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RESUMO
 
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância do programa de Iniciação Científica no Curso de Formação
de Professores de Química, bem como, analisar seus impactos, visando contribuir para formação científica entre os
graduandos. A metodologia aconteceu através de reuniões dos grupos de estudos, leituras de livros, apresentação de
seminários, elaboração de questionários e pesquisa e campo. Os resultados confirmam que a prática da pesquisa
contribui para o desenvolvimento de habilidades, tais como: raciocínio, autonomia, criticidade, maturidade, criatividade,
e responsabilidade fundamentais para futura vida profissional favorecendo a evolução intelectual do aluno e aprimora a
capacidade de liderança e facilidade nos relacionamentos interpessoais destacando a iniciação científica como um
excelente referencial, com probabilidade de identificar uma juventude criativa capaz de evoluir o desenvolvimento social
e econômico do nosso país.
 
Palavras-chave: Iniciação científica, formação de professores, ensino de química.
 
ABSTRACT
 
This paper aims to reflect on the importance of scientific initiation program at the Chemistry Teacher Training Course and
analyze its impacts, to contribute to scientific education among these undergraduates. The methodology took place
through meetings with groups of students, review of the literature, presentation of seminars, preparation of
questionnaires and field research. The results confirm that the practice of research contributes to the development of
skills such as reasoning, autonomy, critical, maturity, creativity, and basic responsibility for future employment favoring
intellectual development of the student and enhances leadership skills and ease in interpersonal relationships
highlighting the scientific research as an excellent reference, what can identify a creative youth capable of evolving social
and economic development of our country.
 
Keywords: Scientific Initiation, teacher training, chemistry teaching.
 

INTRODUÇÃO
 
No ensino superior os graduandos além de conquistarem a formação acadêmica ainda têm oportunidades de fazer parte
de programas institucionais, dentre eles, destaca-se o Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC), o qual é
destinado para alunos e professores pertencentes a uma mesma instituição de nível superior, com titulação de mestre
ou doutor. A escolha do tema do projeto de pesquisa é livre e deve apresentar questionamentos, possíveis soluções ou
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inovações do tema a ser desenvolvido durante o período de pesquisa, que ocorre durante doze meses contando a partir
da data de assinatura da outorga. As pesquisas de Iniciação Científica são executadas através de um projeto, elaborado
pelo professor orientador, aonde o aluno irá se aprofundar na área, garantir um estudo a mais em seu currículo,
despertando para a vocação científica e incentivando talentos entre os estudantes de graduação universitária, através
de apoio teórico e metodológico, contribuindo para formação profissional do aluno. De acordo com Bastos (2005, p.62)
”Quanto ao projeto, este deve ter relevância científica, tecnológica ou educacional, e também deve proporcionar ao
estudante a aprendizagem de técnicas e métodos científicos modernos e estimular o desenvolvimento do pensamento
científico e da criatividade”.
 
Brabo (2005, p.1):
 
Para executar qualquer investigação sistemática é preciso fazer um planejamento de ações, um projeto. Não poderia ser
diferente com pesquisas de iniciação científica, apesar das exigências serem menores em relação ao um projeto de
pesquisa científica desenvolvido nas instituições de produção cientifica e tecnologia de grande porte.
 
De fato, após a assinatura da outorga, o projeto de pesquisa dá-se início ao andamento nas tarefas desenvolvidas
previamente na inscrição do projeto. O aluno deve seguir as orientações de seu professor orientador, com isto ele irá se
aprofundar na área e garantir um estudo a mais em seu currículo.
 
De acordo com BASTOS (2010, p. 61):
 
A Iniciação Científica é um instrumento que permite introduzir os alunos de graduação na pesquisa científica, sendo um
instrumento de apoio teórico e metodológico à realização de um projeto que contribua na formação profissional do
aluno. Tem a finalidade de despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação
universitária, mediante participação em projeto de pesquisa, orientados por pesquisador qualificado.
 
