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Resumo

O presente estudo propõe uma metodologia diferenciada de trabalhar a Iniciação Científica na educação
básica. O público alvo foram os alunos do nono ano do ensino fundamental e do ensino médio integral de uma
escola da rede pública estadual. O objetivo deste trabalho foi verificar a disciplina Iniciação Científica como
ferramenta de motivação dos estudantes para a pesquisa científica e como esta pode contribuir para a
formação dos mesmos. Os professores elaboraram projetos de pesquisas e apresentaram para os alunos e
pais de alunos, os discentes puderam se inscrever nos projetos de seu interesse. Ao final do ano letivo, os
estudantes apresentaram os objetivos cumpridos do projeto onde estavam inseridos para a comunidade
escolar e redigiram um texto sobre a disciplina Iniciação Científica.

Palavras chaves: Currículo Escolar, Iniciação Científica, Educação básica.
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The present study proposes a different methodology of scientific research work in basic education. The target
audience were ninth-grade students of the elementary school and high school students of a school full of
public network. The aim of this study was to verify the scientific initiation discipline as a tool for motivation of
students to scientific research and how this can contribute to the formation of the same. Teachers have
developed research projects and presented to the students and parents of students, the students were able to
enroll in the projects of your interest. At the end of the school year, students presented the objectives of the
project are fulfilled where were inserted to the school community and drew up a text on the Undergraduate
discipline.

Key words: Curriculum, undergraduate research, basic education.

INTRODUÇÃO

A iniciação científica é uma disciplina em que os estudantes tem contato direto com a pesquisa científica, eles
investigam e analisam temas que contribuem para o desenvolvimento intelectual e científico. Ela envolve o
uso de conceitos científicos necessários para o aluno compreender e tomar decisões sobre o mundo natural e
mudanças na concepção humana, selecionando principalmente interações com a vida cotidiana das pessoas.

As descobertas científicas surgem das atitudes mais simples do nosso cotidiano, basta observar em nossa
volta e percebemos que tudo tem ligação com a ciência. Hoffman comenta que Einstein quando mexia o chá,
“percebeu que o chá deixava uma congregação no centro e não na circunferência do fundo da xícara. Ele
descobriu a explicação e a relacionou a algo inesperadamente remoto: os meandramentos dos rios”.
(GARDNER, 1996, p.104).

Não é necessário ficar horas lendo sobre determinado assunto para encontrar um tema de uma pesquisa,
basta que esta seja de interesse dos pesquisadores e que eles possam encontrar provas para explicar
determinados acontecimentos. Em pesquisas não basta apenas ter argumentos quantitativos sobre a
magnitude de determinado assunto é necessário que existam resultados qualitativos associados a ideias
estabelecidas.

Partindo desses pressupostos, foi desenvolvida uma proposta de trabalhar a disciplina Iniciação Científica com
alunos do nono ano do ensino fundamental e primeiro, segundo e terceiros anos do ensino médio integral de
uma escola pública da rede estadual. Cujo objetivo é analisar as contribuições da disciplina Iniciação Científica
para os alunos matriculados na mesma.

Fundamentação teórica

Filipecki, A. et al.(2006) afirma que a Iniciação Científica é uma atividade sistemática e disciplinadora, que
utiliza instrumentos diferenciados de seleção e avaliação, na qual o estudante desenvolve atividades
relacionadas ao planejamento, execução, interpretação e comunicação de uma investigação científica e dos
seus resultados.

O início da iniciação científica para alunos do ensino médio no Brasil

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), criada para gerar e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos,
sendo um agente da cidadania, estava preocupada com a situação científica que se encontrava o Brasil.
Portanto, juntamente com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) reuniram-se, em 1985, para
organizar o Provoc (Programa de Vocação Científica da Fundação Osvaldo Cruz). Para esse grupo, tornava-se
indispensável iniciar um processo de educação para a ciência baseado no pressuposto de que a identificação
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de vocações para a pesquisa deveria ocorrer ainda no nível médio, ou seja. o estudante deveria ingressar na
universidade com suas aspirações direcionadas para determinado campo de conhecimento (AMÂNCIO, 1991).

Segundo Amâncio (1991) o programa foi iniciado em abril de 1986, com alunos do Colégio de Aplicação da
UERJ; em agosto de 1987, o Centro Educacional Anísio Teixeira foi integrado à proposta; O Provoc passou a
congregar escolas com conduta e filosofia educacional diferentes, e clientela de perfil variado. Um segundo
estágio, foi criado em 1988 para ampliar o tempo de participação daquele estudante que, no decorrer da
primeira etapa, demonstrasse forte identificação com a pesquisa científica, possibilitando maior
aprofundamento de sua atividade. Nesta nova etapa, o aluno desenvolve um trabalho mais consistente, pois
realiza uma pesquisa com seu pesquisador-orientador. As conclusões da pesquisa são apresentadas a uma
banca debatedora, à semelhança do que ocorre numa defesa de tese e, com frequência, são levadas a
seminários, reuniões e congressos e publicadas em revistas científicas.

