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~~Resumo: Este artigo traz uma análise de dois anos de atuação enquanto alunos bolsistas no

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Junior (PIBIC Jr.) do Instituto Federal de

Sergipe – Campus São Cristóvão. O referido programa tem como finalidade despertar uma vocação

científica e incentivar talentos entre os alunos do ensino médio integrantes do programa, mediante

sua participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisador

qualificado, em instituições ou institutos centros de pesquisas. Assim, o discente foge da rotina e

da sua estrutura curricular, desenvolve a sua oralidade, escrita e suas habilidades manuais com a

ajuda de um professor orientador que lhe auxilia em suas pesquisas. A análise parte de autores

como Calazans, Gil, Severino e Simão. Palavras-Chave: Programa de Iniciação Cientifica, vocação

científica, pesquisa, estudante do Ensino Médio.

Abstract: This article provides an analysis of two years of experience as scholarship students in the

Institutional Program for Scientific Initiation Scholarships Junior (PIBIC Jr.) of the Federal Institute

of Sergipe - Campus São Cristóvão. This program aims to awaken a scientific vocation and

encourage talent among students of the high school program members through their participation

in scientific or technological research activities, guided by qualified researchers in institutions or

institutes research centers. Thus, the student runs away from the routine and its curriculum

develops your speaking, writing, and their manual skills with the help of a mentor teacher who

assists him in his research. The analysis part of authors such as Calazans, Gil, Severino and
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~~INTRODUÇÃO

O reconhecimento da importância da pesquisa levou o Brasil a criar o Conselho Nacional de

Desenvolvimento Cientifico (CNPq), que financia e incentiva a Iniciação Cientifica através da

criação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), do

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e do Programa Institucional de

Bolsas de Iniciação Científica Junior (PIBIC Jr), programas que concedem bolsas a Instituições de

Pesquisa, dentre elas, o Instituto Federal de Sergipe/Campus São Cristóvão, onde jovens do

Ensino Médio passam pela experiência de desenvolver projetos de pesquisas.

O PIBIC Jr. é destinado a estudantes do Ensino Médio. Tem como finalidade despertar uma

vocação científica e incentivar talentos entre os mesmos, mediante sua participação em atividades

de pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisador qualificado, em instituições,

institutos ou centros de pesquisas.

Para o desenvolvimento do PIBIC Jr. o professor (Orientador) terá que seguir condições para

participação estabelecidas pelo CNPq, ter vínculo formal com instituição de ensino superior e/ou

pesquisa, possuir no mínimo o título de mestre ou perfil científico equivalente e demonstrar

experiência em atividades de pesquisa, cultural, artística, ou em desenvolvimento tecnológico, ter

produção profissional divulgada em revistas especializadas, livros, capítulo de livros, anais de

encontros científicos, exposições, etc. adotar todas as providências que envolvam permissões e

autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para a execução das atividades; ter

currículo atualizado na Plataforma Lattes.

Da mesma forma, o estudante precisa estar regularmente matriculado no ensino fundamental,

médio ou profissional de escolas públicas; desvinculado do mercado de trabalho; possuir

frequência igual ou superior a 80% (oitenta por cento); apresentar histórico escolar; e a

Instituição preferencialmente ser beneficiária dos programas PIBIC e/ou PIBITI, dispor de

infraestrutura adequada à realização das atividades de pesquisa do bolsista; disponibilizar, quando

necessário, transporte e alimentação aos bolsistas para participação nas atividades previstas.

A Bolsa dura dez meses, para um trabalho a ser realizado em um ano, e ao decorrer desses meses

o bolsista será acompanhado por meio de relatório elaborado pelo mesmo e avaliado por

participações em seminário (congresso) de iniciação científica com apresentação oral/ painéis do

trabalho.

A Iniciação Cientifica (IC) teve seu conceito criado no interior das universidades, como uma

atividade realizada durante a graduação, no qual o aluno vivencia experiências vinculadas a um

projeto de pesquisa que é elaborado e desenvolvido com o auxílio de um docente (SIMÃO et al.,
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1996). Apesar de seu conceito ter sido construído no interior das universidades ele se expandiu,

abrangendo a Educação Básica.

