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RESUMO  

 

Com base em pesquisa de natureza bibliográfica e em pesquisa de campo de natureza 

qualitativa, buscamos identificar e analisar as possibilidades didático pedagógicas das 

atividades da Iniciação Científica, que em nossa experiência na universidade pesquisada 

tem se demonstrado, além de uma ponte de conexão dos alunos da graduação com os 

projetos docentes da pós-graduação, uma perspectiva de uma formação profissional com 

qualidade. Destacamos a articulação entre a Iniciação Científica e o processo de ensino e 

aprendizagem na formação de educadores. Para a condução desta pesquisa, analisamos 

um universo amostral formado por professores, alunos e egressos de cursos de 

Licenciatura e de Pedagogia de uma Universidade particular do Estado de São Paulo. 

Utilizamos o procedimento técnico de questionário, elaborado com nove questões 

fechadas e uma questão aberta, posto que objetivamos analisar o resultado pedagógico da 

prática da Iniciação Científica, com vistas a verificar até que ponto esta prática contribui 

para a aprendizagem significativa. Apresentamos como nossa hipótese que a estratégia 

didático-pedagógica da Iniciação Científica transforma qualitativamente o processo de 

ensino e aprendizagem, tornando-o significativo. Foram compulsadas fontes 

bibliográficas que tratam do processo de construção de conhecimento em relação com o 

processo de ensino e aprendizagem no ensino superior, explicitando nossas categorias 

teóricas de análise. Como resultado, evidenciamos subsídios epistêmicos para o 

entendimento e para a prática do processo de ensino e aprendizagem de forma mais 

significativa. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Iniciação Científica. Aprendizagem Significativa. 

Construção do conhecimento. Formação de Educadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Basado en una investigación bibliográfica e investigación de campo cualitativa, buscamos 

identificar y analizar las posibilidades didácticas y pedagógicas de las actividades de 

investigación de pregrado, que en nuestra experiencia en la universidad investigada se ha 

demostrado, además de ser un puente que conecta los estudiantes de la graduación con 

los proyectos de posgrado, en una perspectiva de la formación profesional con cualidad. 

Destacamos los vínculos entre la investigación de pregrado y el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la formación docente. Para llevar a cabo esta investigación, se analizaron 

un universo de muestras compuesto por profesores, graduandos y graduados de los cursos 

de Licenciaturas y Pedagogía de una Universidad particular del Departamento de Sao 

Paulo. Utilizamos el procedimiento técnico del cuestionario elaborado con nueve 

cuestiones cerradas y una abierta, ya que se intentó evaluar el resultado educativo de la 

práctica de la investigación de pregrado, con el fin de verificar en qué medida esta práctica 

contribuye a un aprendizaje significativo. Se presenta como nuestra hipótesis de que la 

estrategia didáctica-pedagógica de la investigación de pregrado transforma 

cualitativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciéndolo significativo. Fueron 

compulsadas fuentes bibliográficas que tratan con el proceso de construcción de 

conocimiento en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación 

superior, que explica nuestras categorías teóricas de análisis. Como resultado, hemos 

observado contribuciones epistémicas a la comprensión y la práctica de la enseñanza y el 

aprendizaje de manera más significativa. 

 

Palabras clave: Educación Universitaria. Investigación de Pregrado. El Aprendizaje 

Significativo. La Construcción del Conocimiento. Formación de Educadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Based on bibliographical research and qualitative field research, we seek to identify and 

analyze the didactic pedagogical possibilities of undergraduate research activities, which 

in our experience in the researched university have demonstrated that beyond a 

connecting bridge between the undergraduates and the graduate faculty projects, there is 

also a prospect of a quality professional training. We highlight the links between 

Undergraduate Research and the process of teaching and learning in training of educators. 

Therefore, we analyzed a sample universe consisting on teachers, students and graduates 

of courses of the Sao Paulo university. We use the technical procedure of survey 

developed with nine closed questions and one open question. As we aimed to assess the 

pedagogical results of the practice of undergraduate research, in order to verify to what 

extent this practice contributes to meaningful learning. We presented as our hypothesis 

that didactic and pedagogical strategy of undergraduate research qualitatively transform 

the teaching and learning process, making it significant. Were raised literature sources 

dealing with the knowledge building process in relation to the teaching and learning 

process in higher education, to explicit our theoretical categories of analysis. As a result, 

we noted epistemic contributions to the understanding and practice of the teaching and 

learning process in a more meaningful way. 

 

 

 

Keywords: Higher Education. Undergraduate Research. Meaningful Learning. 

Construction of knowledge. Teacher Training 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa pretende dar continuidade aos questionamentos e análises 

vivenciados no processo de elaboração da dissertação do Mestrado em Educação, quando 

investigamos, a partir “dos olhares femininos de quatro professoras”, os desafios da 

docência na Pós-Graduação de uma Universidade privada, articulando o ensino, a 

pesquisa e a extensão (SOARES, 2011). 

Dentre muitas aprendizagens e conhecimentos alcançados, destacamos a 

compreensão da importância do ensino estar integrado à pesquisa e à extensão, pois se 

assemelha ao processo de uma terra que precisa ser continuamente cultivada, pelas 

relações que acontecem nos projetos e seu processo de pesquisa, quando se reúnem os 

participantes desse processo, docentes, discentes e comunidade, na produção do 

conhecimento que articule a teoria e a prática; desta maneira cultivada, a aprendizagem 

gera novos conhecimentos e novos valores para a Educação.  

Ao seguir este fio condutor da articulação entre o ensino e a pesquisa, propomos 

focalizar, nesta tese, para uma análise detida e mais aprofundada, uma modalidade 

específica de pesquisa: a Iniciação Científica, tal como praticada nos cursos de Pedagogia 

e de Licenciaturas na Universidade pesquisada. 

Os Anais dos Encontros de Iniciação Científica que acontecem anualmente nesta 

instituição mostram a expressiva participação de discentes e docentes nessa atividade, de 

forma contínua e sistemática. 

Em 2001, essa instituição realizou o seu I Encontro de Iniciação Científica, como 

resultado dos esforços da Comissão de Pesquisa e Extensão, instância que fora criada pela 

Reitoria, para incentivar e acompanhar as iniciativas dessa natureza. Ao longo desses 

anos, observamos uma crescente e estabelecida produção científica desenvolvida e 

divulgada nesse evento, que se tornou anual, sendo que no último ano de 2015, foram 

apresentados pelos alunos de Iniciação Científica cerca de 480 trabalhos que resumiam 

os seus relatórios finais de pesquisa, os quais foram analisados preliminarmente pelo 

Comitê Científico da Instituição. 

Para além deste contexto particular, verificamos que a Iniciação Científica no 

ensino superior desponta-se como uma forma de inserção dos alunos da graduação em 

Programas de Pesquisa Científica, sendo que essa inicial experiência pode tornar o 

processo de ensino e aprendizagem uma proveitosa convivência, tendo em vista que a 

postura investigativa tem potencial para desenvolver determinadas qualificações e 
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aprimorar seu processo, tornando-o mais sistemático, crítico e criativo, além de suscitar 

maior motivação para o raciocínio mais articulado.  

A relação que acontece no desenvolvimento da Iniciação Científica entre os alunos 

da graduação e seus orientadores, enseja outras possibilidades de articulação entre a 

pesquisa e a aprendizagem, uma vez que é possível considerá-la como um caminho que 

redireciona o próprio processo de ensino e aprendizagem, pois quando se envolve na 

prática da pesquisa, o aluno aprende a elaborar uma base de conhecimentos mais sólida.  

Esta base de conhecimentos se ancora em fundamentações teóricas e práticas de 

construção de seu novo conhecimento. Este processo epistêmico torna-se diferenciado, 

porque ao unir a teoria e a prática, o aluno vivencia o seu estudo, internalizando a sua 

aprendizagem de forma significativa. Conforme Ausubel (1978, p.319), “El aprendizaje 

significativo se refiere a la adquisición de significados y a los cambios de organización 

permanentes de la estructura cognoscitiva que acompañan a este proceso”. 

 O cotidiano profissional exige uma experiência que interligue teorizar práticas e 

praticar teorias, para que se desenvolva a capacidade de propor alternativas, questionar 

processos e produtos, formar sujeitos críticos e criativos (DEMO, 2002a). Neste contexto 

desafiador, a Iniciação Científica destaca-se por ser uma atividade de cunho pedagógico, 

pois os alunos podem participar em seus projetos desde o início do curso, além do que a 

partir desse primeiro contato, os alunos podem participar de outros projetos como 

monitoria, extensão etc.  

São conhecidas as muitas críticas à qualidade do ensino superior no Brasil, entre 

as quais se destaca a fragilidade da incorporação pelos estudantes da postura e dos 

procedimentos científicos, o que resulta na superficialidade do conhecimento de que o 

estudante se apropria ao longo de sua formação universitária. O Programa de Iniciação 

Científica foi criado e tem sido apresentado como uma estratégia diferenciada e eficiente 

para a qualificação da aprendizagem universitária.  

O problema então a ser pesquisado e debatido é o do seguinte questionamento: até 

que ponto essa prática de Iniciação Científica na Universidade pesquisada contribui para 

a melhoria qualitativa da aprendizagem de seus estudantes dos cursos de formação de 

educadores, tornando-a uma aprendizagem significativa. Assim, analisando a experiência 

da Universidade pesquisada, procuramos debater a seguinte questão: quais contribuições 

a prática de Iniciação Científica pode oferecer ao processo de ensino e aprendizagem entre 

alunos e professores orientadores dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas? 
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 Objetivamos evidenciar e analisar o impacto pedagógico da prática de Iniciação 

Científica, com vistas a verificar até que ponto esta prática contribui para a aprendizagem 

significativa. Para tanto elencamos os seguintes objetivos específicos: 

 Circunscrever o significado teórico específico, pelo qual é tratado o processo de 

aprendizagem significativa nos cursos de formação de educadores. 

 Levantar os dados relativos às práticas da Iniciação Científica como referência 

empírica da investigação na Universidade pesquisada. 

 Debater o sentido das relações entre o ensino e a pesquisa a partir da aplicação de 

nossas categorias de análise. 

 Assumimos como hipótese que a estratégia didático-pedagógica da Iniciação 

Científica transforma qualitativamente o processo de ensino e aprendizagem, tornando-o 

significativo.  

  Justificamos nossa pesquisa, porque, em que pese o fato de já se contar com uma 

extensa produção sobre essa temática da Iniciação Científica, expressa em livros e artigos 

nas diversas áreas do conhecimento, sendo representativo o reconhecimento de que a 

prática da Iniciação Científica já está bastante disseminada. Mobilizar a pesquisa como 

princípio pedagógico e sua efetivação nos cursos de formação de educadores, essa 

produção é ainda bastante limitada.  

De modo geral, aceita-se integralmente nas produções acadêmicas a necessidade 

da qualificação do profissional em educação. Quanto a isso, ressalta-se a importância de 

não se fragilizar a sua formação universitária, flexibilizando-se seu currículo e os 

procedimentos didáticos pedagógicos. 

Cabe registrar a vigência de políticas públicas que visam a superação dessa 

fragilidade formativa específica dos cursos de formação de educadores. O CONAES - 

Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior insere em sua avaliação a dimensão 

científica e pedagógica formadora, ou seja, pelas políticas, normas e estímulos para o 

ensino, a pesquisa e a extensão que apoiam os estudantes de graduação e Pós-Graduação 

por meio de bolsas de Monitoria, bolsas de Iniciação Científica, Tutorias, ofertas de 

estudos compensatórios gratuitos etc., “com o objetivo de uma melhor qualificação da sua 

formação” (CONAES, 2005, p. 14).  

Essa perspectiva estimula os vínculos e a aproximação dos cursos de graduação e 

os Programas de Pós-Graduação, condição que permite ao graduando inserir-se em grupos 
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de pesquisa, monitorias, conhecer e participar em eventos de pesquisa, palestra, colóquio 

e outros eventos acadêmicos.  

O CNE/CP - Conselho Nacional da Educação – Conselho Pleno - de acordo com 

o Artigo 3º da Resolução de 18 de fevereiro de 2002, institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso 

de licenciatura e de graduação plena para a formação de professores que atuarão nas 

diferentes etapas e modalidades da educação básica. Essas diretrizes estabeleceram 

princípios norteadores desse preparo para o exercício profissional específico. Destacamos 

dentre esses princípios, a consideração do item III e do parágrafo único, para esse estudo: 

III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 

ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como 

compreender o processo de construção do conhecimento  

Parágrafo único. A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio 

metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a 

resolução de situações-problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas. 

(CNE, 2015, p.2). 

Ao nos reportarmos a esses dois exemplos de normatização do ensino superior, 

temos a intenção de embasar politicamente o incentivo do ensino articulado à pesquisa. 

A idealização deste trabalho visa reforçar a importância da escolha que o docente assume 

em sua postura investigativa como seu princípio didático e pedagógico, para o ensino 

eficaz de seu aluno e a qualidade da fixação de sua aprendizagem. Com efeito, existe uma 

correlação entre essas duas perspectivas, pois a relação dialógica entre professor e aluno 

tende a aprimorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  

Entendemos que nossa pesquisa possa contribuir na evidenciação da relevância de 

uma formação de professores que desenvolva e embase sua prática de ensino, de acordo 

com os princípios teóricos ancorados na compreensão do significado da relação entre o 

ensino e a pesquisa.  

Consideramos que a prática da Iniciação Científica contribua para efetivação de 

uma aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa na formação de 

professores desempenha o papel de contribuir para que os futuros professores construam 

seus conhecimentos com a clareza das bases teóricas de suas práticas educacionais e, 

consequentemente, possam exercer no cotidiano de sua profissão, um processo de ensino 

que proporcione aos seus alunos um ambiente participativo e emancipador. 
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"É estranho que, no caso dos profissionais da educação, logo eles que lidam com 

a formação do ser humano, diga-se que bastam algumas horas, algum verniz, algumas 

disciplinas, para que se qualifiquem como profissionais de sua área” (SEVERINO, 2004a, 

p.13). Esperamos que esta pesquisa contribua para que alunos e professores sejam 

incentivados a ampliar suas trocas de conhecimentos, com a perspectiva de que 

ultrapassem a precariedade de um preparo superficial e de que possam praticar a 

Educação em seu sentido etimológico amplo, ou seja, situação em que a relação entre o 

educador e seu educando, transforme-os em cidadãos livres e conscientes da realidade 

social em que estão inseridos. 

A escolha metodológica de nossa pesquisa é o estudo de caso, tomando como 

único objeto a experiência de uma Universidade particular do Estado de São Paulo.  A 

partir dos dados documentais extraídos dos Anais do Encontro de Iniciação Científica 

dessa Universidade, registramos e analisamos a sua prática de Iniciação Científica, 

também relacionado ao procedimento técnico de questionário, elaborado com nove 

questões fechadas e uma questão aberta. Analisamos as respostas das questões 

direcionadas aos professores, alunos e egressos, dos cursos de formação de educadores, 

sobre suas vivências na Iniciação Científica. Os elementos colhidos serão trabalhados 

qualitativamente na aplicação das categorias de análise estabelecidas, sendo aptas para 

esclarecerem suas relações com o processo de ensino e aprendizagem. 

À vista dos objetivos perseguidos, estruturamos nossa pesquisa em seis capítulos, 

apresentados em seguida:  

 No primeiro capítulo, desenvolvemos estudos sobre a Iniciação Científica como 

experiência didático-pedagógica no ensino superior brasileiro, destacando sua gênese 

e trajetória histórica. Trata-se de uma breve retomada das origens do investimento e 

apoio à pesquisa nacional, com o desenvolvimento dos Programas de Iniciação 

Científica, do processo de expansão do ensino superior e suas bases estruturais. 