Em decorrência do convênio Fiocruz/Vitae, em março de 1998 o modelo encontrava-se implantado no Centro
de Pesquisa Aggeu Magalhães em Recife, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas/CNPq, no Instituto de
Matemática Pura e Aplicada/CNPq e no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento/Petrobras. “Ampliando, assim
as possibilidades de contribuição ao desenvolvimento científico e tecnológico do país". (AMÂNCIO, 1991).

Currículo Escolar

O currículo escolar deve ser elaborado, ou reestruturado, levando em consideração a realidade social, cultural
e econômica da comunidade escolar.

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo
coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos
jovens, que tampouco se esgota na parte explicita do projeto de socialização cultural
nas escolas. É uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que
determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de subsistemas
ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida
em instituições escolares que comumente chamamos de ensino. O currículo é uma
prática na qual se estabelece diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais,
elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores que o modelam.
(SACRISTÁN, 2000, p.15-16)

A realidade escolar é um elemento constituinte da prática educativa. Os docentes e discentes constroem seus
processos de aprendizagens. E deve considerar diversos fatores como convivência, experiências e
conhecimentos assimilados, ensinados e reelaborados.

Foi constatada a necessidade de que a pesquisa tenha tema livre e que seja voltada para os interesses dos
jovens. Isso vai contra os princípios disciplinares seguidos nas escolas. "Por exemplo, um aluno queria fazer
um estudo sobre rock, mas os professores de sua escola não aceitavam”. Essa restrição pode ocasionar no
aluno um desinteresse para as demais pesquisas, quando na realidade é possível pesquisar sobre qualquer
assunto, não necessariamente nas “ciências positivas”, com Física, Química e Biologia. (LEITE, 2003)

METODOLOGIA

Este estudo está estruturado numa metodologia de pesquisa qualitativa. De acordo com Ludke e André
(1986), a situação que está sendo investigada; os dados coletados são predominantemente descritivos; a
preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; o “significado” que as pessoas dão às
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coisas e à sua vida é foco de atenção especial pelo pesquisador, e a análise dos dados tende a seguir um
processo intuitivo, ou seja, o pesquisador tende a superar as impressões precipitadas.

No final do ano letivo em 2012, foi aplicado um questionário para investigar quais temas atraiam a atenção
dos alunos. Os dados desse questionário, foram apresentados aos professores durante a semana do
planejamento escolar, que antecedeu o início do ano letivo de 2013. Uma professora-pesquisadora, que fazia
parte da equipe docente, juntamente com um grupo de professores, elaborou um plano de atividades para a
semana de planejamento escolar, com carga horária de quarenta horas. Um dos principais temas discutidos
foi: como conduzir a disciplina de Iniciação Científica nas turmas ofertadas no ano letivo de 2013.

Durante a semana de planejamento, foi apresentada uma palestra sobre Iniciação Científica e sua
importância. Posteriormente, os professores se agruparam para elaboração de projetos de pesquisa, onde
foram levados em consideração os temas de interesse dos alunos, como dança, esporte, redes sociais,
ciências. Nessa semana também ficou decidido que a disciplina Iniciação Científica seria ministrada no horário
das 13:50h às15:30h, nos dias de segunda-feira e quarta-feira em todas as turmas.

Os projetos elaborados foram:

◦ Meu celular, sem você fica difícil até respirar!
◦ Cinema: Filmes de ficção científica.
◦ Dança: Entre nesse ritmo!
◦ Dança e Paródia no ensino de física e química.
◦ Experimentos de física e química.
◦ Fotografia: o olhar fotográfico.
◦ Que nome é esse?

Nomes de escolas estaduais de Aracaju.
◦ Tênis de mesa.
◦ O uso das redes sociais.
◦ Encene: seja um ator, teatro de física.
◦ Verminoses: análise de fezes da comunidade escolar.

Os professores elaboraram baneres com informações sobre os projetos e foram apresentados aos discentes e
seus respectivos pais, no horário da disciplina Iniciação Científica, que puderam se informar e tirar dúvidas.
Como haviam dezesseis turmas (quatro nonos anos, seis primeiros anos, três segundos anos e três terceiros
anos) e onze projetos, foi estabelecido uma quantidade de inscrições para cada, dentro da possibilidade de
cada projeto.

