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RESUMO 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar os efeitos do dispositivo institucional denominado 
Iniciação Científica (IC) nos egressos participantes dos Programas de Iniciação Científica. 
Trata de uma investigação qualitativa junto aos egressos dos cursos de licenciatura, na 
modalidade presencial, participantes das atividades de IC. Os dados coletados, por via de 
questionário, foram trabalhados a partir da análise de conteúdo. O resultado expressa que os 
egressos que vivenciaram essa experiência de caráter científico ratificam as contribuições da 
iniciação científica à melhoria do desempenho da graduação, da socialização de saberes e da 
apropriação da linguagem científica. Por fim, concluiu-se que a maior parte dos egressos da 
iniciação científica se encaminha para a pós-graduação stricto sensu, com a perspectiva de 
prosseguimento da carreira acadêmica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Iniciação Científica. Licenciaturas. Egressos.   
 

ABSTRACT 
This research has the objective of analyze the effects of institutional device called scientific 
Initiation Programs participants graduates initiation Scientific. This is a qualitative research to 
graduates of master degree courses, in face-to-face mode, participants of scientific initiation 
activities. The data collected for this middle of questionnaire, were worked from the content 
analysis and mediated by dialectic. The result expresses that the graduates that experienced 
this scientific experience ratify the contributions of scientific initiation to performance 
improvement of graduation, the socialization of knowledge and the appropriation of scientific 
language, in addition to provide a reflective practice in teaching practice. Finally, it is 
concluded that the majority of graduates of initiation scientific forwards to the stricto sensu 
graduate, with the prospect of further academic career. 
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No Brasil, um dos esforços para a construção do conhecimento por meio da 

pesquisa na graduação é a Iniciação Científica (IC). Esta permite contribuir para a formação 

sistemática e orientada da consciência do estudante acerca da importância e da acessibilidade 

do processo de investigação, bem como da comunicação e utilização de seus resultados.  

Por meio da IC os estudantes da graduação são inseridos nas atividades regulares 

de pesquisa, mediante planejamento e acompanhamento, buscando conhecimentos na 

perspectiva de pesquisadores em potencial. Por esta via, aperfeiçoa-se a vocação científica e 

tecnológica dos universitários e assegura a relação ensino-pesquisa nesse nível através da 

experiência na atividade científica e do engajamento na pesquisa.  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os efeitos do dispositivo institucional 

denominado Iniciação Científica (IC) nos egressos participantes dos Programas de Iniciação 

Científica (PIC), utilizando a metodologia qualitativa por buscar a compreensão dos 

significados e peculiaridades situacionais apresentadas pelos sujeitos abordados, permitindo 

ao investigador descrever a complexidade da problemática em estudo e analisar a interação de 

variáveis sem desconsiderar os dados quantitativos.  

No tocante à investigação junto aos egressos dos cursos de licenciatura mantidos 

pela universidade, na modalidade presencial, participantes dos PIC, o instrumento utilizado 

foi o questionário. Os dados coletados por essa via foram trabalhados a partir da análise de 

conteúdo, abrangendo aspectos quantitativos e qualitativos que permitiram algumas 

inferências sobre o objeto estudado. Para Bardin (2004), a análise de conteúdo representa um 

conjunto de técnicas que propiciam a apreciação das comunicações visando à obtenção de 

indicadores que permitem deduções e induções de conhecimentos relativos às condições de 

produção/percepção.  

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA: PONTOS E CONTRAPONTOS 

 

O conceito de IC estabeleceu-se nas universidades como uma atividade a ser 

desenvolvida na graduação, visando ao incentivo da prática da pesquisa e à familiarização do 

acadêmico com práticas científicas. Para Silva e Cabrero (1998), a IC precisa integrar as 

políticas de pesquisa das IES, haja vista ser um instrumento básico de formação que permite 

introduzir os estudantes de graduação na pesquisa científica, sob orientação de pesquisadores 

qualificados.  
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Chicarelle (2001) compreende a IC em uma possibilidade mais ampla, como um 

processo composto por experiências vivenciadas pelo aluno, com o objetivo de desenvolver 

Formação Científica (FC). Massi e Queiroz (2010) abordam que a ideia de IC pode ser 

tranquilamente substituída pela de FC como um processo alicerçado no princípio de que se 

aprende a fazer pesquisa praticando-a. Damasceno (1999) afirma que a FC no contexto 

descrito permite o entendimento e a apropriação do caminho da ciência, evidenciando a 

pesquisa como indagação e construção do real, nutrindo a própria ciência. 