Analisamos os seus dados estatísticos atuais. Procuramos caracterizar adequadamente 

nosso objeto de investigação, bem como situá-lo no contexto histórico e intelectual 

da vida acadêmica.  

 No segundo capítulo, delimitamos a Iniciação Científica como objeto de estudo e 

análise, fazendo uma revisão da literatura especializada. Elencamos os principais 

resultados de estudos já realizados sobre o tema específico e suas relações com nossa 
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pesquisa. À vista dos resultados obtidos nessa revisão, foi possível justificar a 

contribuição especifica que nossa pesquisa poderá agregar ao conhecimento dessa 

temática.  

 No terceiro capítulo, abordamos a prática da Iniciação Científica na Universidade 

pesquisada, seus programas de incentivo à pesquisa, a valorização da formação 

científica dos discentes e a contínua atualização dos docentes, por meio da orientação 

a bolsistas de Iniciação Científica bem como seu incentivo à participação e formação 

de grupos de pesquisa. São expostos os procedimentos metodológicos, a análise 

estatística das respostas dos questionários, a explicitação dos significados e o processo 

de elaboração de nossas categorias de análise.  

 No quarto capítulo, configuramos à luz do pensamento de Ausubel, nossa primeira 

categoria de análise, relacionada aos processos básicos da aprendizagem e sua 

diferenciação em termos de significância, trata-se da perspectiva fundamentalmente 

psicológica. Tratando de ver como o aprendiz internaliza os elementos objetivos 

propostos pelo ensino. 

 No quinto capítulo, apresentamos e trabalhamos nossa segunda categoria de análise 

configurada a partir do sentido defendido por Severino sobre as relações entre a 

educação e a construção do conhecimento, com base numa perspectiva filosófica 

educacional. Aqui o enfoque é fundamentalmente epistemológico, explicitando que 

ensino e aprendizagem, desse ponto de vista, pressupõe-se uma atividade específica 

de construção conceitual dos objetos. 

 No sexto capítulo, situando-nos na perspectiva do eixo sócio educacional, 

apresentamos nossa terceira categoria de análise baseada na concepção da pesquisa 

como princípio educativo e inserida na visão sociológica de Demo. Sob a perspectiva 

desta categoria são explicitados os vínculos do processo de aprendizagem com o 

ensino e a pesquisa na sua inserção no contexto social. 

 Na Conclusão, em nossas Considerações Finais, refletimos sobre os resultados de 

nossa pesquisa que mostram a relevante contribuição das atividades de Iniciação 

Científica como proposta de uma Didática renovada para o ensino superior.  
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CAPÍTULO 1 

 

A INICIAÇÃO CIENTÍFICA: SUA GÊNESE E INSERÇÃO HISTÓRICA NO 

ENSINO SUPERIOR NACIONAL 

 

Neste capítulo, apresentamos o desenvolvimento do ensino superior no Brasil, 

com um estudo analítico das bases estruturais do atual contexto da educação superior, 

com vistas a situar a atividade investigativa na pedagogia universitária.  Também 

analisamos o início do investimento em pesquisa e o incentivo à formação de novos 

pesquisadores com os projetos de Iniciação Científica, seu financiamento e apoio político, 

por meio das bolsas aos alunos, mediante programas que muito vêm contribuindo para a 

formação das novas gerações de pesquisadores e na consolidação da pesquisa nacional.  

 

1. O desenvolvimento histórico do ensino superior no Brasil 

 
 Nos países latino americanos de colonização espanhola, já no século XVI foram 

criadas suas universidades, sendo a primeira universidade do continente americano 

fundada em 1538, localizada em São Domingos, atual República Dominicana. Em 1553, 

criou-se a segunda universidade, no México, a qual se compunha dos cursos de Filosofia, 

Cânones/Direito, Teologia, incluindo-se depois o curso de Medicina. “Vieram, depois, as 

universidades de São Marcos (Peru), de São Felipe (Chile), Córdoba (Argentina) e outras 

de modo que ao tempo de nossa independência” (CUNHA, 1980, p.11). 

Havia pouca educação formal no Brasil, sendo que as iniciativas nessa área, eram 

realizadas pela Igreja Católica. Entretanto, essas iniciativas da Igreja Católica atendiam 

ao funcionalismo estatal, por meio da Companhia de Jesus, a qual além de catequisar os 

índios, exercia sua atividade educacional nos colégios das primeiras letras. “O primeiro 

colégio jesuíta do Brasil foi fundado na Bahia, sede do governo geral, em 1550. Em 1553, 

começou a funcionar o curso de Humanidades e, em 1572, artes e teologia” (CUNHA, 

1980, p.30), 

Segundo Werebe, (1985, p. 368), “os cursos superiores, inaugurados por D. João 

VI, deram origens a importantes instituições universitárias brasileiras que conservaram o 

caráter profissional”. A autora nos explica que se tratou de uma necessidade pragmática 

e profissional que estava impregnando o espírito do ensino superior brasileiro. Isso pode 
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ser observável pelo perfil dos cursos que se iniciaram nesse período, por exemplo, no Rio 

de Janeiro, o curso de Agricultura em 1818, a Escola de Ciências, Artes e Ofícios criada 

em 1816 e que se tornou a Real Academia de Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, no 

ano de 1820. Outro aspecto a ser ressaltado era o “desprezo completo que a elite nutria 

pelo trabalho, sobretudo pelo trabalho manual” (Ibidem, p.369). Dessa maneira, eram 

consideradas como menores, profissões ligadas às artes e aos ofícios.  

 No período pombalino, iniciado em 1759, a decisão do Império português de 

expulsar os jesuítas visava criar condições para que ocorresse em Portugal e em suas 

colônias, a industrialização que se processava na Inglaterra, de maneira que se passasse 

de uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista mercantilista.  Como reforça 

Cunha, “É provável que a perseguição à Companhia de Jesus em Portugal, como em 

outros países, tivesse a ver, também, com as modificações no campo ideológico” 

(CUNHA, 1980, p.44).  

Com base em Warde (1990), podemos compreender como os jesuítas foram 

expulsos e como alguns de seus colégios começaram a ser dirigidos por franciscanos. A 

autora nos explica que em 1776, os frades franciscanos dirigiam um curso superior no 

convento de Santo Antônio, por meio de uma faculdade que tinha a sua organização 

baseada nos padrões da Universidade de Coimbra, dentro dos moldes da reforma 

pombalina. No período do Império, em 1808, a Pedagogia Positivista propunha a 

instauração do Estado Nacional e enfatizava o espírito profissional e pragmático. 

De acordo com Cunha (1980, p.229), “A Revolução de 1930, levando Getúlio 

Vargas à chefia do governo provisório, determinou o início de uma nova era na História 

do Brasil”. Compreendemos então que a “Era de Vargas” tem o seu início na revolução 

de 1930 e sua finalização com o término de seu governo em 1945. Essa foi uma Era 

marcada pelo pensamento liberal no campo da educação: o liberalismo elitista começou 

a ceder espaço ideológico para o liberalismo igualitarista, porque se formulou pela 

primeira vez uma política educacional, voltada também para o atendimento da classe 

trabalhadora e das camadas médias. Getúlio Vargas requeria que fossem elaborados os 

princípios orientadores da política educacional do novo regime político. Por não haver 

consenso, os educadores liberais expressaram-se em 1932 pelo Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova. 

Para Cunha (1980), esse texto representava aquele momento, pois era expresso 

pela heterogeneidade ideológica de seus membros, que se dividiam de um lado, por 

Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Júlio Mesquita Filho; e do outro 
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lado, Anísio Teixeira, Hermes Lima, Paschoal Leme. “Em 11 de abril de 1931 foi 

promulgado o Decreto 19.851, autodenominado Estatuto das Universidades Brasileiras, 

estabelecia os padrões do ensino superior em todo o país” (CUNHA, 1980, p.294). 

Segundo esse texto, o ensino superior teria duas formas: a universidade poderia ser oficial, 

mantida pelos governos: federal ou estadual, ou livre, mantida por fundações ou 

associações particulares. 

 A Constituição de 1934 determinou a criação de um Conselho Nacional de 

Educação, para elaborar um Plano Nacional da Educação.  “E, como hoje mais do que 

nunca o ensino em geral pode ser comparado ao jogo de xadrez em que o deslocamento 

de um pião acarreta uma mudança geral da situação geral sobre todo o tabuleiro” 

(AZEVEDO, 1971, p. 675) Esse movimento de reformulação da educação nacional, 

trouxe mudanças gerais em todos os níveis de ensino, sendo o aspecto primordial de se 

analisar: a importância da articulação desde a educação infantil à superior. 

 

1.1 Processos de expansão do ensino superior e suas bases estruturais 

Conforme Cunha, (1995, p. 328), “Em 1965, o Ato Institucional nº 2 cassou o 

mandato de numerosos parlamentares e aposentou compulsoriamente dezenas de 

militares que não apoiavam o aprofundamento da intervenção castrense no campo 

político”. Passando-se um período de um mês, o Congresso Nacional aprovou uma 

emenda à Constituição de 1946, visando uma reformulação do sistema tributário nacional, 

porque ao ser inserida na Constituição, ficava proibido à União, ao Estado e aos 

Municípios cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços das instituições 

de educação. 

No início do período da ditadura militar, em 1964, houve um processo de 

federalização das universidades, processo que desencadeou um grande afastamento de 

professores, principalmente na universidade de Brasília. Segundo Oliven (2002, p.33), 

“Neste período, também foram criadas as Assessorias de Informação nas instituições de 

ensino superior, com o intuito de controlar quaisquer atividades de caráter “subversivo”, 

tanto por parte dos professores, quanto dos alunos”. De acordo com Cunha, (2007, p.55) 

“o novo governo pretendeu montar um sistema de entidades paralelas às que 

congregavam os estudantes em todos os níveis”.  

Em 1968, o Congresso Nacional promulgou a Lei da Reforma Universitária (Lei 

nº 5540/68), pela qual se criavam os departamentos, o sistema de créditos, o vestibular 

classificatório, os cursos de curta duração etc. A partir do parecer CFE 977/1965 e com a 
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institucionalização dos Programas de Pós-Graduação em algumas instituições do ensino 

superior, houve a oportunidade de uma sistematização da produção da pesquisa na área 

de Educação. Iniciaram-se os PPG - Programas de Pós-Graduação stricto sensu em 

algumas universidades situadas nas grandes capitais brasileiras (Cf. CUNHA, 1997).  

 

1.1.2 Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases de 1996. 

A Constituição Federal de 1988 passou por um grande processo de discussão com 

vista à elaboração de seu texto, por meio dos trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte, nesse debate participou intensamente o Fórum da Educação na Constituinte 

em Defesa do Ensino Público e Gratuito, “expressando a força política das 14 entidades 

dele integrantes, assim como, realizou-se o XXI Congresso Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino, com 1.500 participantes” (CUNHA,1995, p.437). 

O artigo 11 visava garantir a transferência de recursos públicos para segmentos 

do setor privado, particularmente o confessional, o que eliminava a exclusividade de 

utilização das verbas públicas para o ensino público: 

 

Parágrafo 1º — Na insuficiência de ofertas na rede pública, as escolas comunitárias, 

filantrópicas ou confessionais poderão receber, na forma da lei, auxílio do Poder Público; 

Parágrafo 2º — Nas escolas mencionadas no parágrafo anterior, merecerão o estímulo 

financeiro do Poder Público se; a) provarem finalidade não lucrativa e reaplicarem 

eventuais excedentes financeiros em educação; b) previrem a destinação de seu patrimônio 

a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de 

encerramento de suas atividades; c) forem administradas, em regime de participação, pelos 

integrantes do processo educacional e pela comunidade (CUNHA, 1995, p.438). 

 

Na deliberação da Constituição Federal de 1988, pela primeira vez em um texto 

constitucional brasileiro, a universidade foi caracterizada como autônoma, em suas 

dimensões didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (art. 

207). Além disso, o mesmo artigo determina que as universidades devem obedecer ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

Em 1988, o Ministério da Educação e Cultura deveria limitar bastante as despesas 

com as universidades públicas (especialmente as federais) de modo que, somadas com os 

subsídios às instituições privadas de ensino superior, “com o ensino médio e com outras 

despesas, resultasse 50% do orçamento para o ensino fundamental e para os programas 

de alfabetização de jovens e adultos” (CUNHA, 1995, p.453).  
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Nos termos do artigo 214 foram estabelecidos os seguintes objetivos: erradicação 

do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; melhoria da qualidade do 

ensino; formação para o trabalho; e promoção humanística, científica e tecnológica. 

Podemos observar que esse processo de flexibilização curricular, da articulação do ensino 

com a pesquisa e projetos de extensão podem ser observados “no caso das universidades 

públicas estaduais de São Paulo que ficaram obrigadas a manter cursos noturnos de modo 

que, no conjunto de suas unidades, correspondessem a pelo menos um terço total de 

vagas” (Idem, ibidem, p.454).  

 No mês de março de 1990, após a posse do presidente Fernando Collor de Mello, 

houve a extinção de autarquias, fundações e empresas públicas. Entre esses órgãos 

federais extintos estavam a CAPES e o INEP, ambos do ministério da Educação. Devido 

à significativa reação do meio acadêmico, inclusive dos aliados de seu governo, houve a 

recriação desses órgãos. Conforme Cunha (1997), no governo do presidente Itamar 

Franco, houve duas medidas importantes: 

 1ª) A dissolução do Conselho Federal de Educação (CFE), pois em julho de 1994, 

em decorrência de denúncias comprovadas de envolvimento de membros do CFE em 

esquemas de corrupção que beneficiavam instituições privadas de ensino, que pretendiam 

adquirir o status de universidade, e de universidades privadas, as quais pretendiam seus 

recredenciamentos, e  

2ª) O desenho de um Conselho Nacional de Educação. No governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, ainda no ano de 1995, duas medidas de grande alcance 

foram tomadas: aprovação da Lei n. 9.131/95, que tratava no mesmo documento legal, do 

Conselho Nacional da Educação e dos Exames Nacionais de Cursos (CUNHA, 1997, 

p.30). 

     No início de 1996, houve a primeira composição do CNE, os seus membros foram 

indicados em dois turnos por entidades de finalidade científica, cultural e (para) sindical. 

Conforme Cunha (1997, p. 38), “Destacam-se entre as suas atribuições: analisar e emitir 

parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior, deliberar 

sobre os relatórios para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado”. O 

Exame Nacional de Cursos, constituiu-se na Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras, ao invés de fazer uso de procedimentos e critérios abrangentes de diversos 

fatores que determinam a qualidade e a eficiência das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, o que se instituiu na prática foram os Exames Nacionais de Cursos. 



12 
 

 

De acordo com Cunha, (1997, p.40), após a rejeição dos alunos ao “provão”, pelo 

Decreto n° 2.026, de outubro de 1996, instituíram-se os seguintes procedimentos para a 

avaliação institucional: análise dos principais indicadores do desempenho global do 

sistema nacional de ensino superior, por região e unidades da federação,  segundo áreas 

do conhecimento e o tipo  ou natureza da instituição de ensino1, avaliação do desempenho 

individual das instituições de ensino superior, compreendendo todas as modalidades de 

ensino, pesquisa e extensão, avaliação do ensino de graduação, por curso, por meio da 

análise das condições de oferta pelas diferentes instituições de ensino e pela análise  dos 

resultados do Exame Nacional de Cursos. 

 A Lei de nº 9.394, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), sancionada em 20/12/1996 favoreceu a expansão do ensino superior brasileiro e 

propiciou a elaboração de leis que possibilitam uma organização diferenciada na 

arquitetura da educação superior no país (Cf. CUNHA, 2004).  O objetivo dessa lei na 

formação dos profissionais da educação é atender aos objetivos dos diferentes níveis e 

modalidades de ensino e às características de cada fase de desenvolvimento do educando. 