A experiência no campo da pesquisa pode ser considerada como a porta de entrada para a

independência individual. Calazans (1999) aponta que é muito importante juntar forças para

desenvolver habilidades e capacidades, a partir da compreensão de teorias, metodologias,

atitudes, compromissos que contribuem para a formação cientifica dos alunos. Desse modo, a

atividade de pesquisa adquire um papel importante na prática pedagógica, uma vez que, conforme

afirma Severino (2009, p. 6): “não se trata de transformar o professor e o aluno em pesquisadores

especializados, como se fossem membros de uma equipe de um instituto de pesquisa, mas de

praticar à docência e a aprendizagem mediante uma postura investigativa”.

Desse modo, o presente trabalho visa relatar a experiência vivenciada no desenvolvimento da

pesquisa científica no âmbito do Ensino Médio, acentuando a importância de tal prática não só para

o incentivo à produção do conhecimento científico, mas também dinamizando os processos de

ensino/aprendizagem.

METODOLOGIA

Ao delinear a nossa proposta de trabalho a ser apresentada aqui, percebemos que se trata de um

estudo descritivo acerca de um relato de experiência com o desenvolvimento de Projetos de

pesquisa integrantes do PIBIC Jr. 2014 e 2015, com o apoio da Pró – Reitoria de Pesquisa e

Extensão (PROPEX) do Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Sergipe/IFS, no qual se

buscou discutir o caminho por nós percorrido e os desafios enfrentados durante a execução dos

projetos de pesquisa desenvolvido no âmbito do Ensino Médio no Instituto Federal de Sergipe –

Campus São Cristóvão/SE nos anos letivos de 2014 a 2015. Destaco anos letivos, pois em função

das greves temos estes atrasados em reação ao ano corrente, assim, estamos no ano de 2016

concluindo o ano letivo de 2015.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A oferta dos cursos de nível médio no Instituto Federal de Sergipe – IFS, Campus São

Cristóvão/SE, acontece concomitantemente aos de nível técnico, com isto, esses cursos são

denominados de cursos Integrados. Nessa modalidade, os conteúdos das disciplinas que fazem

parte de núcleo comum (Matemática, Português, História, Geografia, Educação Física, Química,

Física, Biologia, Artes, Filosofia e Sociologia) são direcionados de modo a atender aos

pré-requisitos das disciplinas direcionadas ao curso técnico, tendo em vista as necessidades

destes.

Nesse contexto, para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa realizados, precisei de uma

formação de nivelamento que trata dos conteúdos relativos a as Funções Exponenciais, Funções

Logarítmicas (projeto desenvolvido no ano letivo de 2014) e as Funções Trigonométricas
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Fundamentais, a saber: as funções Seno (Sen), Cosseno (Cos) e Tangente (tg) (projeto

desenvolvido no ano letivo de 2015) uma vez que desconhecia os temas que foram explorados

nessas pesquisa, o que demandou um pouco mais de tempo em nosso trabalho, o termo

nivelamento, até então, desconhecido para mim.

Por meio desses projetos desenvolvemos objetos virtuais de aprendizagem que nos permite

realizar um estudo numa perspectiva diferenciada, fazendo uso de um dos recursos didáticos

auxiliares, a saber o uso do computador no ensino e aprendizagem da matemática, dentre outros,

que estão disponíveis a professores e alunos tendo em vista promover mais uma alternativa na

busca da melhoria da compreensão dessa disciplina.

Os denominados Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA), cujo maior benefício é a sua reutilização

e adaptação, uma vez que, podem ser usados e adaptados diversas vezes em diversos ambientes

de aprendizagem e ensino. Para Spinelli (2007),

[...] um objeto virtual de aprendizagem pode tanto contemplar um único conceito

quanto englobar todo o corpo de uma teoria. Pode ainda compor um percurso didático,

envolvendo um conjunto de atividades, focalizando apenas determinado aspecto do

conteúdo envolvido, ou formando, com exclusividade, a metodologia adotada para

determinado trabalho (SPINELLI 2007, pág. 7).