Para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC) visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou
Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação integrados na
pesquisa científica. São objetivos do Programa: despertar vocação científica e incentivar novos talentos entre
estudantes de graduação, contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores, contribuir para a
formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional, estimular uma maior
articulação entre a graduação e pós-graduação, contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa,
contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação, estimular pesquisadores
produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades científica, tecnológica e artístico-cultural; proporcionar ao
bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como
estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo
confronto direto com os problemas de pesquisa, e ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura científica.
Destaca-se na Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) como um dos objetivos, propiciar à instituição um
instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa para alunos de graduação, além de contribuir para a
formação de recursos humanos, para a pesquisa, principalmente de jovens pesquisadores e também estimular
pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de graduação nas atividades científicas. Oliveira (2014, p. 2)
revendo Freire (2011, p.32) confirma: “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. “A prática de pensar a
prática é a melhor maneira de pensar certo,” isto é, o processo de pesquisar sobre prática de ensino constitui-se no
âmago e no ápice do processo de formação e que sua ausência repercute negativamente na prática docente (SOCZEK,
2013). A pesquisa pode ser instrumento potencializador capaz de produzir conhecimentos mais articuladores para a
prática docente, ao mesmo tempo em que oferece aos docentes a oportunidade de se tornarem pesquisadores da
própria ação (FRANCO, 2008).
O PIBIC de Química trata do professor e do aluno como pesquisador, destacando como aspecto positivo e produtivo a
pesquisa na graduação, a partir de uma reflexão crítica e criativa sobre o contexto escolar (OLIVEIRA, 2014).
De acordo com Basto (2010, p. 61).
 
A iniciação científica também tem como objetivos estimular pesquisadores a encorajarem os estudantes de graduação a
se engajarem em pesquisas científicas, recebendo orientação de Instituições sérias e comprometidas com o

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_iniciacao_cientifica_na_formacao_de_professores_de_quimica_a_ex.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.2-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



desenvolvimento técnico-científico do país, estimulando sempre o ingresso de novos pesquisadores.
 
A esse respeito, Moraes e Fava (2000, p. 3) acrescentam:
 
[...] A primeira conquista de um estudante que faz iniciação científica é a fuga da rotina e da estrutura curricular, pois
agrega-se aos professores e disciplinas com quem tem mais "simpatia" e "paladar", desenvolvendo capacidades mais
diferenciadas nas expressões oral e escrita e nas habilidades manuais. Os estudantes aprendem a ler bibliografia de
forma crítica, uma vez que o professor orientador pode lhe mostrar por que, entre o texto A e o B, o B é mais
fundamentado que o A e quais as razões [...].
 
A iniciação científica vivenciada pelos estudantes também permite perder o medo, não ter pânico do novo, promovendo
autonomia para vida prática apoiada na diretriz do orientador, tornando-o preparado para a habilidade de interpretar o
fato, discernir o problema e resolver suas dificuldades, (MORAES e FAVA, 2000).
Ainda Moraes e Fava (2000, p. 4).
 
Pode-se mencionar que, em geral, todos os estudantes que fizeram iniciação científica têm melhor desempenho nas
seleções para a pós-graduação, terminam mais rápido a titulação, possuem um treinamento mais coletivo e com espírito
de equipe e detêm maior facilidade de falar em público e de se adaptar às atividades didáticas futuras. Por outro lado, é
um erro admitir que iniciação científica existe exclusivamente para formar cientista. Se o estudante de iniciação científica
fizer carreira nessa área, tanto melhor, mas se optar pelo exercício profissional também usufruirá de melhor capacidade
de análise crítica, de maturidade intelectual e, seguramente, de um maior discernimento para enfrentar as suas
dificuldades.
 
De fato, o programa de maneira direta e indireta engrandece o intelectual do aluno e o deixa mais curioso e produtivo,
permitindo evoluções pessoais e profissionais, esse crescimento reflete na universidade e no ambiente que o aluno está
inserido. Os ganhos de aprendizagens se refletem em todos os ambientes que o aluno está inserido e somando esses
conhecimentos com os da graduação este aluno estará mais preparado e seguro que outro aluno de não usufruiu da
mesma oportunidade (MORAIS E FAVA, 2000).
Neste contexto este estudo tem como objetivo refletir sobre a importância do programa de Iniciação Científica no Curso
de Formação de Professores de Química, bem como, analisar seus impactos, visando contribuir para formação científica
entre os graduandos.
METODOLOGIA
 