A partir da aprovação da LDB/96 Lei n. 9.394, de 20/12/1996, desencadearam-se 

reformas em todos os campos da educação, porque se extinguiram os currículos mínimos 

dos cursos de graduação e estabeleceram-se as diretrizes curriculares como responsáveis 

pelos rumos da formação superior. Considerando-se a questão da autonomia das 

universidades, a LBD/96, refere-se, no Art. 53 que são asseguradas às universidades, sem 

prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 

 

I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior 

previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do 

respectivo sistema de ensino; II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, 

observadas as diretrizes gerais pertinentes; III – estabelecer planos, programas e 

projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;  IV – fixar 

o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu 

meio; V – elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as 

normas gerais atinentes; VI – conferir graus, diplomas e outros títulos; VII – firmar 

contratos, acordos e convênios; VIII – aprovar e executar planos, programas e projetos 

de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como 

administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; IX – administrar os 

                                                                    
1 Conforme Cunha (1997, p.40): Os indicadores deste decreto são: taxas de escolarização, taxas de 

disponibilidade e de utilização de vagas para ingresso, taxas de evasão e de produtividade, tempo médio 

para conclusão de curso, índices de qualificação do corpo docente, relação média de aluno por docente, 

tamanho médio das turmas, participação da despesa com ensino superior nas despesas públicas com 

educação, despesas públicas por aluno no ensino superior público, despesas por aluno em relação ao PIB 

por habitante nos sistemas público e privado, proporção da despesa pública com a remuneração dos 

professores. A análise desses indicadores deverá ser feita pela Secretaria de Avaliação e Informação do 

Ministério da Educação.  
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rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos 

respectivos estatutos; X – receber subvenções, doações, heranças, legados e 

cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas 

(LBD/96, 2014). 

 

A autonomia das universidades fica delimitada pelas condições do § 2o 

“Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que 

comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação 

realizada pelo poder público” (LBD/96, 2014). Destacamos que a cooperação financeira 

e os convênios com entidades públicas e privadas dependem da avaliação dos cursos, da 

produção científica, da qualificação dos docentes entre outros fatores avaliados no setor 

público pelo SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o qual 

avalia os cursos das universidades como um sistema regulatório.   

À luz do exposto, pode-se considerar que o ensino superior brasileiro em sua 

construção foi marcado pelas necessidades pontuais do Estado em modernizar o país, no 

âmbito industrial e na construção civil, na formação de profissionais liberais e para a 

formação restrita de uma elite intelectual dirigida aos postos estratégicos de comando 

econômico e político. Para uma melhor compreensão do atual contexto, executamos uma 

análise sobre os dados estatísticos da evolução do ensino superior.  

 

1.1.3 Análises do ensino superior a partir de dados estatísticos. 

A visão do atual contexto do sistema educacional superior brasileiro, pois 

apresenta uma relevante expansão tanto no setor público como privado. 

Por outro lado, há um contraponto significativo de análise, ou seja, a expansão 

quantitativa dos setores público e privado, ainda não conseguiu incluir satisfatoriamente 

a necessidade de vagas aos alunos brasileiros, como é evidenciado na Tabela 1 a seguir: 

Tabela 1. Porcentagem de matrículas na Educação Superior em relação à   população de 

18 a 24 anos. 

Fonte: PNE, (2015) 

 

De acordo com os dados do Plano Nacional da Educação a perspectiva é de elevar 

a atual taxa bruta de matrícula na Educação Superior de 32,3% para 50% e a taxa líquida 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 

16,4 18 20 20 21,2 24,1 25,5 26,9 28,1 29,6 30,4 32,3 
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de 16,5% para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e 

expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público (PNE, 2015). 

A inclusão também não é satisfatória no sistema de ensino superior público, pois 

o Sistema de Seleção Unificada (SISU), atende as inscrições para os estudantes que 

prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sendo que esse sistema ofereceu 

no ano de 2013, um total de 129.279 vagas em 3.751 cursos distribuídos por 101 

instituições públicas de ensino superior. Todavia, o número total de alunos inscritos para 

essa seleção em 2013 foi de 7.134.914, aumentando em 21,6% em 2014 para um total de 

8.721.946 alunos inscritos (MEC/INEP, 2015).  

A partir da Tabela 2 é possível observar a evolução institucional do ensino 

superior brasileiro, na qual se evidencia um número representativamente superior do 

ensino privado, como um reflexo das relações sociais e históricas para a constituição de 

sua estrutura interna, com uma dicotomia em relação às mantenedoras das instituições: 

 

      Tabela 2- Evolução da Distribuição das IES Públicas e Privadas 2013. 

Instituições 1994 1998 2002 2003 2008 2010 2011 2012 2013 

Pública 25,6% 21,5% 11,9 11,1 7% 11,7% 12% 16,3% 19,4% 

Privada 74,4% 78,5% 88,5 88,9 93% 88,3% 88% 83,7% 80,6% 

      Fonte: INEP/MEC, (2015). 

De acordo com o censo do ensino superior de 2013, divulgado pelo INEP/MEC 

(2014), os dados mostram que a maioria dos cursos diurnos está nas universidades 

públicas, enquanto as privadas concentram os noturnos. São 63% dos alunos dos cursos 

presenciais de graduação que estudam à noite. A rede Federal concentra 70% da oferta 

no turno diurno.  

 

Tabela 3. Número de Instituições e Matrícula no ensino superior -2013. 

Universidades Faculdades Centros 

universitários 

IFs e Cefets Total 

 

IES 

195 2.016 140 40 2.391 Unidade 

3.898.880 2.131.827 1.103.479 120.407 7.305.977 Matrícula 

Fonte: INEP/MEC (2015) 

 

De acordo com a Tabela 3, as instituições de ensino superior totalizam 2.391 no 

Brasil, as Universidades que somam 195 unidades, detêm a maioria das matrículas dos 



15 
 

 

alunos, são, portanto, grandes instituições. Por outro lado, as Faculdades que somam 

2.016 unidades atendem ao número menor de alunos.  

 

 

 

Tabela 4. Evolução do número de ingressantes e concluintes na graduação. 

ANO  INGRESSANTES CONCLUINTES 

2004 1.646.414 633.363 

2005 1.805.102 730.484 

2006 1.965.314 762.633 

2007 2.138.241 786.611 

2008 2.336.899 870.386 

2009 2.065.082 959.197 

2010 2.182.229 973.839 

2011 2.346.695 1.016.713 

2012 2.747.089 1.050.413 

2013 2.742.950 991.010 

Fonte: INEP/MEC (2015) 

Conforme a Tabela 4, observamos a proporção de alunos que terminam a 

faculdade em relação aos que ingressaram em 2013 é de 36%. Esta proporção tem 

diminuído nos últimos cinco anos. Em 2009, era de 46%, caindo para 45%, 43%, 38% e 

36%. Isso significa que cada vez menos alunos se formam em relação ao número de 

estudantes que ingressa. Outro aspecto importante a ser analisado, refere-se aos 

profissionais com mestrado que correspondem a 29,6% do corpo docente da rede pública 

e 45,5% da privada. A rede pública de ensino superior concentra a maior parte de 

professores com doutorado - nelas, 51,4% dos docentes têm a Pós-Graduação. Nas IES 

privadas o porcentual é de 17,8% do total. Esse aspecto é relevante, porque o professor-

pesquisador pode credenciar-se nas agências de fomento à pesquisa, pode formar ou 

participar em grupos de pesquisa, pode orientar Trabalhos de Conclusão de Curso, 

projetos de Iniciação Científica entre outros exemplos de atividades de pesquisa. Segundo 

o PNE (2015), no âmbito das metas do PNE – Plano Nacional de Educação (2104-2024) 

para o ensino superior, destacamos: 
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 Meta 12 que visa a elevação da taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta 

e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.  

 

No que se refere ao Plano Nacional da Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020 tem 

como objetivo definir novas diretrizes, estratégias e metas para dar continuidade e avançar 

nas propostas para política de pós-graduação e pesquisa no Brasil. Pela primeira vez, um 

plano nacional de educação contemplará as metas da Pós-Graduação, isso porque o PNPG 

faz parte integrante do PNE de maneira que converge com as metas abaixo: 

 

 Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção 

de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto 

do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), 

sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.   

 Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na Pós-Graduação 

stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 

mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 14. 

 

Tabela 5. Taxa de Matrículas na Pós-Graduação: censo da educação superior 2013. 

Total geral Total pública Federal  Estadual  Municipal Privada 

203.717 172.026 115.001 56.094 931 31.691 

Fonte: INEP (2015). 

 

Conforme a Tabela 5, observamos a significativa participação das instituições de 

ensino superior públicas para a formação dos futuros pesquisadores no Brasil.   

 

1.2. Gênese e desenvolvimento da pesquisa no Brasil. 

O período que vai da proclamação da República, em 1889, até a Revolução de 

1930, é chamado comumente de república velha, de primeira república ou de república 

oligárquica” (CUNHA, 1980, p.148). Uma possibilidade de superação desse governo 

oligárquico, onde seu poder que era exercido por um grupo restrito de pessoas, 

geralmente, do mesmo partido, família, classe etc., poderia ser melhorada graças ao 

investimento e ao fomento à pesquisa e à formação de pesquisadores, entretanto 

observamos que o desenvolvimento da pesquisa brasileira abrange uma história de luta 
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pela sua valorização. Esse empenho realizou-se com uma mobilização morosa que 

contava poucos defensores e somente conseguiu certa representatividade a partir da 

Revolução de 1930, num contexto de diversificados intentos que visavam à modernização 

do país.  

Conforme os dados históricos do CNPQ (2015), a ideia de criar uma entidade 

governamental específica para fomentar o desenvolvimento científico no país surgiu bem 

antes da criação do Conselho Nacional de Pesquisas - CNPQ. Desde os anos de 1920, 

integrantes da Academia Brasileira de Ciências (ABC) relacionavam essa temática como 

uma consequência dos anos que sucederam a Primeira Guerra Mundial.  Em 1931, a ABC 

recomendou formalmente ao Governo a criação de um Conselho de Pesquisas. Em maio 

de 1936, o então Presidente Getúlio Vargas enviou a mensagem ao Congresso Nacional 

sobre a "criação de um conselho de pesquisas experimentais". Nesta proposta constituía-

se por objetivo a formulação de um sistema de pesquisas que viesse a modernizar e a 

elevar a produção do setor agrícola especificamente. Todavia, essa proposta não foi bem 

recebida pelos parlamentares. 

Desde 1920 já se articulava essa preocupação, mas somente em 1931, formalizou-

se o pedido da criação do Conselho de Pesquisas, sendo que em 1936, o então presidente, 

Getúlio Vargas enviou mensagem ao Congresso Nacional sobre a “criação do conselho 

de pesquisas experimentais”, mesmo assim sob um entendimento fundamentalmente 

pragmático, tendo em vista que sua justificativa era modernizar o setor agrícola (Idem, 

ibidem).  

Contudo, a proposta não foi aprovada pelos parlamentares, quando em conclusão 

no dia 15 de janeiro de 1951, dias antes de passar a faixa presidencial a Getúlio Vargas, 

o Presidente Dutra sanciona a Lei de criação do Conselho Nacional de Pesquisas como 

autarquia vinculada à Presidência da República.  

Esta Lei de n°1.310 de 15 de janeiro de 1951, pela qual se criou o CNPQ, foi então 

denominada por um de seus proponentes, Álvaro Alberto, de: 

- “A Lei Áurea da pesquisa no Brasil”. 

As finalidades do Conselho de Pesquisa eram: 

1. Promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e 

tecnológica, mediante a concessão de recursos para a pesquisa,  

2. Formação de técnicos e pesquisadores,  

3. Cooperação com as universidades brasileiras e  

4. Intercâmbio com instituições estrangeiras (Idem, ibidem). 
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É possível analisar essas finalidades a partir de uma concepção pedagógica 

positivista e tecnicista de pesquisa, porque visam a formação de uma elite intelectual 

brasileira por meio de uma formação profissional universitária, de forma que 

desenvolvam uma cultura de investigação da ciência pura (Cf. FÁVERO, 1999).  

Nesse período histórico da criação do Conselho Nacional de Pesquisas ansiava-se 

pelo desenvolvimento de uma autonomia tecnológica e científica, haja vista o apoio 

financeiro do CNPQ, CAPES e FAPESP. Para compreendermos esse apoio, explicamos 

que essas entidades: o CNPQ e a CAPES foram criadas no mesmo ano de 1951, isto é, 

em janeiro foi criado o CNPQ, sendo que a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (atual CAPES) foi criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto 

nº 29.741, com o objetivo de: 

 Assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e 

qualidade.  

 Sendo necessário que a formação de pessoal especializado seja suficiente 

para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados 

para o desenvolvimento do país. 

A FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo foi criada 

a partir da Constituição do Estado de São Paulo de 1947, conforme seu Artigo 123: 

 

O amparo à pesquisa científica será propiciado pelo Estado, por intermédio 

de uma Fundação, organizada em moldes que forem estabelecidos por lei.  

Parágrafo único - Anualmente, o Estado atribuirá a essa Fundação, como 

renda de sua privativa administração, quantia não inferior a meio por cento 

do total de sua receita ordinária. (CNPQ, 2015). 

 

“A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) foi 

formalmente criada em 1960 (Lei Orgânica 5.918, de 18 de outubro de 1960) e começou 

a funcionar efetivamente em 1962 (Decreto 40.132, de 23 de maio de 1962) ” (FAPESP, 

2015).  

Em seguida, apresentamos nas Figuras 1 e 2, imagens desse período em que foram 

criados o CNPQ, CAPES e a FAPESP, momento em que começou a ser vista a pesquisa 

como uma atividade relevante no Brasil. 
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Figura 1. Período de 1954 - Criação CNPQ, CAPES e FAPESP. 

Fonte: acervo SBPC (2015). 

 

 

Figura 2. Primeira reunião do Conselho Deliberativo da CAPES. 

Fonte: (CAPES, 2015). 

No decorrer do período inicial do segundo governo do presidente Getúlio Vargas, 

houve a recuperação do projeto de construção de uma nação estruturada e autônoma, uma 

época que se procurava avanços científicos e tecnológicos. Observamos avanços no setor 

industrial e na administração pública, sendo que desses avanços procedeu-se a 

necessidade de uma pronta formação de especialistas e pesquisadores em diversificadas 

áreas de atividade. Desta maneira, formaram-se desde cientistas qualificados em Física, 

Matemática e Química a técnicos em finanças e pesquisadores sociais (CNPQ, 2015). 

A começar desta ocasião em que as universidades se empenhavam para 

potencializar uma autossuficiência tecnológica e científica, surgiram os programas 

institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica, conforme a Tabela 6. A Iniciação 

Científica é uma modalidade de pesquisa apoiada por meio de bolsa de estudos, pelo 

CNPQ desde sua fundação em 1951. Este investimento objetiva despertar jovens talentos 

para a ciência.  
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    Tabela 6. Investimentos em bolsas do CNPQ no ano de 1951. 

Beneficiários de bolsas por setores de conhecimento - 1951 

Área do Conhecimento Bolsas 

Ciências físico–matemáticas, puras e aplicadas. 37 

Ciências biológicas, puras e aplicadas. 31 

Bolsas diversas 07 

Total 75 

     Fonte: Relatório das Atividades - 1951/ CNPQ (SEDOC)  

 

Observamos que o fomento à pesquisa neste período se situava nas áreas das 

Ciências Exatas, ou seja, Ciências Físico–matemáticas, puras e aplicadas, com 37 bolsas 

e a área da Saúde, Ciências Biológicas, puras e aplicadas, com 31 bolsas. Finalizando o 

investimento com 7 bolsas para as demais áreas do conhecimento, não especificadas.  