Os objetos virtuais de aprendizagem podem ser recursos que permitem o auxílio no

desenvolvimento do ensino e aprendizagem, de modo que professores e alunos sejam parceiros na

construção do conhecimento.

Tendo como premissa a construção dos objetos virtuais de aprendizagem realizou-se uma pesquisa

bibliográfica na busca de referencial teórico que dessem sustentação a referida proposta de

trabalho. Para (GIL, 2002) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. A pesquisa bibliográfica, como

os demais tipos de pesquisa desenvolve-se no decorrer de uma sequência de etapas, ainda (GIL,

2002), o número de etapas de uma pesquisa, assim como seu encadeamento, depende de muitos

fatores, tais como a natureza do problema, o nível de conhecimentos que o pesquisador dispõe

sobre o assunto, o grau de precisão que se pretende conferir a pesquisa, etc. Assim, qualquer

tentativa de apresentar um modelo padrão para a realização de uma pesquisa bibliográfica deverá

ser entendida com discricionária.

Desse modo, ao organizar o processo de construção dos objetos virtuais de aprendizagem,

partindo da escolha do tema realizamos um levantamento bibliográfico; buscamos de fontes;

leitura do material; fichamento; organização lógica e sequencial do assunto para então, para então
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partir para a construção e teste dos mesmos. Desse modo, após adotarmos os temas, sucedeu a

escolha de materiais para o estudo, realizado na biblioteca João Ribeiro, localizada no Instituto

Federal de Sergipe – Campus São Cristóvão/SE, utilizamos os conceitos e as definições contidas

em Paiva (2009) sobre as funções exponenciais e funções logarítmicas, e os conceitos contidos em

Gelson Iezzi (2013) sobre Trigonometria, seguido dos conceitos relativos as funções

trigonométricas fundamentais para a realização do estudo do assunto desejado, bem como as

orientações contidas em Araújo e Nóbriga (2010) para as construções dos objetos virtuais de

aprendizagem com o software matemático GeoGebra.

Com vistas a alcançar os objetivos pré-estabelecidos de modo satisfatório, as atividades foram

iniciadas a partir de um planejamento coletivo, neste ficou estabelecido quais metas e

procedimentos para atingi-las. Para tanto foi discutido com a equipe acerca da proposta de

pesquisa, tema a ser trabalhado, metodologia a ser utilizada, os momentos de encontro (data e

horário, possíveis ou parcialmente possíveis a todos os participantes), bem como possíveis ações

que seriam desenvolvidas ao longo do percurso. Além disso, foram estabelecidas as atribuições

concernentes a cada um dos participantes com os devidos prazos para cumprimento.

O levantamento bibliográfico ficou sobre a responsabilidade dos alunos integrantes da equipe,

bolsista e voluntários, a partir das sugestões dos orientadores. Além desse levantamento,

realizamos as construções dos objetos virtuais nos intervalos entre um encontro e outro, ficando

estabelecido que a cada encontro seriam efetivadas as demonstrações dessas construções, para

que fossem feitas as devidas análises, testes, sugestões, melhorias, até conseguirmos o produto

esperado.

Há dois anos estou como aluna bolsista do PIBIC Jr., sobre a orientação do professor de

matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, campus São

Cristóvão/SE, o professor Msc. Wellington Alves de Araújo, juntamente com a colaboração do

professor de matemática, também da referida Instituição de Ensino, Clewilson Soares Sobrinho,

sendo estes os componentes da equipe que desenvolveu o projeto de pesquisa no ano letivo de

2014.

No citado ano letivo, desenvolvemos o Projeto voltado para o desenvolvimento e testes de objetos

virtuais de aprendizagem para o ensino de Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas com

software matemático GeoGebra, já em 2016 (ano letivo de 2015), desenvolvemos um novo projeto

de pesquisa agora especialmente voltado para Funções Trigonométricas fundamentais com o

software matemático GeoGebra.