Pesquisas na área evidenciam que a participação em atividades de IC contribui 

para o desenvolvimento da formação integral dos graduandos na medida em que eles têm 

contato com um professor-pesquisador, vivenciam uma prática científica e ressignificam 

experiências com outros iniciantes, além da remuneração.  

Os benefícios ora descritos envolvem diretamente a ação docente como sujeito 

capaz de incentivar o trabalho de investigação científica e de pesquisa do aluno, visando à 

difusão/aplicação do conhecimento e do saber, e ao desenvolvimento de competências e 

habilidades básicas e específicas. Entretanto, “[...] cabe ao docente o cuidadoso equilíbrio 

para evitar riscos de uma especialização precoce e excessiva” (MASSI: QUEIROZ, 2010, p. 

9-10). 

Esse equilíbrio proposto pelas autoras envolve a necessidade de não se 

transformar a participação do aluno de IC na realização de atividades mecânicas de pesquisa. 

Pelo contrário, a IC sendo parte da graduação corrobora para a (re)construção de 

conhecimentos profissionais definidos pela temática do projeto, estimula a progressiva 

autonomia acadêmica e intelectual do estudante de IC por meio de atividades orientadas que 

permitam um direcionamento na gestão do tempo de estudo e na execução do plano de 

trabalho. Nessa direção, ao professor-orientador não cabem apenas atribuições.  

Maldonato (1998) enfatiza que as contribuições da IC são observadas tanto no 

corpo discente quanto nos docentes e no próprio curso pela viabilização da produção, 

aprofundamento de temáticas, criação de linhas de pesquisa, estratégias de ensino mais 

criativas e legitimação para a formação superior.  

A pesquisa de Medeiros (2005) investigou acerca das competências que são 

desenvolvidas nos alunos que participam de PIC. O resultado apresentado ratificou o 

desenvolvimento de 04 competências: apresentar-se em público, comunicar-se por escrito, 

comunicar-se oralmente e saber argumentar. Essas competências estão atreladas à 
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comunicação e justificam-se pelas atividades solicitadas pelo professor-orientador do projeto 

e pela própria dinâmica dos procedimentos de pesquisa, conforme o autor indica a seguir: 

 
Dentre os objetivos da formação do bolsista de IC, o aluno deve apresentar, 
no mínimo, um artigo no CONIC [Congresso de Iniciação Científica], fruto 
do PIC. Nesse sentido, o aluno desenvolve a competência de comunicação 
escrita na elaboração do artigo. Adicionalmente, no momento da 
apresentação do CONIC, é estimulada a competência da apresentação em 
público e a comunicação oral. Dentro do ritual de apresentação de artigo em 
congressos científicos, no momento das arguições, os presentes têm a 
liberdade de questionar e lançar dúvidas sobre o assunto apresentado pelo 
bolsista. Esse processo permite que o aluno desenvolva a competência de 
argumentação. Outros momentos de preparação para a construção do artigo e 
das apresentações, inclusive, fazem parte do treinamento do bolsista. 
(MEDEIROS, 2005, p. 127, grifo nosso) 

 

Concorda-se com Medeiros (2005) que o ritual, se assim pode ser chamado, da 

pesquisa científica perpassa por etapas sistemáticas que desenvolvem essas competências. 

Outras tantas habilidades são estimuladas e desenvolvidas nos estudantes de IC, como: 

(re)construir  saberes, aprofundar os conhecimentos específicos, crescer acadêmica, pessoal e 

profissionalmente,  envolver-se com o curso e área de atuação, despertar o interesse em ser 

pesquisador e apropriar-se da prática de desenvolver projetos. Daí, não se pode dizer que a 

participação em um PIC faça ‘parte de um treinamento’.  

