisa, pois, para se pesquisar, precisamos do problema e, a partir das leituras essenciais previamente

sugeridas pelo professor esse aluno começa a agregar novos conhecimentos, acumular mais perguntas, pois as dúvidas e opiniões surgirão. Então está formado mais um plano

de aulas para várias outras aulas, é extremamente enriquecedora a ferramenta "pesquisa". É como eu digo, o que pra muitos professores é impossível adotar o lúdico numa aula

de nível superior, para mim, com a ferramenta pesquisa torna-se possível sim, e mais, proporcionam aulas prazerosas e criativas.Pois a criatividade também é resultado do

processo de pesquisa pois permiti ao aluno que exponha suas descobertas.

Os resultados desta comunicação visam dissertar sobre uma pesquisa pautada na iniciação científica envolvem a articulação uma multidisciplinaridade, com vistas à produção

científica veiculada à vida acadêmica e social. O modelo de ensino pautado na mera transmissão de conhecimentos, ou na mera produção de pesquisa científica isoladamente é

ineficaz no que diz respeito a produzir um ensino superior de qualidade, que forme profissionais reflexivos acerca do seu posicionamento diante das mazelas da sociedade. 

Como considerações finais, neste cenário, acredita-se que a inserção da iniciação científica com sua posterior produção acadêmica no ensino superior propicia autonomia

intelectual dos docentes pesquisadores e dos alunos de graduação, salientando saldo qualitativo para formação profissional destes últimos. Assim, o quanto antes o aluno for

introduzido nesta forma inovadora de ensino e aprendizagem na graduação, maiores contribuições para o crescimento da sociedade são esperadas.

APPOLONI, CARLOS ROBERTO. UNIVERSIDADE E PESQUISA.. PALESTRA PROFERIDA NO X SIMPÓSIO SOBRE COMUNICAÇÃO E CULTURA NO TERCEIRO MUNDO 

NO ANFITEATRO DO CESA / UEL EM 10 DE JULHO DE 2003. 

MOREIRA, Janine. UNIVERSIDADE, PESQUISA E SABERES: o Professor como construtor do saber científicoLinguagens, Educação e Sociedade Teresina n. 13 jul./dez. 2005,

26 – 36p.

OLEGINI, Micheline Rodrigues; MACIEL, Cilene Maria Lima Antunes. ENSINO SUPERIOR: A pesquisa como ferramenta pedagógica. Disponível em:

http://www.webartigos.com/artigos/ensino-superior-a-pesquisa-como-ferramenta-pedagogica/73568/ Publicado em 08 de agosto de 2011 Acesso em 02 de agosto de 20

Projeto 1