Estes projetos têm como premissa desenvolver e testar objetos virtuais de aprendizagem com o

software matemático GeoGebra para utilização no processo ensino aprendizagem de funções

exponenciais e logarítmicas (ano letivo de 2014) e das funções trigonométricas fundamentais (ano

letivo de 2015).
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Ao decorrer do ano letivo de 2014, com o intuito de divulgar o resultado do trabalho realizado,

resolvemos escrever sobre o mesmo e o submetemos em dois eventos. O Colóquio Internacional

de Educação – EDUCON, foi o primeiro, aconteceu de 17 a 19 de setembro de 2015 na

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão/SE. As submissões foram divididas em eixos,

dentre eles, o de “Educação e Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências da Natureza”, no

qual o trabalho foi inserido e para nossa felicidade, aceito.

Esse processo de participação no EDUCON, me trouxe um aprendizado muito significativo, uma vez

que a proposta partiu do professor orientador, onde o mesmo me inseriu de forma ativa em todo o

processo desde a elaboração do artigo, submissão do mesmo, até a apresentação no referido

evento, onde tive a oportunidade de saber o que vem a ser um artigo e ter noções, ainda que

inicial, de como se elabora um artigo científico.

A dinâmica das apresentações deu-se como uma espécie de mesa redonda, as cadeiras em círculo

e a pessoas tinham forma livre para se apresentar o que deixou o ambiente tranquilo, calmo. Muito

nervosa e sempre acompanhada do meu professor orientador, que ao término da apresentação fez

junto a mim uma avaliação onde discutimos os pontos positivos e negativos, enfatizando o que

precisávamos melhorar para as próximas, essa experiência foi inesquecível, principalmente por eu

ser uma aluna da segunda série do Ensino Médio no meio de pessoas que já estavam em etapas

mais avançadas no processo de construção de conhecimento, fato que trouxe espanto aos

presentes. A troca de saberes foi maravilhosa e só trouxe acréscimos ao meu conhecimento.

O segundo trabalho foi submetido à Semana de Ciência e Tecnologia do próprio Instituto Federal

de Sergipe. O evento aconteceu no Hotel Mercure em Aracaju – SE. Entretanto, a sistemática de

apresentações foi bastante diferente do Educon, pois o apresentador ficava na frente dos ouvintes,

todos sentados, e precisava falar segurando um terrível microfone. Isso me deixou um pouco

apreensiva, principalmente porque era uma experiência nova, nunca vivida por mim antes.

Para o desenvolvimento do segundo projeto de pesquisa, no ano letivo de 2016 a equipe ganhou

com novos companheiros, os alunos voluntários Sabrino Taniel e Gabriela Mylena. A inserção de

novos companheiros na equipe partiu de uma discussão em grupo, onde definiu-se a busca de

novos participantes em função do entendimento da possibilidade de um trabalho coletivo e

colaborativo proporcionam condições a um melhor aprendizado. Entretanto situações adversas

levaram a um dos membros a desistir abandonando o projeto. Mas isso não desanimou o restante

da equipe que segue firme.

Desse modo, entendemos que os projetos para elaboração dos Objetos Virtuais de Aprendizagem

auxiliam no desenvolvimento de estratégias para o aprendizado do assunto, que, em geral, é

considerado de grande dificuldade por parte dos alunos. Desde a sua idealização a concretização, a

realização desses projetos, contribuem com o processo de aprendizagem de modo significativo por

meio de atividades pedagógicas que propiciam momentos de discussão coletiva, de trabalho
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colaborativo, que proporcionam condições a entender as vantagens e possibilidades do uso e o

reuso desses recursos.

CONSIDERAÇÕES

O importante é pensar que a Iniciação Científica é uma experiência única, onde o estudante foge

da rotina e da sua estrutura curricular, desenvolve a sua oralidade, escrita e suas habilidades

manuais. Quando os mesmos vivenciam essa experiência eles perdem o medo de conhecer o novo

e criam autonomia própria, entendem mais sobre o universo de publicações e têm mais chances de

estar atualizado.

Um desafio encontrado pelos colégios é formar pessoas com competência para buscar

conhecimentos e saber utiliza-los. Despertar a vocação cientifica em alunos do ensino médio, é um

bom caminho para o desenvolvimento de um Estado. A iniciação cientifica, um estudo

aprofundado, na vida do jovem pode abrir muitas portas, no seu ensino superior ou até mesmo no

seu futuro emprego. Trazer muitas possibilidades, inovações, novidades.
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