Diante do exposto, ainda é possível inferir que a promoção de meios e formas de 

atividades de IC bem como a investigação como prática cotidiana de formação contínua nos 

cursos de graduação intensificam o exercício científico a partir dos princípios e das normas 

metodológicas consagradas, colaboram para a ampliação e publicações nos veículos de 

divulgação científica/acadêmica, favorecem a realização de um trabalho interdisciplinar 

sistematizado, estimulam práticas de estudos independentes e desenvolvem a autonomia 

intelectual e acadêmica do sujeito aprendente, desafiando-o na (re)construção de descobertas. 

Desse modo, as contribuições e benefícios da IC enfatizam a preocupação que 

esse dispositivo institucional deve receber enquanto política de FC, devendo fazer parte das 

atividades acadêmicas orientadas para propiciar o desenvolvimento e manutenção do espírito 

investigativo. Tal registro torna-se relevante para que o desenvolvimento da IC permita de 

fato a construção do conhecimento científico bem como a inserção dos graduandos no cenário 

da pesquisa científica.  

As estruturas de pensamento ora mencionadas fortalecem a relevância da 

reflexão-ação, do raciocinar, do argumentar, do compreender o todo e não somente as partes. 
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Assim, práticas de IC produzidas por meio da pesquisa não são apenas formadoras de 

discursos, mas elas próprias necessitam de um conjunto de esquemas, de construções 

pedagógicas, de articulações de signos e significados para exercerem suas possibilidades de 

FC na graduação. 

 

 

A IC NA FORMAÇÃO DOS EGRESSOS: RELATO DAS EXPERIÊNCIAS  

 

 

Esta seção faz uma abordagem acerca das experiências dos egressos de projetos 

de IC, sujeitos desta pesquisa. No primeiro momento, investigou-se sobre a participação dos 

graduandos partindo das razões do ingresso em um PIC. Dentre as várias colocações, 

destacaram-se: a possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional, o convite de um 

dos professores da graduação, aprimoramento do conhecimento específico do campo de 

atuação e trabalho com investigação, conforme afirma um dos sujeitos: “Primeiro para 

adquirir experiência tendo como consequência o desenvolvimento profissional, segundo 

porque a área da biologia é fascinante” (AO1CBF24).  

A tabela 1 expressa em percentuais as razões que conduzem os egressos a 

participarem de um PIC, merecendo destaque o interesse no aporte teórico, a aquisição de 

novos conhecimentos e a busca por novos saberes. 

 

Tabela 1 −−−− Razões de Ingresso em um PIC 

N°. DE 
ORDEM 

RAZÕES DE INTERESSE 
INCIDÊNCIA 

(%) 
01 Tema / interesse na área de estudo 17,65 
02 Desejo de aprender na prática as etapas de pesquisa/ a 

trabalhar com pesquisa/área científica/ Inserção em projeto 
científico 

23,53 

03 Ampliação de aporte teórico/Aquisição de novos 
conhecimentos/busca por novos saberes/  

35,29 

04 Crescimento acadêmico (mestrado/doutorado) 11,76 
05 Experiência / troca de experiência 11,76 
06 Desenvolvimento profissional/oportunidade de emprego/ 

reconhecimento profissional 
17,65 

07 Sistematização das atividades/rotina 5,88 
08 Produção, apresentação e publicação de trabalhos em eventos  5,88 
09 Envolvimento com o curso 5,88 
10 Convite do professor/ Admiração do professor 11,76 
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11 Financeira 17,65 
 

 

Pode-se, ainda, ratificar essa conjuntura com o seguinte posicionamento acerca do 

interesse em participar de um PIC: 

 