De acordo com o CNPQ (2015), compreendemos que essa fase da História 

brasileira se apresenta influenciada com as pesquisas do período, que se realizaram 

posteriormente à Segunda Grande Guerra Mundial, porque era concedido maior número 

de bolsas para campos das ciências básicas ligadas à Física, primordialmente em 

pesquisas relativas à energia atômica. Identificamos esse aspecto, porque na primeira 

reunião do CNPq, no dia 17 de abril de 1951, foi discutida a aquisição de um 

sincrocíclotron, esse equipamento era um tipo de acelerador de partículas, o qual seria 

adquirido para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e sua utilização tinha a 

finalidade de auxiliar na execução de pesquisas e para a capacitação de pesquisadores. 

Na continuidade da evolução histórica do CNPQ (2015), verificamos que houve 

vários investimentos do CNPQ para as ciências biológicas, porque estavam entre as mais 

desenvolvidas no país. Em 1956, o CNPQ passou por uma reestruturação em razão da 

criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, também subordinada diretamente à 

Presidência da República. 

O estatuto do CNPQ passou por uma mudança no ano de 1964, uma vez que 

passou a integrar a formulação da política científica e tecnológica nacional em conjunto 

com outras instituições do país. Outro aspecto importante ocorreu no ano de 1965, quando 

foi institucionalizado o ensino de mestrado e doutorado no Brasil com a regulamentação 

e o estabelecimento de conceitos e bases legais para a Pós-Graduação publicados no 

Parecer nº 977/65, mais conhecido como o Parecer Sucupira. Neste ano foram 

classificados: 27 cursos de mestrado e 11 de doutorado, totalizando 38 no país (Idem, 

ibidem). 
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Continuando com o CNPQ (2015), em seus dados históricos, no ano de 1972, o 

CNPQ passou a ser o órgão central do chamado Sistema Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, cujo objetivo era consolidar programas e projetos bem como 

incentivar a pesquisa no setor privado e nas chamadas economias mistas. O I Plano 

Nacional de Desenvolvimento: 

 

O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento - PND, reitera as intenções 

do PED que lhe antecedeu e acrescenta a tendência de uma "aceleração e 

orientação de transferência de tecnologia para o país", institui um sistema 

orientado pelo Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

PBDCT, aprovado em julho de 1973 (CNPQ, 2015). 
 

Também, verificamos que no ano de 1974, ocorreram novas mudanças no CNPQ, 

isto é, em sua logomarca e em 1975 em sua autarquia, mudanças que são apresentadas a 

seguir:  

1ª) No Governo do Presidente Ernesto Geisel, por meio da Lei Nº 6.129 - de 6 de 

novembro de 1974, transformou-se o "Conselho Nacional de Pesquisas" em "Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico" e Tecnológico - preserva-se a sigla CNPq, mas 

é alterada a logomarca.  

2ª). Em 1975, a sede da fundação do CNPQ foi transferida para Brasília. Há a 

alteração de autarquia para fundação de personalidade jurídica de direito privado, para 

garantir maior agilidade operacional (Idem, ibidem).  

No ano de 1985, com o estabelecimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, o 

CNPq passou a ser vinculado ao órgão que se tornou o centro do planejamento estratégico 

da ciência no Brasil. 

Na década de 1990, o CNPQ elabora instrumentos fundamentais para as atividades 

de fomento: a Plataforma Lattes e o Diretório dos Grupos de Pesquisa. Estes dispositivos 

possuem a função predominante na avaliação, no acompanhamento e no direcionamento 

para as políticas e as diretrizes de incentivo à pesquisa (Idem, ibidem). 

Conforme o CNPQ (2015) em seus dados históricos de investimentos para bolsas, 

o primeiro levantamento se situa no ano de 2000, conforme a tabela 2 a seguir: 
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Tabela 7. Investimentos em bolsas do CNPQ no ano de 2000. 

                   Bolsas-Ano no País e no Exterior – 2000                                   

Iniciação a Pesquisa 18.483 

Formação e Qualificação 11.361 

Estímulo a Pesquisa 9.647 

Desenvolvimento Tecnológico e Empresarial 2.976 

Outras 522 

Total de Bolsas-Ano no País 42.988 

Total de Bolsas-Ano no Exterior 576 

Total 43.564 

    Fonte: CNPQ/AEI (2015) 

 

De acordo com a Tabela 7, referente ao ano de 2000, constam 45.564 bolsas entre 

o apoio nacional e internacional. Observa-se na Tabela 8 o levantamento do investimento 

no PIBIC entre 2000 e 2015. A partir da tabela 9, apresenta-se o atual número de bolsistas 

em cada programa. Os incentivos à Iniciação Científica são concedidos por meio de 

programas institucionais via Chamadas Públicas de propostas lançadas periodicamente, 

assim como se mantém os programas institucionais de Iniciação Científica. 

 

Tabela 8 Investimento no PIBIC.              Tabela 9. Nº de Bolsistas nos programas de IC.  

ANO 2015 Programas 

PIBIC 24.364 

PIBIC- Af 798 

PIBIT 3.190 

PICME 620 

                                                       Fonte: CNPQ (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: CNPQ (2015). 

 

ANO Valor em reais 

2001 41.842 

2002 40.730 

2003 39.284 

2004 42.115 

2005 49.906 

2006 61.715 

2007 64.561 

2008 67.204 

2009 72.302 

2010 92.826 

2011 101.092 

2012 107.909 

2013 113.838 

2014 113.303 

2015 96.167 
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Atualmente, de acordo com o último relatório das atividades do CNPQ (2015), 

foram implementadas 22.018 bolsas-ano de Iniciação à Pesquisa – IC. O número de 

bolsas-ano concedidas no período evoluiu 4,8% em relação à concessão do ano anterior. 

As atividades desenvolvidas no âmbito dessa ação têm, geralmente, periodicidade anual 

para a sua realização, abrangendo a seleção de orientadores, projetos e bolsistas, além do 

processo de avaliação do desempenho dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica – PIBIC. 

No exercício, a quota anual do Programa PIBIC, distribuída para 231 instituições 

de ensino e pesquisa, atingiu o número de 19.684 novas bolsas concedidas. O ano de 2008 

foi o segundo ano de implementação de bolsas IT, concedidas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - 

O programa PIBITI foi lançado em 2006 formulado com o objetivo de contribuir 

para o engajamento dos estudantes em atividades de pesquisa, desenvolvimento 

tecnológico e inovação, além da formação de recursos humanos destinados ao 

fortalecimento da capacidade inovadora das empresas no país. No exercício, o número de 

bolsas IT implementadas registrou avanço de 38,3%, relativamente à quota implementada 

no ano anterior. A quota anual de bolsas PIBITI, concedida em 2008, foi distribuída para 

46 instituições de ensino e pesquisa, e atingiu o número de 571 novas bolsas Inovação 

Tecnológica.  

Em resumo, observamos que o financiamento das atividades da IC começou a ser 

instituído a partir da Lei da Reforma Universitária de 1968 (Art. 2º, da Lei n. 5.540, de 

28/11/1968), o aspecto que destacamos é que essa Lei determinou o princípio da 

indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa. Essa articulação entre o ensino e a pesquisa 

continuou a ser mantida tanto na Constituição de 1988 como na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei n. 9.394, de 20/12/1996).  

 

1.2.1. Os programas de Iniciação Científica do ensino superior. 

Conforme o CNPQ (2015), os programas institucionais destinados aos estudantes 

do Ensino Superior são quatro: 1) PIBIC que foi o primeiro programa institucional a ser 

criado para a Iniciação Científica. 2) PIBITI é um programa institucional voltado para a 

Iniciação Tecnológica e de Inovação de estudantes de graduação. 3) PIBIC-Af é o 

programa institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas. 4) PICME 

Programa de Iniciação Científica e Mestrado. Desde o ano de 1993, todos os programas 

de Iniciação Científica começaram a ser regidos pela Norma específica: RN 017/2006. 
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1.2.2 A bolsa PIBIC e seus objetivos 

PIBIC - Programa Institucional de Bolsas da Iniciação Científica foi criado para 

apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas instituições de Ensino e/ou 

Pesquisa, por meio de concessão de bolsas da Iniciação Científica (IC) aos estudantes de 

graduação que estejam integrados na pesquisa científica. Cabe a instituição a seleção dos 

projetos dos pesquisadores interessados em participar do Programa. São os 

pesquisadores/orientadores que indicam seus alunos bolsistas. Conforme o CNPQ (2015), 

os objetivos do Programa Institucional de Bolsas da Iniciação Científica PIBIC são: 

i. Despertar vocação científica e incentivar novos talentos entre estudantes 

de graduação; 

ii. Contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores; 

iii. Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; 

iv. Estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação; 

v. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

vi. Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-

graduação. 

vii. Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação 

nas atividades científica, tecnológica e artístico-cultural; 

viii. 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;  

ix. Ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura científica. 

(Grifos nossos). 

Mediante os nove objetivos apresentados, relevamos a predominância de um 

pensamento de que a Iniciação Científica visa primordialmente, nos sete primeiros itens, 

ao acesso de uma formação científica, com vistas a atender a demanda de formação de 

pesquisadores, diminuição do tempo e das distâncias existentes entre a formação da 

graduação e a Pós-Graduação, na formação de mestres e doutores. 

Destacamos o oitavo item pela relação das atividades de pesquisa, porque o 

iniciante científico pode contextualizar o seu objeto de pesquisa, pode propiciar a relação 

de aproximação entre o sujeito pesquisador e o objeto pesquisado, dando-lhe forma, 
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concretude e significado, propiciando a construção do conhecimento. A compreensão 

desse aspecto didático pedagógico da Iniciação Científica é o aspecto fundamental que 

consolidaria a afirmação do nono item acerca da integração do aluno à cultura científica. 

 

1.2.3 A bolsa PIBIC-Af e seus objetivos  

O PIBIC-Af - Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações 

Afirmativas é um programa que atende tanto as instituições públicas e privadas aos alunos 

das Ações Afirmativas. A construção de políticas de Ações Afirmativas é um 

compromisso firmado pelo Governo Federal no âmbito de política educacional. 

Conforme o CNPQ (2015), os objetivos do Programa Institucional de Bolsas da Iniciação 

Científica PIBIC- Af são: 

i. Ampliar a oportunidade de formação técnico-científica de estudantes, cuja 

inserção no ambiente acadêmico se deu por uma ação afirmativa para ingresso 

no Ensino Superior; 

ii. Contribuir para a formação científica de recursos humanos entre os beneficiários 

de políticas de ações afirmativas de qualquer atividade profissional; 

iii. Ampliar o acesso e a integração dos estudantes beneficiários de políticas de 

ações afirmativas à cultura científica, e 

iv. Fortalecer a política de ação afirmativa existente nas instituições. 

Observamos nos objetivos da Bolsa PIBIC-Af a ausência da relação com a Pós-

Graduação e a formação de pesquisadores, assim como há um enfoque na formação 

técnico-científica.  

 

1.2.4 A bolsa PIBIT e seus objetivos 

Outro setor que se desenvolve é o tecnológico, pelo qual originaram-se diversos 

cursos e ampliado às formações no ensino superior, para atender a demanda de 

profissionais especializados. O Programa Institucional de Bolsas da Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) tem por objetivo estimular os jovens 

do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao 

desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. Conforme o CNPQ (2015), os 

objetivos do Programa Institucional de Bolsas da Iniciação Científica PIBIT são: 

i. Contribuir para a formação e inserção de estudantes em atividades de 

pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação; 
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ii. Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao 

fortalecimento da capacidade inovadora das empresas no País, e 

iii. Contribuir para a formação do cidadão pleno, com condições de participar 

de forma criativa e empreendedora na sua comunidade. 

Percebe-se, também nos objetivos da Bolsa PIBIT a ausência da relação com a 

pós-graduação e a formação de pesquisadores, assim como focaliza a formação técnico-

científica para a demanda das empresas do país. 

 

1.2.5 Programa de Iniciação Científica e Mestrado - PICME 

 O Programa de Iniciação Científica e Mestrado (PICME) enseja aos estudantes 

universitários que se destacaram nas Olimpíadas de Matemática (medalhistas da OBMEP 

ou da OBM) a oportunidade de realizar estudos avançados em Matemática 

simultaneamente com sua graduação. O Programa objetiva fortalecer a área de 

Matemática no país por meio da concessão de bolsa de Iniciação Científica aos estudantes 

que ingressaram na Graduação, em qualquer área do conhecimento, e que foram 

medalhistas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) ou 

da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). O PICME também prevê a concessão de 

bolsas de mestrado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes). O PICME é resultado de uma parceria entre o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Instituto de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes). O PICME é coordenado em nível nacional pelo Instituto de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA) e ofertado por Programas de Pós-Graduação em Matemática de 

diversas universidades espalhadas pelo País. Conforme o CNPQ (2015), os objetivos do 

Programa de Iniciação Científica e Mestrado (PICME) são:   

i. Propiciar aos estudantes universitários, que se destacaram nas Olimpíadas 

de Matemática, o acesso a uma sólida formação Matemática que 

enriqueça o seu desenvolvimento profissional; 

ii. Fortalecer a formação de matemáticos e professores de Matemática, e 

iii. Contribuir para o fortalecimento do conhecimento em Matemática e a 

formação de pesquisadores em áreas relacionadas. 

(Grifos nossos) 

Observamos a contribuição no desenvolvimento do conhecimento em Matemática 

para futuros professores e pesquisadores.  
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1.2.6 Apontamentos e análises de experiências de Iniciação Científicas em algumas 

universidades. 

 A primeira Universidade analisada, situa-se na capital do Estado de São Paulo e 

implantou o regime da Iniciação Científica no ano de 1995. Como objeto de análise 

estudamos sua publicação: O Regime da Iniciação Científica em Fase de implementação 

(1995-2000) na Universidade São Judas Tadeu. Inserido na revista Integração ensino, 

pesquisa e extensão. Mediante o foco dessa pesquisa, especificou-se aprofundamento 

analítico sobre o Plano Didático do Regime de Iniciação Científica.  

 “Proporcionar conhecimentos, desenvolver habilidades e tomar atitudes que 

capacitem o aluno a construir uma visão sintético-analítica do mundo científico e 

empregar o instrumental comum aos cientistas, como pesquisador iniciante” (SILVA, 

1999, p.69).  

Para complementar o objetivo geral, a instituição especificou os seguintes objetivos: 

1. Compreender a importância da produção de conhecimentos; 

2. Internalizar valores da filosofia da ciência; 

3. Visualizar a evolução da ciência na humanidade; 

4. Desenvolver uma mentalidade científica na forma de sentir, pensar e agir; 

5. Utilizar princípios e normas metodológicas; 

6. Elaborar projetos, trabalhos e pesquisas científicas; 

7. Atuar em grupos de estudo e desenvolvimento de pesquisa; 

8. Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem utilizando o instrumento da 

Comunicação Didática (Idem, ibidem). 

(Grifos nossos). 

Nos objetivos 2 e 8 destacaram-se os conhecimentos de: Filosofia da Ciência e a 

Comunicação Didática como um diferencial dos objetivos apresentados pelo CNPQ para 

a Iniciação Científica.  

Observamos que estes conteúdos puderam ser desenvolvidos a partir da 

implantação dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu na universidade. Evidenciando-

se a importância da relação entre os cursos de Pós-Graduação como fomento de pesquisas 

e qualidade de formação para os cursos de Graduação. 