Os alunos tiveram um prazo de quarenta e oito horas para refletirem sobre a escolha do projeto, e após este
prazo, foi possível efetuar a inscrição. Como era de se esperar, as turmas ficaram diversificadas (com alunos
de nono, primeiro, segundo e terceiro anos), houveram projetos que as vagas esgotaram rapidamente e os
alunos excedentes tiveram que optar por outro projeto.

Os projetos foram executados e no final do ano letivo foi apresentado para toda comunidade escolar. No
último dia da disciplina, os alunos presentes responderam o seguinte questionário:

1. Apresente sugestões de projetos para a Iniciação Científica em 2014.

2. Agora, escreva um texto sobre o projeto de iniciação científica que você participou.

Pontos positivos

Pontos negativos
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ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÕES

Os temas sugeridos no item 1 do questionário foram utilizados na semana do planejamento escolar no início
de 2014.

Neste trabalho foi analisado o item 2, onde os alunos relataram sobre os pontos positivos e negativos da
iniciação que participaram. Foram construídas categorias para cada projeto, cada texto do aluno, pode conter
mais de uma categoria; conforme tabelas a seguir.

◦ Meu celular, sem você fica difícil até respirar! (19 questionários)

Tabela 1: Pontos positivos do projeto celular.

Pesquisas realizadas 8
União 6
Uso de aplicativos 6
Aprendizagem 5
Professores (aulas) 5
Moderação no uso 2
Importância do celular 1
Sair do ambiente escolar 1

Tabela 2: Pontos negativos do projeto celular.

Falta de interesse dos alunos 4
Horário 3
Inflexibilidade dos professores 2
Local 1
Dias 1
Flexibilidade na troca de projetos 1

Trechos de escritas dos alunos que comprovam as categorias:

“Consegui ficar com menos tempo com o celular nas aulas, diminuiu muito.”(aluno 1).

“mas faltou interesse dos alunos”. (aluno 2)

◦ Cinema: Filmes de ficção científica. (19 questionários)

Tabela 3: Pontos positivos do projeto cinema:

Conhecer filmes antigos 8
Novo olhar para filmes 5
Novas descobertas 5
Apresentação final 3
Aulas dos professores 3
Atividades desenvolvidas 1
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Identificar gêneros de filmes 1
Edição de vídeos 1

Tabela 4: Pontos Negativos do projeto cinema

Falta de interesse dos alunos 8
Filmes antigos 2
Troca de professora 2
Limitação de aprendizagem 2
Falta de visita a studios 1
Não cumprimento do planejamento 1

Trechos de escritas dos alunos que comprovam as categorias:

“Eu esperava dessa iniciação mais coisas, com a mudança de professora achei que tudo ia se desandar, mas
com a cara e a vontade a nova professora conseguiu botar para frente um maravilhoso projeto, que passou
das minhas expectativas.” (aluno 3).

“Não gostei dos filmes, pois não foram da minha época.” (aluno 4).

“Tive a satisfação de apreciar filmes das décadas de 80 e 90.” (aluno 5).

◦ Dança: Entre nesse ritmo! (18 questionários)

Tabela 5: Pontos positivos do projeto dança

Conhecer novas pessoas, amizades 8
Atividades desenvolvidas 7
Pesquisa científica 4
Apresentação final 3
Aulas dos professores 2
Diminuir timidez 2

Tabela 6: Pontos Negativos do projeto dança

Desentendimentos dos alunos 6
Falta dos alunos 4
Troca de professora 2
Nervosismo 2
Mais ritmos 1
Pouco tempo 1

Trechos de escritas dos alunos que comprovam as categorias:

“porque meus professores eram demais, eles fizeram a gente pesquisar sobre a nossa dança, eu amei”.
(aluno 6).

“o nervosismo, atrasos das dançarinas, falta de compromisso de algumas pessoas”. (aluno 7).
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◦ Dança e Paródia no ensino de física e química. (25 questionários)

Tabela 7: Pontos positivos do projeto dança e paródia.

Aprendizagem de química e física 13
Conhecer novas pessoas 4
Aprendizagem divertida 2
Superar timidez 1
Dançar 1
Produzir roupas 1

Tabela 8: Pontos Negativos do projeto dança e paródia.

Falta de interesse dos alunos 9
Cansativo 3
Local 3
Professores 2
Falta de tempo 2
Desorganização 1
Brigas 1
Alterar dia 1

Trechos de escritas dos alunos que comprovam as categorias:

“Aprender a matéria não precisa ser só na sala de aula e sim de um jeito diferente divertido.” (aluno 8)

“Falta de responsabilidade de algumas pessoas, coisas foram feitas em cima da hora.” (aluno 9)

“Eu não sabia fazer paródia e me ajudou no projeto.” (aluno 10).