Pela sistematização das atividades, possibilidades de leituras mais 
aprofundadas se comparadas às leituras desenvolvidas no período da 
graduação, e, sobretudo, pela oportunidade de produzir trabalhos, apresentá-
los e publicá-los em eventos regionais, nacionais e internacionais. 
Desenvolvendo dessa forma, um trabalho de divulgação da pesquisa 
realizada, e, além disso, trocando experiências, e adquirindo novos saberes. 
(A15PF24) 

 

No tocante às expectativas, os relatos são os mais diversos, dentre eles destaca-se 

a vontade de aprender a pesquisar por meio de um referencial teórico, o conhecimento 

ressignificado acerca das temáticas em estudo, adquirir práticas laboratoriais, escrever artigos 

e compreender a postura de um pesquisador. No entanto, um egresso manifestou uma 

expectativa contrária: “No início achamos que tudo na pesquisa dá certo, mas somente quando 

a praticamos é que vemos que as coisas não são simples assim. Aí vêm os desafios e o 

crescimento em busca de novas metodologias e da busca por um resultado” (A08CBF33). 

Com relação às dificuldades 64,70% (11), informaram não ter nenhuma. 

Entretanto, 35,29% (06) sinalizaram dificuldades com as referências bibliográficas para 

realizar o estudo quando estas estão em inglês e também por se tratar de um trabalho árduo e 

de dedicação exclusiva. Além disso, os sujeitos pontuaram como uma dificuldade a ausência 

do orientador, que no início ajudou muito, mas no final não se envolveu.  

Ao serem questionados acerca da relação entre participar de um PIC e seguir a 

carreira de pesquisador, as respostas referendaram uma relação forte e possível, conforme 

registros a seguir: 

A participação do aluno bolsista no PIC, o faz motivar para dar o primeiro 
passo na sua carreira de pesquisador. A iniciação científica é a porta de 
entrada para o mundo das pesquisas cientificas. Todo aluno que abraça essa 
oportunidade, dedica-se ao máximo a ela e faz de tudo para se manter na 
mesma. (A03EFM27) 
 
A experiência que tive na Iniciação Científica Voluntária foi muito positiva, 
de modo que me envolvi muito com a temática da deficiência visual a partir 
do contato direto com alunos cegos da Escola Pública do Ensino 
Fundamental que foi alvo da pesquisa. Cada entrevistado tinha uma história 
mais interessante que a outra, também, era muito valiosa a fala dos 
professores entrevistados e as observações realizadas na escola, e a partir das 

    Fonte: Nascimento, M. B. da C. (2011). Elaborada a partir dos estudos da Pesquisa (2011) 
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leituras que fiz no processo de formação da Iniciação Científica, todos os 
livros lidos foram fichados e isso me encaminhava para ter uma sólida base 
teórica na IC, fato que me impulsionou, tanto a por na prática da coleta, 
sistematização e resultados alcançados, os conteúdos adquiridos, como 
também, o desejo de continuar buscando o conhecimento nessa área. 
Saliento também, que a convivência com os professores orientadores muito 
contribuiu para o enriquecimento na vivência da vida de pesquisador 
iniciante. (A13LF37) 

 

Desse modo, as opiniões validam a relação IC e carreira do pesquisador com 

exceção da última posição que relativiza essa realidade ao desejo exclusivo do iniciante. Mas 

o programa de IC constitui-se nas primeiras aproximações do graduando com o ato mais 

intenso de pesquisar. De forma geral, os sujeitos indicaram que o PIC representa as primeiras 

sementes para gerar frutos no estudante com relação à pesquisa, além disso, eles reconhecem 

a importância e as significativas contribuições do ato de pesquisar para sua vida pessoal e 

profissional. “[...] A IC consegue abranger vários ângulos o que faz com que o pesquisador se 

abra para as novas opiniões e opções. No meu caso, sinto muita falta, o problema foi o 

trabalho que atrapalhou um pouco, mas pretendo voltar urgentemente” (A06GF23).  

Atrelado a essa discussão, inferiu-se sobre a importância da IC na vida acadêmica. 

A indagação partiu dos seguintes critérios: muito relevante, relevante e pouco relevante. 