A análise executada pela instituição do Regime da Iniciação Cientifica, que se 

constitui como a primeira fase do Projeto de Formação de Pesquisadores, tratou-se de 

uma investigação longitudinal de cinco anos, também se identificou a importância da 
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divulgação dos projetos da Iniciação Científica, por folhetos, cartazes e apresentação aos 

diversos cursos da graduação. Observamos que essa comunicação propiciou um aumento 

de alunos interessados em relação ao número de vagas para inscrição. Apresenta-se 

abaixo a tabela com uma visão relacional entre matrícula e aproveitamento obtidos pela 

instituição ao longo da pesquisa. 

 

Tabela 10. Fluxo de alunos no Regime de Iniciação Científica. 

MATRÍCULAS / 

APROVEITAMENTO 

1995 1996 1997 1998 1999 TOTAIS 

Matrículas 49 69 68 63 66 313 

Conclusões 19 24 19 * * 62 

Índice de aprovação % 39 35 29 * * 33,7 

Índice de evasão % 61 65 71 * * 66,3 

  Fonte: Relatório de atividades do centro de pesquisa da USTJ (1999). 

 

Conforme a Tabela 10 foi possível evidenciar um nível significativo de evasão 

dos alunos do Programa da Iniciação Científica, de acordo com (Silva, 1999, p.69) “Na 

realidade, a grande defasagem não ocorreu por reprovações, mas sim por desistências, 

acarretadas pela falta de vocação e objetivos, e dificuldades em acompanhar e cumprir o 

programa”. O autor conclui que os alunos que conseguiram finalizar o programa, 

superando todos os problemas e o rigor das atividades, representam o melhor em termos 

de qualidade, com grande possibilidade de serem bem-sucedidos na carreira acadêmica. 

A segunda análise corresponde ao Programa de Iniciação Científica do Centro 

Universitário das Faculdades Unidas – UniFMU – (2001). O início desse programa 

acontece no ano de 1999, sendo que no ano de 2001 o tema abordado pelas pesquisas foi 

Violência Urbana. A instituição identificou um aumento progressivo de inscrições de 

alunos no Programa, os quais se dividem entre bolsistas e não bolsistas.  

Os objetivos visam que os alunos desenvolvam de forma sistemática e 

metodológica, sob a orientação dos professores, pesquisas em torno da temática central 

proposta pela instituição, esse tema já é proposto no ano anterior à execução dos 

trabalhos.  

Observamos, também que seus trabalhos estão sendo divulgados nos eventos 

internos, assim como externamente em atividades acadêmicas de pesquisa, como o 

CONIC – Congresso Nacional de Iniciação Científica, no Jornal a Folha de São Paulo, 

entre outros meios de divulgação.  
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Na terceira análise observamos o Programa da Iniciação Científica da 

Universidade Federal do ABC pela sua relação interdisciplinar de pesquisa, ou seja, 

integrar as Ciências Humanas e Sociais com as Ciência Exatas por meio de seu enfoque 

nos fundamentos epistemológicos da Filosofia e História das Ciências. Apresentamos a 

seguir, na Tabela 11 as modalidades de Cursos de Licenciatura dentro da abrangência de 

seus objetivos, visão pedagógica, suas abordagens epistemológicas e a quantidade de 

alunos matriculados em Iniciação Científica no ano de 2014. 

Tabela 11. Quantidade de alunos de IC - Cursos de Licenciatura – UFABC. 

CURSOS OBJETIVOS  VISÃO 

PEDAGÓGICA 

ABORDAGENS ALUNOS 

IC 

Licenciatura 

em Filosofia 

Uma formação que 

concilia as reflexões 

sobre o ensino de 

Filosofia com as 

problematizações do 

filosofar. 

O que ensinar e 

como fazê-lo; as 

relações entre a 

Filosofia e sua 

história na 

Educação. 

História da Filosofia, 

Teoria do Conhecimento, 

Ética, Lógica e Filosofia 

Geral: Problemas 

Metafísicos. 

5 alunos 

 

Licenciatura 

em 

Matemática 

Uma formação de 

profissionais que 

poderão atuar nas 

várias esferas do ensino 

da matemática, da 

computação e da 

estatística. 

Formação 

pedagógica que 

vise solidez nos 

conceitos 

fundamentais e 

aplicação 

multidisciplinar. 

Aplicações modernas de 

métodos numéricos, 

computacionais e 

estatísticos para ingressar 

em cursos de pós-

graduação em áreas de 

Pedagogia e Ensino de 

Ciências. 

3 alunos 

Licenciatura 

em Química 

Formação de 

fundamentos e 

conteúdo específicos 

do setor. 

Conteúdos 

pedagógicos, com 

especificidade 

para o ensino das 

Ciências. 

Fundamentos e conceitos 

para atuar na educação 

básica, ensinos Médio, 

Técnico e Superior. 

2 alunos 

Licenciatura 

em Física 

Formação sólida nos 

Princípios e métodos 

da Física, que estão na 

raiz da compreensão do 

nosso universo e das 

profundas mudanças 

tecnológicas do mundo 

contemporâneo 

Magistério e 

desenvolvimento 

de novos métodos 

e técnicas de 

aprendizagem e a 

divulgação 

científica. 

Aplicações modernas de 

métodos e técnicas da 

Física em diversas áreas 

de ciências e tecnologia. 

6 alunos 

Licenciatura 

em Ciências 

Biológicas. 

Formação de 

fundamentos e 

conteúdo específicos 

da área. 

Conteúdos 

pedagógicos com 

especificidade 

para o ensino das 

Ciências. 

Ingresso em programas de 

pós-graduação em 

Biologia ou na área de 

Ensino de Ciências 

5 alunos 

Fonte: adaptado dos dados obtidos no Portal da universidade (UFABC, 2014). 

 

Podemos observar que os alunos da Licenciatura em Filosofia situam-se na 

modalidade interdisciplinar porque se efetua a tentativa de conciliação entre a formação 

filosófica e a pedagógica, para que estejam relacionadas, assim como possui a base 

interdisciplinar de Ciências e Humanidades, trazendo a abordagem da Filosofia sob uma 

perspectiva dos problemas recorrentes na História da Filosofia. 



30 
 

 

1.2.6 O Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Científica 

O Prêmio Destaque na Iniciação Científica foi criado em 2003, pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e ampliado, a partir da 

edição de 2012, quando passou a ser denominado Prêmio Destaque na Iniciação Científica 

e Tecnológica, alinhado com as novas prioridades governamentais de incentivo à 

inovação tecnológica. O Prêmio conta com a parceria da Academia Brasileira de Ciências 

(ABC) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

De acordo com o CNPQ (2015), a edição 2014 do Prêmio Destaque na Iniciação 

Científica e Tecnológica conferiu a seis estudantes escolhidos como os melhores 

trabalhos entre os bolsistas da Iniciação Científica e da Iniciação Tecnológica, além do 

vencedor no Mérito Institucional. Ao todo, foram 201 relatórios avaliados, sendo 90 de 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharia; 65 de Ciências da Vida e 46 de Ciências 

Humanas e Sociais, Letras e Artes. Participaram 126 instituições, sendo 94 universidades 

e 32 institutos de pesquisa. 

No processo de avaliação dos trabalhos são examinados os critérios de mérito, 

relevância e qualidade do relatório final; originalidade e inovação; aplicação prática da 

pesquisa para a solução de problemas concretos e com resultados finais; e perfil, histórico 

escolar, atuação e atribuições do bolsista do ponto de vista do orientador. 

O Prêmio apresenta como objetivos contemplar bolsistas da Iniciação Científica e 

Tecnológica do CNPQ que se destacaram no decorrer do ano, a partir dos fatores de 

relevância e qualidade do seu relatório final, e as instituições participantes do Programa 

Institucional de Bolsas da Iniciação Científica (PIBIC) que contribuíram relevantemente 

para o alcance dos objetivos do Programa. O Prêmio é conferido anualmente a bolsistas 

da Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq e às instituições participantes do PIBIC. 

O Prêmio é oferecido em três categorias: bolsista da Iniciação Científica; bolsista da 

Iniciação Tecnológica e Mérito Institucional (CNPQ, 2015). 

Nas categorias Bolsista da Iniciação Científica e Bolsista da Iniciação Tecnológica 

são agraciadas até seis premiações, desta forma distribuídas: Ciências Exatas, da Terra e 

Engenharias - um ganhador por categoria; Ciências da Vida - um ganhador por categoria; 

Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes - um ganhador por categoria. 

Os bolsistas da Iniciação Científica e Tecnológica do CNPQ indicados para 

concorrer à "etapa nacional", são aqueles que apresentaram os melhores relatórios, 

classificados ou premiados pelo comitê interno ou externo nas jornadas, salões ou 

seminários realizados nas instituições de ensino e de pesquisa no 2º semestre de 2014. 
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CAPÍTULO 2  

A INICIAÇÃO CIENTÍFICA COMO OBJETO DE ESTUDO E ANÁLISE: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA ESPECIALIZADA. 

 

Este capítulo apresenta pesquisas recentes que realizaram investigações sobre a 

Iniciação Científica na formação de educadores, com o propósito de configurar um breve 

retrato de estudos desenvolvidos sobre esta temática e, com isso, situar a contribuição 

específica que nossa pesquisa pode trazer ao debate entre as diferentes perspectivas 

pesquisadas. 

 

2.1 Iniciação Científica e a formação de educadores. 

 

A revisão da literatura dos recentes trabalhos sobre Iniciação Científica se sucedeu 

sobre alguns trabalhos levantados em bancos de dados: Banco de Teses da Capes, 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Portal Periódicos Capes, Scielo, INEP, base 

de dados de dissertações e teses de universidades do portal CNPQ, Science Direct e 

SCOPUS. No total, foram coletadas 17 pesquisas, entre o período de 2002 a 2013, dentre 

as quais selecionamos 12 pesquisas, por sua maior aproximação com nossa pesquisa. 

Selecionamos 1 livro, 4 artigos, 4 dissertações e 3 teses. Como procedimento técnico, 

elaboramos análises sobre os eixos temáticos abordados em relação à: (1) Objetivo (2) 

Referencial Teórico, (3) Conceito Relacionado (4) Metodologia e (5) Principais 

Resultados.  

De um modo geral, entre as pesquisas levantadas, evidenciaram-se as seguintes 

problemáticas: a importância da produção acadêmica sobre a Iniciação Científica, 

diferenciadas e inovadoras possibilidades de relações entre o ensino e a pesquisa, a 

necessidade de diversificar as metodologias de investigação nos futuros trabalhos.  

Incentivar novas perspectivas de pesquisa, como o estudo de caso e meta estudos, 

assim como elaborar análises dos relatórios das produções da Iniciação Científica 

elaboradas, publicadas e suas subsequentes publicações e produções apresentadas em 

Congressos e Encontros Acadêmicos, podem ser possibilidades de levantar novas formas 

de sistematização de pesquisa.  

Para uma perspectiva ampla e panorâmica dessa revisão elaboramos 

resumidamente seus dados na Tabela 12 apresentada consecutivamente. 
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Tabela 12. Pesquisa sobre/com Iniciação Científica. 

Autor e 

ano 

Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

 

M. J. 

Calazans, 

2002. 

 

 

 

 

 

 

Compreender a 

formação dos 

novos 

pesquisadores, a 

partir da 

organização de 

trabalhos de 

diversos autores 

que praticaram a 

Iniciação 

Científica.  

 

 

 

Tardif, 2002 

 

Marcuschi 

(1996) 

 

 M.N.  

Damasceno, 

1999 

Trabalhos em 

equipe de 

investigação. 

 

Formação de 

pesquisadores. 

 

Análise de 

Estudo de 

Caso.  

 

Bibliográfica e 

Documental. 

 

Pesquisa de 

Campo. 

 

Estudo de caso. 

 A pesquisa como 

construção 

coletiva. 

 Articulação entre 

a teoria e a  

Prática como uma 

ação formadora 

para os novos 

pesquisadores. 

 

 

Autor e 

ano 

Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

Kirsch, 

2007. 

Objetivou-se 

investigar as 

contribuições 

das Iniciações 

Científicas e dos 

programas de 

bolsas, na 

formação dos 

graduandos nas 

licenciaturas em 

Pedagogia da 

universidade 

federal de Santa 

Maria 

Mizukami, 

2002 

 

Perrenoud, 

2002 

 

Tardif, 2002 

 

Pimenta, 1999. 

Análise de 

conteúdo das 

entrevistas. 

 

Educação 

Básica. 

 

Pós-

Graduação. 

Metodologia 

utilizada foi 

entrevistas com 

alunos egressos 

do curso, que se 

formaram entre 

os anos de 2004 

e 2005. 

Evidenciou-se que 

entre as 10 alunas 

egressas 

entrevistadas, 

somente três 

alunas lecionaram 

alguns meses na 

escola básica, a 

maioria seguiu a 

carreira 

acadêmica, em 

cursos de 

especialização e 

mestrado. 

Autor e 

ano 

Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

Melo, 

2003. 

Objetivou 

descrever o 

processo de 

construção da 

Formação 

Inicial de Mari, 

uma licencianda 

do curso diurno 

de Matemática 

da Unicamp 

(Universidade 

Estadual de 

Campinas – SP – 

Brasil) no 

período de 1999 

a 2001. 

Magalhães, A 

V. de.  

1991. 

 

Damasceno, 

M.N., 

1999. 

 

Charlot 2000. 

Entrevistas  

 

Questionário 

aberto. 

 

Relatório final 

da Iniciação 

Científica. 

 

Pesquisa 

documental. 

Diário de 

campo. 

 

Eventos  

Acadêmicos. 

 

 Investigou a 

mobilização da 

Aluna de IC em 

dois níveis de 

formação: um, o 

de compreender 

as dificuldades 

de seus alunos 

em Álgebra 

elementar; 

outro, o de 

revisar e 

ressignificar a 

sua Formação 

Inicial, como 

professora 

iniciante no 

ensino de 

matemática. 

 

Observou-se uma 

significativa 

diferença na 

formação entre os 

dois grupos 

pesquisados, pois 

o grupo que 

participou das 

Iniciações 

Científicas 

desenvolveu a 

capacidade do 

trabalho em 

grupo, o espírito 

crítico e o avanço 

na produção 

científica. 
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Continuação      

Autor e ano Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

Pires, 2002 Verificar a 

contribuição 

dos programas 

de iniciação 

científica (IC) 

como 

mecanismo de 

formação do 

aluno de 

graduação. 

 

Calazans, J. 

2002. 

 

Demo, Pedro 

2000. 

 

 

Análises de 

conteúdo dos 

questionários e 

entrevistas 

semi-

estruturadas. 

Pesquisa e 

Ensino. 

Formação. 

As metodologias 

da pesquisa 

foram: 

bibliográfica, 

documental e 

empírica. 

Seus resultados 

mostraram que a 

grande 

contribuição da IC 

se revela na 

quebra do mito do 

ato de pesquisar, 

proporcionando 

outros benefícios 

que vão 

caracterizar o 

processo 

formativo de seus 

participantes. 

 

Autor e ano Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

Pires, 2009 Conhecer, 

analisar e 

explicar as 

contradições, 

harmonias, 

correspondênc

ias e 

diferenças 

existentes 

entre a 

formação 

inicial do 

professor 

pesquisador 

universitário.  

Cheptulin 

Alexandre. 

 (1982) 

 

Eagleton, 

Terry 

(1999) 

 

Marx, Karl.  

(1983) 

 

Entrevistas. 

 

Questionário. 

 

Análise de 

conteúdo. 

 

Análise 

dialético 

materialista 

dos resultados.  

Questionário 

eletrônico, 

entrevista 

semiestruturada 

e análise de 

documentos 

Embora os 

egressos 

PIBIC/UNEB 

alcancem o 

mestrado, todavia 

ao atuar na 

docência 

universitária nas 

condições de 

trabalho 

demonstradas, não 

conseguem 

desenvolver 

pesquisa em nível 

de qualidade. 