◦ Experimentos de física e química. (37 questionários)

Tabela 9: Pontos positivos do projeto experimentos.

Aprendizagem, desmistificação 22
Aprender física 10
União 7
Experimentos desenvolvidos 15
Visita a CCTECA 10
Uso de materiais alternativos 1
Diminuir timidez 1

Tabela 10: Pontos negativos do projeto experimentos.

Falta de interesse dos alunos 9
Experimentos de química 4
Muita teoria 3
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Gasto com materiais 3
Experimento final não funcionou 3
Local 2
Horário 1
Poucos experimentos 1
Relacionar ao ENEM 1
Cansativo 1
Desorganização 1

Trechos de escritas dos alunos que comprovam as categorias:

“Começou até bem, mas foi esfriando, como é ano de vestibular, quem faz cursos ficou ou se sentiu sufocado.
Os projetos de iniciação foram bem elaborados, mas mal executados, precisa haver melhor planejamento.”
(aluno 11).

“Os pontos negativos só vejo um, a falta de empenho dos alunos, pois não conseguiram enxergar esse
projeto como favorável no início, incluindo eu, porém hoje entendo mais ou menos o objetivo da iniciação.”
(aluno 12).

◦ Fotografia: o olhar fotográfico (37 questionários)

Tabela 11: Pontos positivos do projeto fotografia.

Interpretar fotografias 25
Aprendizagem sobre filósofos 23
Aprender a fotografar 7
Conhecer evolução das câmeras 6
União 3
Apresentação final 1
Aulas 1

Tabela 12: Pontos negativos do projeto fotografia.

Falta de interesse dos alunos 10
Revelação de fotografias 4
Muita teoria 10
Falta de materiais 9
Pouca relação ao Enem 2
Local 2
Horário 1
Pouco tempo 4
Pouco planejamento 1

Trechos de escritas dos alunos que comprovam as categorias:

“Refletir a fotografia baseando-se em filósofos foi uma experiência única que trouxe uma nova dimensão do
que seria apenas uma simples imagem.” (aluno 13)
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“Depois do projeto tenho a plena certeza que jamais vou olhar uma imagem como antes, vou ter uma melhor
interpretação, reflexão diante da foto.” (aluno 14)

◦ Que nome é esse?
Nomes de escolas estaduais de Aracaju (39 questionários)

Tabela 13: Pontos positivos do projeto nomes de escolas.

Aprendizagem sobre a origem dos nomes das escolas 15
Aprender leis 10
Conhecimento, mudança de pensamento 8
Apostilas e aulas 6
União 5
Local 3
Bibliografia de pessoas importantes 1
Exposição de filme 1

Tabela 14: Pontos negativos do projeto nomes de escolas.

Falta de interesse dos alunos 4
Horário 4
Não poder modificar a situação 2
Falta de recursos 2
Desorganização da apresentação final 2
Pouco tempo 2
Visitas às escolas 2
Muita teoria 1
Pouca relação ao Enem 1

Trechos de escritas dos alunos que comprovam as categorias:

“Aprimorei minha capacidade em pesquisas e descobri coisas irregulares na nomeação de locais públicos.”
(aluno 15).

“Além das minhas expectativas porque aprendi mais do que lutar pelos meus direitos, aprendi a conseguir
provas para que quando contestado poder me defender e com razão.” (aluno 16).

“Não, pois achei que fossemos mais longe, como ir aos colégios, fazer entrevistas, abaixo-assinados.” (aluno
17).

◦ Tênis de Mesa (13 questionários)

Tabela 15: Pontos positivos do projeto Tênis de mesa

Atividades desenvolvidas, regras do jogo 5
Incentivo ao esporte 3
Novas amizades 2
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Tabela 16: Pontos Negativos do projeto Tênis de mesa

Falta de materiais 5
Falta de espaço físico 3
Conflitos entre colegas 2
Poucas pessoas 1
Poucas aulas 1

Trechos de escritas dos alunos que comprovam as categorias:

“conheci novos pessoas, fiz exercícios, aprendemos as regras do jogo”. (aluno 18).

“faltaram materiais como mesa, raquetes, bolas e redes”. (aluno 19).