94,12% (16) dos respondentes classificaram a IC como muito relevante, 5,88% (01) como 

relevante, conforme afirmam os seguintes egressos: “Foi muito importante na minha 

formação e continua sendo, descobri o prazer em fazer pesquisa, proporcionou-me conhecer 

muita gente do ramo acadêmico através das apresentações. O conhecimento é uma busca 

constante” (A11GF24). “Deu-me uma sólida formação ao ponto de me motivar cada vez mais 

até hoje, e espero eu continuamente, a querer pesquisar a temática da inclusão de pessoas com 

deficiência visual em Aracaju-SE” (A13LF37). 

Quanto aos benefícios profissionais, os egressos explicitaram que a participação 

em um PIC permite ir além do contato com a pesquisa, conforme relato: “Muitos benefícios, 

pois trabalhei em sala de aula na rede estadual e desenvolvi práticas de laboratório com os 

alunos, induzindo-os também à prática da pesquisa” (AO1CBF24). Assim, evidencia-se que o 

PIC é uma ação institucionalizada que oportuniza:  

 
Perceber a facilidade que tenho para escrever textos, não só por eu ser da 
área de Letras, mas percebo que é uma facilidade pessoal minha, que só 
precisa ser alimentada. Devido a isso, continuo pesquisando, informando-me 
e atualizando-me por meio de Congressos e participação no grupo de 
pesquisa NUPIEPED (Núcleo de Pesquisa em Inclusão Escolar da Pessoa 
com Deficiência/UFS). Também, ingressei em 2010/1 na UFS como 
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portadora de diploma a partir da excelente média geral ponderada adquirida 
na graduação em Letras na IES. Isso só confirma que o fato de participar do 
projeto IC, em nenhum momento, prejudicou-me no aproveitamento das 
disciplinas curriculares, tanto quanto, no estágio remunerado em sala de aula 
que eu também fazia pela Prefeitura Municipal de Aracaju, no  período que 
desenvolvi o projeto IC. Hoje, ainda não estou no mestrado, mas este é o 
meu alvo futuro, por isso estou em grupo de pesquisa, venho continuamente 
publicando e participando de eventos científicos, e também, cursei três 
disciplinas isoladas de mestrado, sendo duas na área da Educação e uma na 
área do mestrado em Letras, na UFS. (A13LF37) 

 

A relação satisfação pessoal e participação em um PIC também foi indagada aos 

egressos. De forma unânime, as respostas incidiram em aspectos positivos que podem ser 

assim resumidos: satisfação pelas descobertas, experiências, crescimento pessoal e intelectual, 

amadurecimento profissional, reconhecimento como pesquisador. Pode-se ressaltar a valiosa 

oportunidade de aprender com excelentes profissionais e ampliar 

 
[...] meus conhecimentos sobre epidemiologia, parasitologia geral e humana, 
metodologia científica, produção de texto cientifico, cálculos matemáticos, 
aprofundei meus conhecimentos em informática. Desenvolvi habilidades de 
microscopia, preparação de extratos de plantas, criação e manutenção de 
animais de laboratório, identificação de parasitoses, captura de vetores de 
doenças, melhorei minha cognição, entre outras. (A17CBM29) 

 

Um dos questionamentos também pontuados com os egressos foi sobre os 

conhecimentos, as habilidades e as aprendizagens que podem ocorrer quando se participa de 

um PIC. As discussões sinalizaram que esse contexto contribui significativamente, conforme 

declarações a seguir: 

 

O conhecimento científico referente à problemática da qual desenvolvemos o 
projeto, ou seja, inclusão das pessoas com deficiência visual na escola, ainda 
que seja um conhecimento que será amadurecido na medida da minha busca. 
E não tenho a menor dúvida que tenho habilidades para a área da pesquisa; é 
um mundo desbravador e requer coragem e desprendimento. (A13LF37) 
 
Ampliação de conhecimentos teóricos e práticos como: elaboração de 
questionários, realização e transcrições de entrevistas, a postura do 
pesquisador na pesquisa de campo, elaboração e organização dos resultados 
preliminares. (A07PF23) 

 

Por fim, tratou-se sobre a relação entre o professor-orientador e os iniciantes e as  

respostas foram expressivamente positivas, sendo, aqui, caracterizadas como: ótima, 

amigável, muito boa, boa, excepcional, fundamental para o crescimento pessoal e 

profissional, tranquila, excelente, maravilhosa. No entanto, um egresso sinalizou uma opinião 
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diferenciada: “No início muito boa, mas no final do projeto deixou um pouco a desejar 

(A05CBF24).  