 

 

Autor e ano Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

Nogueira e 

Canaan, 2009.  

Este trabalho 

objetivou 

examinar o 

impacto da 

iniciação 

científica 

sobre o 

percurso 

Acadêmico do 

estudante.  

 

 

 

 

Marcuschi, L 

1996 

 

Cagnin, 

M.A.; Silva, 

D.H, 

1987. 

Bourdieu, P, 

2009.  

Atividade 

Extra- 

curricular  

 

Habitus  

Científico  

Estudo de caso 

do programa de 

IC da UFMG. 

 

Pesquisa 

Bibliográfica e 

Documental. 

 

As práticas da 

iniciação 

científica ao longo 

do período que se 

passa no interior 

da universidade 

são transmitidas 

posturas e 

competências de 

modo sutil e 

formam um 

ambiente propício 

ao 

desenvolvimento 

De um habitus 

acadêmico-

científico. 
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Continuação      

Autor e ano Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

 

Massi e 

Queiroz, 2010 

Neste trabalho, 

objetivou-se a 

revisão 

bibliográfica 

da produção de 

trabalhos 

sobre a 

Iniciação 

Científica 

desenvolvidos 

entre 1983 a 

2007. 

Simão et al., 

1996 

 

Marcuschi 

(1996) 

 

Aragón, 

Martins, 

Velloso, 

1999 

 

Bridi ,2004 

 

Pires, 2002 

 

Análise 

Bibliográfica.  

 

Revisão de 

literatura. 

 

Metodologia 

de  

Pesquisa. 

Revisão de 

estudos 

publicados sobre 

Iniciação 

Científica no 

Brasil, tomando 

por base 

levantamento 

das publicações 

acadêmicas 

sobre o tema, 

que abrangeu o 

período de 1983 

ao primeiro 

semestre de 

2007. 

 

Semelhanças entre 

as questões de 

pesquisa e as 

metodologias 

adotadas para 

coleta e análise 

dos dados em 

vários trabalhos, 

por entrevistas 

com professores, 

alunos e egressos 

que praticaram as 

Iniciações 

Científicas. 

 

Autor e ano Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

 

Oliveira, 

2010 

 

Análise 

histórica sobre 

o 

desenvolvime

nto da ciência 

no Brasil e 

compreender 

em que medida 

a formação de 

pessoal 

qualificado 

torna-se 

relevante para 

as políticas 

educacionais e 

as de ciência e 

tecnologia em 

âmbito federal. 

 

 

 

Theodor 

Adorno, 

1972 

 

Max 

Horcheimer. 

2002 

 

Herbert 

Marcuse, 

1999. 

 

Análise 

bibliográfica e 

documental 

dos 

levantamentos 

e índices das 

bolsas PIBIC 

do ano 1988 a 

2010. 

 

 

Análise 

bibliográfica e 

documental. 

 

Aprendizagem  

Da linguagem 

Científica. 

 

Metodologia de 

Pesquisa. 

 

O programa 

PIBIC mesmo 

considerando a 

necessidade de 

ajustes, apresenta 

relevante 

potencial na 

contribuição da 

formação 

científica do 

jovem 

universitário. 

 

 

 

 

 

 

Autor e ano Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

Bridi, 2010 Esta pesquisa 

analisa a 

atividade de 

Iniciação 

Científica 

desenvolvida 

na UNICAMP, 

com o objetivo 

de identificar, 

por meio da 

percepção de 

alunos e de 

professores 

(orientadores).  

Morin. 1995 

 

Chalmers, 

1994 

 

Santos, 1989 

 

Japiassu, 

1997 

 

Saviani, 

1991 

 

Entrevistas 

 

Questionário. 

 

Análise de 

conteúdo. 

 

Formação de 

Educadores. 

 

Metodologia 

utilizada foi pelo 

instrumento de 

coleta de dados 

foi um 

questionário on 

line, constituído 

de questões 

abertas, enviado 

por e-mail aos 

alunos e aos 

professores. 

Os dados 

evidenciaram que 

os professores 

orientadores e os 

alunos de 

Iniciação 

Científica 

reconhecem que 

essa atividade 

contribui para sua 

formação técnica 

e ampla. 
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Continuação       

Autor e ano Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

Jorge, [et al], 

2010.  

Objetivou 

apresentar um 

panorama da 

Iniciação 

Científica 

(IC) e do 

PIBIC nas 

universidades 

estaduais do 

Paraná. 

Destaque na 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

(UEL). 

 

Catani e 

Oliveira, 

2000 

 

Bridi, 2004 

 

Silva e 

Cabrero, 

1998 

 

Trindade, 

2004 

Sociedade do 

Conhecimento 

 

Ensino 

Superior 

 

Programas de 

Pós-

Graduação.  

Pesquisa 

Bibliográfica 

 

Estudo dos 

Anais do 

Encontro Anual 

de Iniciação 

Científica 

EAIC.  

 

Os projetos de IC, 

apresentam uma 

ação educacional 

que envolve um 

alto grau de 

envolvimento 

didático-científico 

entre professor-

orientador e aluno 

orientando e que 

congrega várias 

vantagens para 

todos os setores 

envolvidos na sua 

realização. 

 

Autor e ano Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

      

Bianchetti [et 

al], 

2012. 

Analisar 

criticamente a 

importância da 

IC para uma 

aproximação 

mais 

qualificada 

entre a 

educação 

básica, a 

graduação e a 

pós-

graduação. 

Calazans, J. 

2002. 

 

Cury, C. R. J. 

1989. 

 

Marcuschi, 

L. A., 1996. 

 

Fava-De-

Moraes, F.; 

Fava, 2000. 

Análise 

bibliográfica e 

documental. 

 

 

Revisão de 

literatura com 

levantamentos 

e índices das 

bolsas PIBIC 

do ano 1976 a 

2010. 

Análise 

bibliográfica e 

documental 

 

Os programas de 

IC contribuem 

para a ampliação 

da pesquisa no 

país, propiciam 

aprendizagens que 

em épocas 

passadas eram 

disponibilizados 

apenas nos 

Programas de PG, 

permitindo que se 

aposte na 

qualificação do 

processo ensino-

pesquisa. 

Autor e ano Objetivo do 

estudo 

Referencial 

teórico 

Conceito 

relacionado 

Metodologia Principais 

conclusões 

 

Costa,  

2013 

 

Busca 

compreender 

se o programa 

de IC contribui 

na formação 

de 

pesquisadores. 

 

 

 

Marcuschi, 

L. A., 1996 

 

Gil, C. A.  

2010.  

 

Demo, Pedro 

2000. 

 

 

Cury, C. R. J, 

2013. 

Análise 

bibliográfica e 

documental 

dos 

levantamentos 

e índices dos 

dados do 

PIBIC na 

UFSC do ano 

1990 a 2012. 

 

Informetria.  

 

Formação de 

Pesquisadores. 

Métodos: 

documental, 

quantitativo, 

exploratório, 

descritivo e de 

levantamento 

(survey). 

Resultados foram 

a sistematização 

dos dados da IC na 

UFSC; o 

mapeamento do 

destino dos 

egressos e quais os 

foram os canais 

preferenciais de 

divulgação de 

suas respectivas 

produções 

científicas de 

acordo com a área 

do conhecimento. 
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2.1.2 Análises das recentes pesquisas sobre a Iniciação Científica no Brasil. 

 

 Com o intuito de uma melhor clareza na apresentação de nossas análises das 

pesquisas levantadas, apresentamos didaticamente em quadros, alguns aspectos que 

ressaltamos de cada pesquisa como possíveis diálogos com nossa pesquisa. 

1ª pesquisa: Nossas análises dessas recentes pesquisas se iniciam com o livro 

organizado por Maria Julieta C. Calazans (2002), pelo qual podemos conhecer algumas 

contribuições das atividades de Iniciação Científica, pois o objetivo desse livro foi expor 

a importância das experiências nos programas da IC para a formação de futuros 

pesquisadores. 

Quadro 1. A prática da IC e o trabalho em equipe. 

1.1) Capítulo de livro de Maria Nobre Damasceno. 

Contribuições da IC: no decorrer das práticas de investigações ocorre uma construção 

coletiva de conhecimentos, essas relações reúnem os professores pesquisadores que 

orientam a Iniciação Científica. 

Trabalho em equipe: os alunos da Pós-Graduação e os alunos da graduação, inseridos 

na equipe da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Nessas 

pesquisas os alunos vivenciaram a pesquisa de campo e o tratamento dos seus 

resultados, por meio de análises e sínteses da temática pesquisada. 

Diálogo com nossa pesquisa: consideramos que a Iniciação Científica interliga 

diversas oportunidades de encontros entre os alunos da graduação e da Pós-Graduação. 

Fonte: Calazans (2002) Elaboração própria. 

 

Quadro 2. A interdisciplinaridade dos processos de pesquisa. 

1.2). Capítulo de livro de Maria Julieta C. Calazans. 

Interdisciplinaridade: articulação entre a teoria e a prática como uma ação formadora, 

porque releva que todos que participam dos processos de pesquisa, vivenciam a 

interdisciplinaridade das áreas de conhecimento científico, de tal forma que são 

motivados a refletirem criticamente, por meio de leituras e na prática da escrita de seus 

relatórios de pesquisa. 

Diálogo com nossa pesquisa: consideramos a formação de educadores de maneira 

interdisciplinar abrangendo a História da Educação, Psicologia da Educação, Filosofia 

da Educação e a Sociologia da Educação. 

Fonte: Calazans (2002) Elaboração própria. 
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Quadro 3. O estudo de caso e as práticas de IC. 

1.3). Capítulo de livro de Maria do Carmo M. M. Maccariello, Victor Novicki e 

Elza Maria N.V. de Castro. 

Estudo do Caso: da Faculdade de Educação URJ: as práticas da IC oferecem um 

trabalho em equipe e interdisciplinar, de maneira que os alunos podem participar da 

construção de suas aprendizagens relacionadas com as atividades de pesquisa. 

Diálogo com nossa pesquisa: analisamos o estudo de caso de uma Universidade 

particular do Estado de São Paulo. 

Fonte: Calazans (2002) Elaboração própria. 

 

Quadro 4. Participações em grupos de pesquisa. 

1.4). Capítulo de livro de Raquel Villardi 

Grupos de pesquisa: a Iniciação Científica na formação do professor é focalizada pela 

participação dos estudantes da graduação nos grupos de pesquisa, as condições dos 

estudos dos graduandos e seus desafios da prática educativa nas escolas. 

Diálogo com nossa pesquisa: constatamos que nossos alunos da IC participaram dos 

diferentes grupos de pesquisa e em suas Linhas de Pesquisa do PPGE.  

Nos encontros dos grupos de pesquisa, são realizados debates que ampliam as 

aprendizagens e as trocas de conhecimentos, entre os alunos de IC, com os colegas que 

já desenvolveram experiências práticas nos demais níveis de ensino, compartilhando-

lhes fontes vivenciadas sobre os desafios da vida pessoal e profissional na docência.  

Fonte: Calazans (2002) Elaboração própria. 

 

Quadro 5. As atividades da IC e a autonomia profissional.  

1.5). Capítulo de livro de Luciana A. Maldonado e Edil V. de Paiva 

 Estudo de caso: a formação científica dos alunos do curso de Nutrição de quatro 

universidades Federais do Rio de Janeiro, porque esses cursos apresentavam baixo 

nível de produção de conhecimento, entretanto, a partir da contribuição das práticas da 

IC, ocorreram a ampliação da produção de conhecimentos e os alunos se 

desenvolveram com significativa independência profissional. 

Diálogo com nossa pesquisa: observamos que os participantes das atividades da IC da 

Universidade pesquisada, consideraram que suas experiências de pesquisa propiciaram 

autonomia e formação profissional com qualidade teórica e prática.  

Fonte: Calazans (2002) Elaboração própria. 
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Quadro 6.  As aptidões adquiridas na prática de pesquisa. 

1.6) Capítulo de livro de Rosa M. das Neves e Siomara B. Leite 

Aptidão para a pesquisa: as autoras observaram que as aptidões para a pesquisa não 

são inerentes, outrossim, são desenvolvidas nas práticas de pesquisas. Evidenciando 

que as práticas da Iniciação Científica se constituem como uma eficiente maneira de 

formação de novos pesquisadores. 

Diálogo com nossa pesquisa: identificamos na percepção dos respondentes da nossa 

pesquisa que suas aptidões para a pesquisa, realizaram-se na convivência com seus 

orientadores e seus parceiros da Iniciação Científica, no decorrer de diversas 

aprendizagens coletivas.  

Fonte: Calazans (2002) Elaboração própria. 

 

Quadro 7. Objetivação indireta e coautoria participativa.  

2ª pesquisa: tese de doutorado de Melo (2003) 

Recursos metodológicos: o autor utilizou o material empírico oriundo dos seguintes 

procedimentos: entrevistas semiestruturadas; questionário aberto; relatório final da 

Iniciação Científica e sua respectiva apresentação em Congresso; relatório de estágio; 

pesquisa documental e diário de campo de uma aluna em licenciatura. 

Estudo de caso único: essa pesquisa desenvolve suas análises sobre as práticas 

correntes da graduanda, tornando-a coautora participativa, com o intuito de apresentar 

uma perspectiva de formação como um processo de construção de conhecimento entre 

os fundamentos teóricos e suas práticas de pesquisa, fatores que influenciaram no ser 

aluno e nos sentidos de sua aprendizagem. 

Diálogo com nossa pesquisa: Analisamos por meio do estudo de caso único as 

percepções dos praticantes da IC e suas relações com suas aprendizagens.  

Fonte: Melo (2003) Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

Quadro 8. Avanços e atualizações na Revisão de Literatura.  

3ª pesquisa: artigo de Luciana Massi e Salete L. Queiroz, (2010): 

Restrição ensino e pesquisa: as autoras situaram que os programas de IC se restringem 

apenas a uma pequena parcela de instituições do ensino superior que oferecem ensino 

e pesquisa, assim como é seletivo entre os alunos mais capacitados e promissores. 

Metodologias: predominaram os procedimentos técnicos das entrevistas e dos 

questionários, aplicados aos professores orientadores, aos alunos e egressos que 

praticaram as pesquisas da Iniciação Científica. 

Diálogo com nossa pesquisa: as autoras abrangeram seu levantamento no período de 

1983 a 2007. Contribuímos com nosso levantamento até o ano de 2013.  

Em nossa pesquisa adotamos o procedimento técnico do questionário para os alunos, 

egressos e professores orientadores, porque consideramos que seria um bom caminho 

para compreendermos as percepções dos praticantes da IC.  

Fonte: Massi e Queiroz, (2010). Elaboração própria. 

 

Quadro 9. Elaboração de categorias de análise sobre a prática da IC. 

4ª pesquisa: dissertação de mestrado de Kirsch (2007). 

Metodologia: utilizou-se o método de entrevista com alunos egressos. 

Elaboração de categorias de análise: 1ª) o movimento de inserção na Iniciação 

Científica, 2ª) a construção do pesquisador iniciante e 3ª) a consolidação da atividade 

de pesquisa. 

Resultados: Sua pesquisa demonstrou a predominância da aprendizagem da 

metodologia científica, esse aspecto evidenciou que a maioria dos alunos pesquisados 

seguiu a carreira acadêmica, em cursos de especialização e mestrado. 

Diálogo com nossa pesquisa: A partir dos relatos dos respondentes também 

procedemos com a elaboração de nossas categorias de análise.  

Fonte: Kirsch, (2007) Elaboração própria. 
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Quadro 10. O papel formativo das práticas da IC. 