Participam do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação (GEPE) cinco professores, sendo um coordenador e quatro
professores orientadores, nove alunos bolsistas, além de nove alunos voluntários dos cursos de Química e Pedagogia.
As reuniões dos grupos de estudos acontecem semanalmente, onde são discutidas leituras de livros, apresentação de
seminários, elaboração de questionários e pesquisa e campo. O acompanhamento dos projetos se dá através de
relatórios parciais e finais.
Os resultados das pesquisas são divulgados através da elaboração de artigos e submetidos para apresentação e
publicação. O Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação (GEPE) submeteu sete projetos a cinco editais de Iniciação
Científica (PIBIC) durante o período de 2009 a 2014, sendo todos projetos aprovados, tendo como produto doze artigos
científicos que foram apresentados e/ou publicados em Eventos Locais, Nacionais e Internacionais. Vejamos os
principais Eventos: 19º ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO (EPENN) em 2009; XV ENCONTRO
NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO (ENDIPE) em (2010); V Colóquio Internacional “Educação e
Contemporaneidade” (EDUCON) em 2011; ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (ENIC) em 2010 e 2011; III
ENECS ENCONTRO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUSUPERVISIONADO, em 2012; I PIBID/UNEAL e V ENALIC
ENCONTRO NACIONAL DAS LICENCITURAS, ambos em 2014.
O aluno recebe uma bolsa como uma forma de incentivo no valor de R$ 400,00 para que o mesmo possa trabalhar em
seu projeto, comprar livros, conhecer lugares históricos, tendo assim a oportunidade de inserir entre grandes
pesquisadores do seu estado, do país e do mundo. O benefício da pesquisa está na oportunidade do aluno aperfeiçoar
seus conhecimentos e também auxiliar no melhor entendimento do assunto de sua pesquisa para a sociedade. O
estudante também é informado do rigor da pesquisa, que não poderá haver fraudes no sistema, pois são consideradas
criminosas: inventar, falsificar ou plagiar resultados, tal atitude são inaceitáveis no mundo acadêmico e da ciência, bem
como a má-conduta, por exemplo: estar no trabalho alguém que não teve participação; republicar as mesmas pesquisas
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modificando a redação ou títulos, desenvolver um projeto e dividi-lo para publicá-lo, clubes das citações, em que se
congregam grupos que trabalham na mesma temática e que assumem o compromisso de se autocitarem em todas as
suas publicações, entre outras. Os jovens não devem ser informados só sobre o lado bom, devem ser orientados sobre
os deslizes que o sistema pode oferecer, destacando a relevância da iniciação científica na formação pessoal de todos
os estudantes e no desenvolvimento da ciência brasileira (MORAES, FAVA, 2000).
No relatório final os alunos bolsistas do PIBIC relataram através de um texto como foi sua experiência. A seguir
analisaremos alguns recortes dos relatos dos alunos bolsistas.
 
ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS
 
De acordo com a avaliação dos alunos bolsistas as ações do projeto PIBIC contribuíram muito de forma significativa
para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Vale a pena transcrever alguns depoimentos:
 
[...] constatei que a prática da pesquisa nas universidades é de extrema importância para que se possa compreender e
melhorar uma determinada realidade, essa experiência traz uma relevante contribuição para a vida profissional e
pessoal. A pesquisa permite ao aluno de iniciação científica ampliar sua visão de mundo, conhecer mais sobre algo,
divulgar os resultados em diferentes lugares na perspectiva de contribuir para uma transformação eficaz no processo
educativo.”( Bolsista 1).  
 
“Agradecemos (FAPEAL); Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL); Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PROPEP) por ter nos inseridos no mundo da pesquisa científica, transformando-nos em pesquisadoras e pela
oportunidade de acrescentar na nossa formação, valores importantes e tão necessários nas nossas vidas nos dias
atuais, principalmente do PEDAGOGO, compreender as políticas públicas que norteiam a educação no Brasil, e que 
envolvem o comprometimento, o senso de responsabilidade, bem como o de trabalhar em equipe”. (Bolsista 2)
 
“A participação neste projeto foi de grande importância para a minha formação acadêmica, pois antes eu não tinha uma
visão sobre o que seria realizar pesquisas científicas. Se hoje eu tenho artigos publicados e certificados de
apresentação de trabalhos em eventos, devo tudo a esta pesquisa”. (Bolsista3)
 
“Agradeço a FAPEAL, por ter acreditado nesta pesquisa e pelo financiamento. A UNEAL, pelo apoio nas divulgações
dos resultados obtidos. A professora Maria José Houly, pela orientação e por ter nos inseridos no mundo da pesquisa,
transformando-nos em pesquisadoras” (Bolsista4).
 