Além dessa indicação, outro respondente afirmou que “[...] considerando minha 

personalidade inquietante e perseverante, não tenho a menor dúvida que em alguns momentos 

desorientei positivamente os orientadores. Contudo, agradeço muito a relevante contribuição 

de cada um” (A13LF37).  

Assim, os pressupostos explicitados no decorrer desta investigação amparam-se 

em três pilares estabelecidos no âmbito teórico-prático: toda formação de nível superior supõe 

uma IC para desenvolvimento do novo espírito científico; a pertinência da pesquisa na 

universidade ao lado do ensino e da extensão e as demandas da formação inicial docente na 

direção de uma prática reflexiva capaz de produzir ciência, inclusive a ciência pedagógica. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O funcionamento do dispositivo IC tem por base normas institucionalizadas no 

âmbito da educação superior que visam ações de incentivo e fomento ao desenvolvimento da 

ciência, sendo considerado importante estratégia para expandir o sistema de ensino superior e 

a pós-graduação no país. É incontestável a expansão e a evolução desse dispositivo no Brasil 

a partir da década de 1990, quando houve uma valorização e um fortalecimento significativos 

da pesquisa científica.  

Os egressos bolsistas ou voluntários dos PIC, especificamente, dos cursos de 

formação inicial de professor, que vivenciaram esse processo asseguram que a IC trouxe-lhes 

benefícios acadêmicos e profissionais. Desse modo reconhecem o valor da IC e destacam 

habilidades diferenciadas desenvolvidas graças a essa oportunidade, uma vez que não é a 

tônica do cotidiano vivenciado na educação superior por todos os alunos. Ainda segundo os 

sujeitos, grande parte dos egressos da IC encaminha-se para a pós-graduação stricto sensu, 

com a perspectiva de prosseguimento da carreira acadêmica, o que seria desejável para ampla 

parcela dos que concluem esse nível de ensino, não só na perspectiva da educação como 

direito humano, mas também diante do recrudescimento dos problemas socioeconômicos e 

educacionais ao longo da história da educação brasileira, notadamente os cruciais gargalos da 

educação básica.  
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Nesse cenário, a IC corrobora para uma a formação profissional docente vinculada 

à teoria e prática numa perspectiva de ensino reflexivo, sustentada no processo de reflexão- 

na-ação. Esse argumento traz à tona a ideia de os professores atuarem como desenhadores 

reflexivos de situações práticas. Isso implica a superação do academicismo abstrato, do 

excesso de teorias desvinculadas da prática, do cientificismo calcado na ciência básica que 

cria hierarquias e/ou dicotomias, como: disciplinas de conteúdo e disciplinas pedagógicas, de 

pouca aplicabilidade, em detrimento de produções acadêmicas capazes de responder 

efetivamente aos problemas concretos, com abordagens mais amplas e plurais, sem perder o 

caráter de ciência, mas inspirado no novo espírito científico e nos novos paradigmas. 

Desse modo, não obstante os limites de um estudo de caso em termos de tempo, 

generalização e necessidade de maior aprofundamento em torno dos dados apresentados, 

pode-se afirmar que a participação em projetos de IC desenvolve atitude teórico-científica, 

clareza de vocação, habilidades para a pesquisa e atuação em grupos de estudos, 

incrementando a produtividade científica na formação do profissional da educação, entendido 

como cientista social. Também cabe ressaltar que o caráter pragmático que esse dispositivo 

tem assumido na IES, como indutor da pós-graduação, não pode perder de vista sua 

especificidade na graduação, que, de fato, forma e certifica o cientista social. 
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