5ª pesquisa: tese de doutorado de Bridi, (2010). 

Papel formativo da IC: os professores orientadores e alunos de Iniciação Científica 

reconheceram que as atividades de pesquisa contribuíram tanto para uma formação 

técnica e acadêmica, como para a sua formação ampla. 

Os professores não “formam” os futuros professores, mas elucidam aos futuros 

pesquisadores que por meio das práticas da Iniciação Científica possam entender o seu 

papel formativo/educativo no decorrer de sua graduação. 

Diálogo com nossa pesquisa: consideramos filosoficamente que a prática da IC é uma 

atividade de construção conceitual dos objetos pesquisados e assim propicia o 

desenvolvimento do raciocínio crítico e autônomo.   

Fonte: Bridi, (2010) Elaboração própria. 

 

 

Quadro 11. O praticante da IC e seu processo formativo.  

6ª pesquisa: dissertação de mestrado de Pires (2002). 

Percepção dos entrevistados: análise comparativa entre as percepções de alunos e 

professores que praticaram e dos alunos e professores que não praticaram a IC. O 

praticante de Iniciação Científica se constitui um sujeito capaz de questionar o que está 

posto ou mesmo o que se pretende impor, opinar criticamente frente a fatos e a 

acontecimentos, tornando-se um profissional comprometido com o processo educativo 

Diálogo com nossa pesquisa: observamos em nossa pesquisa que os alunos 

participantes da IC, além da autonomia crítica, também buscaram criar novas 

alternativas e soluções para suas pesquisas.  

 Fonte: Pires, (2002). Elaboração própria. 
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Quadro 12. A formação inicial do professor e a formação do ser humano.  

7ª pesquisa: tese de doutorado de Pires, (2009). 

Percepção dos entrevistados: a autora analisa as percepções dos egressos das 

atividades de Iniciação Científica, já atuantes na educação superior, os quais 

evidenciaram que mediante suas condições de trabalho não conseguem dar 

continuidade ao desenvolvimento de pesquisa em nível de qualidade. 

Considerações: a necessidade de que se ampliem, linhas de pesquisa que busquem 

pensar a educação no ensino superior, em conexão com o ensino médio e o ensino 

fundamental. A formação inicial do professor pesquisador deve ser planejada e 

realizada na totalidade da formação do ser humano, focando o profissional que trabalha 

com a educação, em todos esses níveis. 

Diálogo com nossa pesquisa: constatamos em nossa pesquisa que os alunos e os 

professores já no período da prática da Iniciação Científica, desenvolveram a clareza 

dos desafios de administrar o tempo entre carga horária de trabalho e de pesquisa.   

Fonte: Pires, (2009). Elaboração própria. 

 

Quadro 13. Da graduação à Pós-graduação por meio da IC.  

8ª pesquisa: artigo de Nogueira e Canaan, (2009), 

Estudo de caso: a prática da Iniciação Cientifica na Universidade Federal de Minas 

Gerais UFMG. 

Acesso à bolsa: os alunos bolsistas de iniciação científica tiveram acesso, tanto ao 

mestrado quanto ao doutorado, em uma proporção bem superior aos não-bolsistas, e 

que essa discrepância esteve presente em todas as áreas do conhecimento. 

Noção de habitus: considera que a socialização para a vida acadêmica e para o campo 

científico promovida por essa atividade extracurricular, envolve o desenvolvimento de 

certas disposições que se constituem como um conjunto de esquemas de percepção e 

apreciação, no mesmo sentido que Bourdieu confere à noção de habitus, aspecto que 

gera atitudes e orienta o indivíduo em determinada direção. Para as autoras 

predominantemente esse habitus orienta os estudantes em direção à Pós-Graduação. 

Diálogo com nossa pesquisa: em nossa pesquisa observamos um diálogo significativo 

entre a graduação e a Pós-Graduação, mantido também, por meio das atividades e dos 

encontros da Iniciação Científica da Universidade pesquisada. 

Fonte: Nogueira e Canaan, (2009). Elaboração própria. 
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Quadro 14. Pesquisa Bibliográfica e Documental sobre a prática da IC.  

9ª pesquisa: dissertação de mestrado de Oliveira (2010). 

Análises bibliográficas e documentais: 1º) dos levantamentos e índices das bolsas 

PIBIC entre os anos 1988 a 2010 e 2º) da avaliação institucional dos pesquisadores sob 

a coordenação de Luiz Antônio Marcuschi. 

Considerações: a prática da Iniciação Científica não entra em contradição com as 

práticas uma formação geral e humanista, ao contrário, pode ser um estímulo metódico 

e criterioso de formação de mentalidade científica, bem como se constitui em um 

estímulo para a continuidade da formação científica.  

Diálogo com nossa pesquisa: levantamos os dados dos participantes de nossa pesquisa 

por meio de fontes documentais dos Anais do Encontro de Iniciação Científica da 

Universidade pesquisada.  

Fonte: Oliveira (2010). Elaboração própria. 

 

Quadro 15. Crescimento e avanços em Programas de Pesquisa de IC.  

10ª pesquisa: artigo de Marcos Jorge [et al], (2010). 

Análises documentais: os autores analisaram os trabalhos publicados nos Anais dos 

Encontros Anuais de Iniciação Científica (EAIC) que incorporam as pesquisas das 

universidades estaduais do Paraná, focando principalmente a Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). 

Resultados: observaram que cinco universidades estaduais paranaenses estão 

fortemente envolvidas com projetos de IC, também destacaram a significativa 

participação da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e da UEL. 

Evolução na década de 1990: o engajamento das cinco universidades estaduais 

paranaenses com o PIBIC ocorreu ao longo da década de 90, pois o mito de que a 

pesquisa é privilégio de umas poucas instituições universitárias também está sendo 

superado, porque os autores verificaram que existe um forte empenho dos principais 

atores envolvidos na questão, as políticas e os programas se concretizam e mostram 

resultados significativos. 

Diálogo com nossa pesquisa: na Universidade analisada em nossa pesquisa 

evidenciamos o desenvolvimento crescente e qualitativo de suas pesquisas da IC. 

Fonte: Marcos Jorge [et al], (2010). Elaboração própria. 
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Quadro 16. Relações entre o ensino e a pesquisa na prática da IC.  

11ª pesquisa: artigo de Bianchetti e Oliveira (2012). 

Interlocução entre os níveis de ensino: análise crítica sobre a importância da IC para 

uma aproximação mais qualificada entre a educação básica, a graduação e a pós-

graduação, uma vez que o leque de opções desse modo de formação ampliou-se, 

significativamente nos últimos anos. 

Relação ensino e pesquisa: alguns aspectos da fundamentação teórica e da 

familiarização com a metodologia da/para a pesquisa, complementam a formação 

acadêmica dos jovens estudantes, com um processo em que o conhecimento, além de 

ser construído na relação ensino-pesquisa, passa a ser reavaliado e recriado, desafiando 

os jovens a constituírem-se pesquisadores.  

Diálogo com nossa pesquisa: entendemos a importância de uma formação que embase 

sua prática profissional, de acordo com os princípios teóricos ancorados na 

compreensão do significado entre o ensino e a pesquisa. 

Fonte: Bianchetti e Oliveira (2012). Elaboração própria. 

 

Quadro 17. Sugestões de pesquisas futuras sobre as práticas da IC. 

12ª pesquisa: dissertação de Mestrado de Costa (2013). 

Estudo de caso: o programa de IC contribui na formação de pesquisadores nos cursos 

da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC dentro do período de 1990 a 2012 

Procedimentos técnicos: estudo bibliométrico e, mais especificamente, de um estudo 

informétrico e, num segundo instante, voltado mais a um viés prático e gerencial. 

Dados estatísticos levantados: constaram 6.931 alunos diferentes desempenharam a 

função de bolsista para um total de 1.424 professores orientadores diferentes. O 

mapeamento analisou 512 alunos egressos do ano de 2002. Desses, 505 estão 

cadastrados na Plataforma Lattes e, 255 (49,80%), só se titularam na graduação; 123 

(24,02%), no mestrado; 134 (26,17%) no doutorado; 40 egressos (7,81%) ainda 

chegaram ao nível de pós-doutorado, sendo que desses, nove obtiveram até dois pós-

doutorados e um dos egressos obteve três pós-doutorados. Sugestão de pesquisas 

futuras: pesquisas que mapeiem o desenvolvimento dos egressos. 

Diálogo com nossa pesquisa: também mapeamos as intenções de futuras atividades 

dos alunos e dos egressos de nossa pesquisa, sendo que 75% querem se direcionar 

para a Pós-Graduação, 17% cursar outra graduação e 8% outros cursos.  

Fonte: Costa (2013).  Elaboração própria. 
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2.1.3 Contribuições de nossa investigação em relação às pesquisas levantadas.  

Nossa pesquisa contribuiu com a atualização do levantamento de trabalhos 

acadêmicos sobre a temática da Iniciação Científica desenvolvido por Massi e Queiroz, 

(2010) entre o ano de 1983 ao primeiro semestre de 2007, as autoras consideraram que “a 

análise do conjunto de pesquisas apontou para a existência de um amplo consenso sobre 

o papel relevante que a IC desempenha na formação dos graduandos” (MASSI e 

QUEIROZ, 2010 p. 193). Nosso levantamento estendeu-se até dezembro do ano de 2013.  

De uma maneira geral, observamos que houve nas pesquisas levantadas: 

1) A utilização do método de objetivação indireta, quando os autores analisam as 

percepções das experiências obtidas de forma indireta, quer seja por meio de 

entrevistas, questionários ou materiais didáticos elaborados pelos 

entrevistados.  

2) Análises documentais dos trabalhos de Anais de Encontros de Iniciação 

Científica e pela plataforma Lattes, entre outros.  

3) Houve também um aumento de pesquisas sobre as realizações e os desafios 

profissionais dos egressos.  

4) Desta forma, esses recursos metodológicos contextualizam-se como 

possibilidades de análises em pesquisa.  

Constatamos a utilização de procedimentos teóricos e quantitativos da Ciência da 

Informação como a Informetria aplicada na pesquisa de Costa (2013), por meio de um 

mapeamento amplo que “possibilitou a confirmação de que, efetivamente, o programa de 

IC da UFSC tem cumprido seu objetivo de contribuir com o processo de formação de 

pesquisadores, como era pretensão do objetivo geral desta dissertação” (COSTA, 2013, 

p.168).  

Também observamos a pesquisa qualitativa de estudo de caso único, como na 

pesquisa de Melo (2003) que analisa as práticas de iniciação científica de uma aluna. 

“Nosso objetivo consiste em retomar a articulação do singular (o caso de Mari) com o 

universal (A Formação Inicial em Matemática) ”, (MELO, 2003, p. 188).  

Mesmo se tratando de diferentes abordagens metodológicas, entre Costa (2013) e 

Melo (2003), observamos que as pesquisas alcançaram resultados semelhantes, isto é, as 

participações dos graduandos nas pesquisas da IC ampliam e qualificam a formação dos 

profissionais e incentivam a continuação formativa no meio acadêmico.  

Ressaltamos as contribuições pedagógicas das práticas da iniciação científica nas 

considerações de Bridi (2010, p.184), “entendemos que a Iniciação Científica pode ser 
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um espaço de produção criativa com valor educativo e pedagógico”. Ao encontro dessa 

perspectiva, podemos observar na pesquisa que avaliou as atividades acadêmicas dos 

egressos da Universidade Federal de Minas Gerais, que o processo de socialização 

acadêmica e científica dos bolsistas foi bem-sucedido, “ uma vez que percorrer todos os 

níveis do ensino superior exige disposições pessoais e competências que se tornam cada 

vez mais específicas” (NOGUEIRA e CANAAN, 2009, p.66). 

Percebemos que as competências científicas que os alunos da Iniciação Científica 

adquirem em suas práticas tornam-se características pessoais que definem um perfil 

diferenciado em sua formação, como podemos verificar na pesquisa de Jorge [et al], 

(2010, p. 455), “nossos dados permitem afirmar que, mantidas as condições atuais, o 

Estado do Paraná e suas instituições estaduais de ensino superior encaminham-se para 

brevemente atingir níveis de excelência”, sendo que esse padrão é registrado por 

universidades tradicionais como Unicamp, USP, UFPR, dentro do âmbito da 

administração da Iniciação Científica. Essa alta qualificação traz resultados no 

incremento e na diversificação das formas de financiamento, no aumento quantitativo de 

alunos participantes em projetos de pesquisas, concretizando-se na continuidade de tais 

estudos no nível da Pós-Graduação. 

Completamos nossa revisão com as considerações de Oliveira (2010) sobre o 

desafio de que exista uma certa equidade em número de programas de Iniciação Científica 

e de alunos entre as diferentes regiões brasileiras, “trata-se de aumentar o investimento 

no PIBIC e programas similares, que promovam a iniciação científica não apenas na 

graduação, mas desde o ensino básico” (OLIVEIRA, 2010, p. 102). 

Mediante todas as pesquisas apresentadas, nossa contribuição apresenta um estudo 

de caso singular de uma Universidade particular do Estado de São Paulo. Utilizamos o 

recurso técnico do questionário, por considerá-lo o mais adequado em nosso caso, para 

nos auxiliar em possíveis respostas à questão norteadora de nossa pesquisa.  

Dessa maneira, aplicamos os questionários para professores orientadores, alunos 

e egressos dos cursos de Licenciaturas e de Pedagogia desta Universidade paulista, em 

suas unidades de ensino, como parte empírica de análise.  

Para Marconi e Lakatos (2005, p.203): “Em geral, o pesquisador envia o 

questionário ao informante, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o 

pesquisado devolve-o do mesmo modo”. Tomamos o cuidado de utilizarmos um texto 

introdutório com uma explicação da natureza da pesquisa, sua importância e a 

necessidade de se obter respostas, pois auxiliou a despertar o interesse do recebedor em 
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contribuir para a pesquisa. Prosseguimos no desenvolvimento da análise levantada em 

nosso problema de pesquisa, ou seja, até que ponto essa prática da Iniciação Científica na 

universidade pesquisada contribui para a melhoria qualitativa da aprendizagem de seus 

estudantes dos cursos de formação de educadores, tornando-a uma aprendizagem 

significativa.    

Fundamentamos teórica e empiricamente a nossa hipótese de que a estratégia 

didático-pedagógica da Iniciação Científica transforma qualitativamente o processo de 

ensino e aprendizagem, tornando-o significativo, a partir da configuração de nossa 

concepção de conhecimento, educação e o ensino na educação universitária.  

Demonstramos o perfil diferenciado dos incentivos à pesquisa por meio da bolsa 

de estudo própria da Universidade pesquisada, denominada FAPIC, para os alunos de 

Iniciação Científica, sendo outro aspecto distintivo o programa Escola da Ciência, que 

dialoga com processo didático-pedagógico dos cursos de graduação, nas mais diversas 

áreas de conhecimento.  

Identificamos a participação dos alunos das diferentes Licenciaturas que 

continuam sua formação na Pós-Graduação Lato Sensu em especializações específicas de 

suas áreas do conhecimento, como também existe um expressivo ingresso entre os 

graduados do Bacharelado em Pedagogia e das Licenciaturas no Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade pesquisada. 

Desenvolvemos um diálogo interdisciplinar em nosso referencial teórico, 

destacando as contribuições e as correlações entre as ciências da Educação na formação 

de educadores: Psicologia da Educação, Filosofia da Educação e Sociologia da Educação. 

A partir dessa idealização interdisciplinar, estabelecemos um momento de 

reflexão, tendo como referência os relatos de experiências dos alunos e dos professores 

que praticam as atividades de Iniciação Científica, os quais nos motivaram para criarmos 

nossas categorias de análise a saber:  

 Aprendizagem Significativa, de acordo com Ausubel.  