“[...] OPIBIC  me propiciou e expandiu conhecimentos referentes à profissão docente, a maneira correta de se realizar
pesquisas científicas, a aguçar o raciocínio crítico e gerou reflexões sobre a sociedade em caráter de cultura, educação
e política. O  PIBIC me possibilitou o contanto direto com alunos de escolas públicas, me fez conhecer suas
expectativas e ideologias de vida,  suas frustrações sobre seus professores que muitas vezes estão despreparados para
atuar em sala de aula. Realidade da qual também presenciei durante o trajeto de estudos, e mediante a pesquisa tive a
oportunidade de refletir e buscar entender os motivos que ocasionam tal situação e quais seriam as melhores
possibilidades de reverter o quadro. Hoje me enxergo mais preparada e sem medos para realizar outras pesquisas,
sejam elas na mesma linha de pesquisa, como também em linhas diferentes. Em outras palavras, estou feliz por ter
participado do programa e ter vivenciado as dúvidas, os erros e os acertos” (Bolsista 5)
 
“O projeto de pesquisa “Família e escola: múltiplas mediações para o trabalho docente” [...]  instigou a busca de novos
conhecimentos, sejam eles de interesse econômico, científico ou social, nesse caso específico, de interesse pedagógico
e social. [...] para mim foi de grande valor, pois nunca tinha tido uma experiência no que diz respeito à pesquisa. [...]
Com a pesquisa pude conhecer os problemas existentes na escola no que diz respeito à relação família-escola,
diagnosticar os motivos pelo qual há a ausência da família no ambiente escolar e propor soluções para uma melhoria do
aprendizado do aluno, partindo de fundamentações teóricas adquiridas por meio de obras de autores que também se
preocupam e se ocupam em buscar meios para resolver os problemas pedagógicos existentes na educação
atual.”(Bolsista 6)
 
Pelo exposto, verifica-se que o ponto comum na avaliação dos alunos bolsistas PIBIC é a contribuição para seu
desenvolvimento pessoal. A esse respeito (MASSI, 2008) revendo (Calazans, 1999); Bazin (1983); (Caberlon, 2003);
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(Pires, 2002); (Fior, 2003) confirma que a prática da pesquisa contribui para o desenvolvimento de habilidades, tais
como: raciocínio/pensamento crítico, autonomia, criatividade, maturidade e responsabilidade fundamentais para futura
vida profissional. Portanto, a Iniciação Científica favorece a evolução intelectual do aluno e aprimora a capacidade de
liderança e facilidade nos relacionamentos interpessoais.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Este estudo evidenciou as contribuições de pesquisas sobre Iniciação Científica realizada no Grupo de Estudos e
Pesquisa em Educação (GEPE) da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) durante o período de 2009 a 2014, os
resultados confirmam as pesquisas já realizadas por MASSI (2008); QUEIROZ (2004); FAVA, MORAES (2000) que a
Iniciação Científica além de despertar e incentivar a vocação científica dos graduandos desempenha papel relevante na
formação dos graduandos, especialmente ao desenvolvimento pessoal, nas atividades realizadas no curso de
graduação, à socialização profissional e à construção de uma nova visão de ciência.
O programa PIBIC engrandece o intelectual do aluno, deixando-o mais curioso e produtivo, permitindo evoluções
pessoais e profissionais, esse crescimento reflete na universidade e no ambiente que o aluno está inserido. Pode-se
dizer que os estudantes que fizeram iniciação científica têm melhor desempenho nas seleções para a pós-graduação,
bem como terminam mais rápido a titulação, tem maior facilidade de falar em público, trabalham mais o coletivo e se
adaptam às atividades didáticas futuras necessárias ao exercício profissional e a reflexão capacidade de análise crítica,
de maturidade intelectual e, principalmente de maior discernimento para enfrentar as suas dificuldades, pois, todo o
saber deve perspectivar o saber fazer e o saber ser, ou seja, saber tornar-se, atitudes que se compreende a
necessidade de saber-investigar. No âmbito educativo internacional e a reestruturação necessária exige entre nós uma
formação para pesquisa. Não há educação de qualidade que não passe pela pesquisa, (TUCKMAN, 2002).Portanto, a
iniciação científica é um excelente referencial, com probabilidade de identificar uma juventude criativa capaz de evoluir
odesenvolvimento social e econômico do nosso país.
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