◦ O uso das redes sociais (38 questionários)

Tabela 17: Pontos positivos do projeto redes sociais:

Aprendizagem 15
Teorias sobre redes sociais 7
União 4
Filmes apresentados 3
Amizades 2
Aulas 1
Tudo 1

Tabela 18: Pontos Negativos do projeto redes sociais

Falta de interesse dos alunos 3
Desorganização do grupo 1
Atividades cansativas 2
Pouca divulgação 1

Trechos de escritas dos alunos que comprovam as categorias:

“essa iniciação me trouxe várias descobertas, sobre a história e origem do facebook e youtube”. (aluno 20).

“aprendemos a usar mais as redes sociais aprendemos também quem foram os inventores de algumas redes
sociais como: facebook, youtube”. (aluno 21).

“muitas pessoas não participaram enquanto outros faziam tudo”. (aluno 22).

◦ Encene: seja um ator, teatro de física (29 questionários)

Tabela 19: Pontos positivos do projeto teatro:

Conhecer a história de cada cientista 19
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Aprendizagem de temas físicos 12
Falar em público/ perder a timidez 9
Aprender técnicas teatrais 6
União 14
Professora 1
Apresentação final 1
Leituras 2
Junção da arte e física 1

Tabela 20: Pontos negativos do projeto teatro.

Pouco tempo 6
Falta de interesse dos alunos 23
Nervosismo 1
Dificuldade de encenar 1

Trechos de escritas dos alunos que comprovam as categorias:

“Eu tinha vergonha de falar em público com apresentação do teatro tive a chance de perder esta vergonha.”
(aluno 23).

“Aprendemos a importância do trabalho em grupo...em geral foi muito divertida, uma experiência incrível
para todos nós.” (aluno 24)

“Interpretei, realizando assim o sonho da minha vida. Aprendi sobre a vida e a obra do meu
personagem...quase chorei quando percebi que haveria a possibilidade da peça não sair.” (aluno 25).

◦ Verminoses: análise de fezes da comunidade escolar. (30 questionários)

Tabela 21: Pontos positivos do projeto verminoses.

Aprendizagem 18
Aulas/professora 10
Escolhas profissionais 8
Prevenção de doenças 7
Hábitos higiênicos 7
União 4
Trabalho em laboratório 3
Comprometimento dos alunos 1
Avaliação 1
Vencer timidez 1

Tabela 22: Pontos negativos do projeto verminoses.

Falta de materiais/equipamentos 17
Falta de interesse dos alunos 9
Muitos alunos por turma 5
Horário 2
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Desunião 2
Pouco tempo 2
Odor 1
Migração de projetos 1
Muitas aulas 1
Dança 1
Rotina 1

Trechos de escritas dos alunos que comprovam as categorias:

“O ruim foi que tivemos pouco tempo para tanta coisa, em 2014 as iniciações podem começar mais cedo, daí
os alunos irão ter muito tempo para aprender.” (aluno 26).

“Foi bom enquanto durou, minha presença nas aulas agora acabou, porque conclui o 3º ano do ensino médio
... levarei tudo em minha cachola. Não teve ponto ruim em plena iniciação porque era tudo que eu sempre
quis ... obrigado Francis.” (aluno 27).

“Foi ótima, vimos ovos, estudamos, fizemos uma prova e eu até tirei um bom resultado, acertei 75% da
prova.” (aluno 28).

“O projeto não foi um dos melhores, já que praticamente todos que se comprometeram a doar suas fezes
desistiram, o que nos levou a carência de materiais.” (aluno 29).

“Incluir os alunos em um mundo que provavelmente a maioria deles não irá ter mais contato, poder mexer no
laboratório com o microscópio também foi interessante e ter conhecimento maior no que diz respeito à
saúde.” (aluno 30).

Como se observa nas categorias construídas, percebe-se que os alunos menciona como ponto positivo a
aprendizagem, união, novas amizades, pois houve uma diversificação de turmas, alguns relatam ser uma
experiência única e prazerosa.

Como pontos negativos todos os projetos citou a falta de interesse por parte de alguns alunos, bem como
algumas desavenças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com essa proposta pode-se perceber que houve uma maior interação dos alunos para execução dos projetos,
bem como maior motivação para a disciplina Iniciação Científica, pois proporcionou aos estudantes o contato
direto com atividades de pesquisa. Outro fator importante foi o trabalho em equipe e os alunos puderam
perceber que é necessário o interesse de todos os integrantes para o bom desenvolvimento das atividades.

Os alunos tiveram um contato direto com a pesquisa científica, pois buscaram estudos desenvolvidos
anteriormente no meio acadêmico com a orientação dos professores, pois estes conduziram o projeto de
maneira descontraída e atrativa.

Vale a pena ressaltar que estas análises estão em etapas iniciais, pois serão melhor aprofundas e discutidas.
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