 Aprendizagem como construção do conhecimento, conforme Severino.  

 A pesquisa como princípio educativo, como entendido por Demo. 

 Primeiramente, vamos apresentar a Universidade pesquisada e seus Programas de 

Incentivo à Pesquisa, focalizando as práticas dos docentes pesquisadores que identificam 

a valorização da formação científica dos discentes por meio da orientação aos alunos da 

Iniciação Científica.  
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CAPÍTULO 3 

 

A PRÁTICA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA UNIVERSIDADE 

PESQUISADA: OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, O 

DEPOIMENTO DOS SUJEITOS E SUA ANÁLISE. 

 

Esse capítulo apresenta o percurso metodológico desta pesquisa, ou seja, a prática 

da Iniciação Científica na Universidade Pesquisada: os procedimentos metodológicos, o 

levantamento dos dados, depoimentos dos sujeitos e sua análise. Inicia-se pela 

apresentação dessa universidade e seus cursos de Pedagogia e das Licenciaturas. 

 

3.1 Programas de Incentivo à Pesquisa da Universidade pesquisada. 

 

A Política de Pesquisa da universidade pesquisada valoriza as tendências das 

agências nacionais de fomento à pesquisa, relacionadas às suas prioridades e à alocação 

de recursos que apontam para a necessidade de formar “docentes pesquisadores”, 

compreendendo que o doutor é o responsável pela ciência do país.  

Cabe à Política Institucional de Apoio à Pesquisa materializar a pluralidade da 

Universidade em sua prática investigativa, incentivando a diversidade das metodologias 

e temas de pesquisa, com a unicidade definida pelo Projeto Institucional; apoiar pesquisas 

que possuam claro compromisso com o equacionamento de problemas que afetam a 

maioria da população; a partir da perspectiva dos Projetos Pedagógicos, deve garantir uma 

prática de pesquisa que dialogue com o ensino e a extensão, de modo a permitir o 

desenvolvimento de uma cultura que afirme a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e 

da extensão como tarefa coletiva. 

As práticas dos docentes pesquisadores já revelam que a universidade tem 

avançado nesse processo, haja vista as tendências em valorizar a formação científica dos 

discentes através da orientação a bolsistas de Iniciação Científica; em aglutinar docentes 

para a formação de grupos de pesquisa coordenados por doutor, envolvendo mestres e 

alunos de graduação e de pós-graduação; e em definir linhas de pesquisa respondendo às 

necessidades dos projetos pedagógicos dos cursos.  

Destacam-se a seguir os nove programas que compõem a Política Institucional de 

Apoio à Pesquisa, a partir da Tabela 13: 
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Tabela 13. Programas de apoio à pesquisa da universidade pesquisada. 

1. FAPIC (Bolsa Institucional de 

Iniciação Científica) 

4. Política de 

Internacionalização da Pesquisa 

(PROINTER)  

7. Programa de Estímulo à 

Formação de Pesquisadores 

2. PIBIC / CNPq 5. Projetos Tecnológicos 

(PROTEC)  

8. Programa Professor Parceiro 

em Pesquisa  

3. Política de Incentivo à 

Captação de Recursos (PICR) 

6. Programa de Incentivo à 

Produção Científica (Conceito 5) 

9. Escola da Ciência    

Fonte: adaptado dos dados do Portal da universidade pesquisada. 
 

 Dentre os programas acima relacionados, destaca-se a bolsa de estudo da 

universidade pesquisada, FAPIC, para os alunos de Iniciação Científica, assim como o 

programa Escola da Ciência, que é concebido como uma modalidade de excelência para 

o ensino, a pesquisa e a extensão de atividades científicas, compatíveis com processo 

didático-pedagógica dos cursos de graduação, nas mais diversas áreas de conhecimento. 

 O seu caráter inovador é contar com o envolvimento sistemático dos programas 

de mestrado e doutorado na execução de linhas e projetos de pesquisa, atividades da 

iniciação científica e das disciplinas, inseridas na rede de atividades regulares da 

graduação.  A expectativa para a Escola da Ciência é a construção de um conteúdo 

estruturado de ensino de ciência e de pesquisa na graduação, com base na experiência dos 

Programas de Pós-Graduação.  

Destacamos a inovação pedagógica por meio da criação de uma referência interna 

e externa para a introdução do pensamento científico sistemático e criativo, contribuindo 

não só para ampliar o desempenho educacional de toda a universidade, mas também para 

criar um diferencial de qualidade na formação de estudantes. Para tanto, o enfoque 

pedagógico é envolver o estudante não somente com um projeto isolado da iniciação 

científica, mas também em disciplinas e outras atividades integradas que o vinculem de 

fato à atividade de pesquisa e às perspectivas profissionais que esta atividade pode 

propiciar. 

O objetivo da Escola da Ciência é preparar estudantes de graduação para as 

atividades de metodologia, práticas e técnicas da pesquisa científica em diferentes áreas 

do conhecimento: Educação, Administração, Saúde, Engenharia e Gestão de Projetos. 

Para cada área serão oferecidas uma disciplina de metodologia e uma disciplina temática 

com a apropriação de resultados do total de 60 horas aula, que buscam ensinar tópicos 

avançados para reflexão das pesquisas que dão embasamento teórico e prático às 

profissões. Outro aspecto que relevamos é que com base nesse treinamento, os alunos são 
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monitorados e incentivados a propor projetos de iniciação científica, possibilitando um 

treinamento prático que em muito poderá habilitá-lo a exercer atividades mais avançadas 

em ciência, além de eventualmente seguir carreira acadêmica e de pesquisa. Cada grupo 

de 5 (cinco) alunos serão tutorados por um orientador (a) acadêmico, designado (a) dentre 

o Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, no período em que 

estiverem fazendo o curso, no sentido da elaboração do projeto de pesquisa. 

 É possível observar no escopo desse curso, uma visão abrangente de formação 

humana, pois acontece a integração entre a teoria e a prática, com vistas a suscitar 

significados ao processo de ensino e aprendizagem do aluno. 

 Até o ano de 2013, os projetos de Iniciação Científica compreendiam o período 

de um ano letivo, sendo que a partir do ano de 2014, houve uma mudança na concepção 

dos projetos da Iniciação Científica, porque precisam compreender o período de dois anos 

letivos, com a apresentação de quatro objetivos/fases a serem desenvolvidos 

semestralmente.  

Alguns requisitos solicitados ao professor-orientador são: que tenha produção 

científica desenvolvida nos últimos três anos, sendo apresentada nos principais veículos 

de divulgação da área e currículo Lattes atualizado. Também é necessário que o professor 

entregue relatórios parciais e final a cada etapa/semestre de desenvolvimento da pesquisa. 

 Ao final da etapa interna de avaliação e seleção da Universidade em relação aos 

projetos submetidos, inicia-se a segunda etapa externa, ou seja, um avaliador parecerista 

externo, bolsista em produtividade CNPQ (PQ), classifica os projetos com vistas à 

concessão de bolsas.  

 A Universidade também desenvolveu um Regulamento de Iniciação Científica no 

qual destacamos o seu artigo que versa sobre os objetivos da Iniciação Científica da 

Universidade: 

I – Incentivar o desenvolvimento e a realização da pesquisa científica institucional, 

visando ao aprimoramento dos corpos docente e discente; 

II – Viabilizar a execução de projeto de pesquisa de alunos da graduação, 

vinculando‐o aos projetos de pesquisa de docentes, grupos de pesquisa e núcleos 

institucionais de pesquisa; 

III ‐ formar recursos humanos para a pesquisa técnico‐científica; 
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IV ‐ Proporcionar aos estudantes a orientação, por pesquisador qualificado, e o 

aprendizado de técnicas e métodos de pesquisa, mediante contato direto com os 

problemas de pesquisa; 

V ‐ Estimular pesquisadores produtivos a engajarem estudantes de graduação no 

processo de investigação, otimizando a capacidade de orientação à pesquisa na 

Instituição; 

VI ‐ Identificar talentos dentre o copo discente e integrá‐los em processos de investigação 

técnico‐científica; 

VII ‐ qualificar estudantes para a pós‐graduação; 

VIII ‐ incentivar a reflexão sobre os impactos da pesquisa acadêmica na melhoria da 

qualidade de vida da sociedade, nas atividades profissionais do pesquisador e do aluno 

pesquisador (Grifos nossos). 

 Dentre esses oito objetivos supracitados, destacamos os itens I, II e V, porque 

elucidam a forte relação entre a prática da pesquisa para o Iniciante Científico e para o 

professor orientador e seus co-orientadores como uma troca mútua de conhecimentos e 

aprimoramento pessoal e profissional, aspectos que embasam a importância da prática da 

pesquisa como um princípio educativo. 

Todos os anos a universidade apresenta um edital de convocação de alunos 

interessados em participar dos projetos docentes aprovados no Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CEPE – para registro e classificação conforme critérios pré-

definidos, para cada semestre/fase do projeto da Iniciação Científica. Desta maneira, a 

seleção e o direcionamento dos alunos aos projetos da IC, ficam sob o encargo da própria 

universidade. 

No universo de cursos de graduação da universidade pesquisada, focalizamos na 

área da Educação, os seguintes cursos: Licenciaturas - Ciências Sociais, Educação Física, 

História, Letras, Matemática, Química e Pedagogia.  

 

3.2 Análises estatísticas das respostas dos docentes orientadores de IC. 

O universo amostral de nossa pesquisa foi elaborado a partir dos Anais do XI 

Encontro de Iniciação Científica, realizado em novembro de 2014, sob o tema: “Pesquisa 

Científica como Formação Profissional e Social”. Foram apresentados, 

aproximadamente, 283 pôsteres com resultados das pesquisas dos alunos de Iniciação 
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Científica da instituição pesquisada e também de outras instituições. Iniciamos nossa 

análise estatística por meio dos dados obtidos a partir dos retornos dos questionários 

destinados aos professores orientadores de Iniciação Científica. Os questionários foram 

aplicados para 25 professores, por e-mail e pessoalmente. Obtivemos desse total, o retorno 

de 15 professores. Identificamos que o retorno obtido pelo correio eletrônico foi mais 

significativo pelo maior número de devolutivas e substancial pelas repostas, 

possivelmente porque os respondentes tiveram um tempo individual de resposta.  

 

Tabela 14. Divisão de docentes por Gênero.    

Feminino Masculino 

9 6 

 

Gráfico 1.  Divisão de gênero entre docentes orientadores de IC. 

 

Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

 

A predominância feminina das professoras orientadoras de Iniciação Científica 

que responderam nosso questionário, assim como predominaram suas práticas no curso 

de Pedagogia, conforme a divisão entre os cursos de Licenciatura oferecidos na instituição 

pesquisada, conforme a Tabela 15.  

 

Tabela 15. Divisão de docentes por curso de Licenciatura que lecionam. 

Pedagogia Letras Matemática História Ciências 

Sociais 

Química Ed. Física 

10 2 2 1    

 

 

 

60%

40%

Gênero

feminino masculino
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Gráfico 2. Divisão de cursos ministrados pelos docentes. 

 

Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

 

Tabela 16. Divisão de docentes por tempo de experiência na docência no ensino superior. 

1-5  6-10  11-15 16-20 21-25 26-30 31 ou mais 

2 6 4 1  1 1 

 

A presença de docentes com experiência na docência do ensino superior 

apresentou-se como maioria entre 6-10 anos, sendo nivelada entre 11-15 anos e 16-20 

anos. Um número menor apresentou-se entre 21-25 anos e 26-30 anos ou mais de 

experiência, destacando-se que essa experiência se dividiu na prática letiva entre a 

graduação e a Pós-Graduação. 

 

Gráfico 3. Divisão de docentes por tempo de experiência na docência. 

 

Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

 Tabela 17. Divisão de docentes por nível de titulação. 

Especialista Mestre Doutor Pós-Doutor Livre Docente 

 4 10 1  

 

67%
13%

13%

7%

Cursos Pedagogia

Letras

Matemátic
a
História

Química

Ciências
Sociais
Ed. Física

12%

38%
25%

6%

13%
6%

Tempo de Experiência

01- 05 anos

06 - 10 anos

11 - 15 anos

16 - 20 anos

20 - 25 anos

26 - 30 anos

31 ou mais
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Gráfico 4.  Divisão de docentes por Formação Acadêmica. 

 

Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

 

 Os professores, no que concerne ao aspecto de sua formação acadêmica, 

apresentaram uma destacada superioridade numérica de doutores, bem como observamos 

que a experiência dos docentes com a prática da Iniciação Científica evidenciou-se mais 

predominante entre 04 semestres e mais de dois anos letivos. 

 

Tabela 18. Divisão de docentes por tempo de experiência na orientação de Iniciação 

Científica. 

1 Semestre  2 Semestres  3 Semestres  4 Semestres  Mais de 2 anos 

 4  6 5 

 

Gráfico 5. Divisão de docentes por tempo de experiência na prática da IC. 

 

Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

Diferenciamos o predomínio de orientadores com experiência em IC igual ou 

superior aos 4 semestres letivos, da mesma maneira que preferem que seus projetos 

estejam em consonância com os conteúdos trabalhados no cotidiano educacional ou 

relacionados às disciplinas que lecionam. 

27%

67%

6%

Formação Acadêmica

Especialista Mestre Doutor

Pós-Doutor Livre Docente

27%

40%

33%

Tempo de Experiência

1 semestre 2 semestres 3 semestres

4 semestre mais de 2 anos
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Tabela 19. Divisão de docentes que elaboram projetos relacionados por temas. 

Disciplinas Conteúdos estudados Temas diversificados 

2 12 3 

 

 

Gráfico 6. Divisão de docentes por elaboração de Tema de pesquisa em IC. 

 

Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

 

Tabela 20. Divisão de orientadores que consideram que a IC contribui para a 

aprendizagem cotidiana do aluno da graduação. 

Sim Não 

15  

 

Tabela 21. Divisão de orientadores que consideram que a IC contribui para os 

conhecimentos de metodologia de pesquisa. 

Sim Não 

15  

 

Tabela 22. Divisão de orientadores que consideram que a IC contribui para a formação 

do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação. 

Sim Não 

15  

 

 

 

 

 

 

 

22%

64%

14%

Tema de Pesquisa

disciplinas conteúdos estudados

temas diversificados
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Gráfico 7. Divisão estatística das contribuições das práticas de IC. 

 
 

Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

 

A totalidade dos respondentes considerou que as atividades de Iniciação científica 

contribuem para a aprendizagem, para os conhecimentos de metodologia científica e para 

a formação crítica dos alunos. 

 

3.3 Análises estatísticas das respostas dos alunos orientados em IC 

 

No universo amostral de alunos praticantes de Iniciação Científica, aplicamos 30 

questionários e obtivemos o retorno de 20 respondidos, conforme a Tabela 23, 

apresentada a seguir: 

 

Tabela 23.  Divisão de alunos por Gênero.    

Feminino Masculino 

12 8 

 

 

Gráfico 8. Divisão de gênero entre os alunos de IC. 
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Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

  

Com relação à divisão de gênero entre os estudantes respondentes, constatamos a 

presença da maioria feminina nas práticas da Iniciação Científica. Essa maioria é 

condizente ao predomínio de retorno das alunas do curso de Pedagogia. 

 

Tabela 24.  Divisão de alunos por curso de Licenciatura. 

Pedagogia Letras Matemática História Ed. Física Ciências 

Sociais 

Química 

9 2 3 3 1 2  

 

Gráfico 9. Divisão de cursos por alunos participantes em IC. 

 

Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

 

Tabela 25.  Divisão de alunos que possuem outra graduação. 

Sim Não 

4 16 

 

 

Gráfico 10. Divisão de alunos por número de graduação. 
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16%
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Ed. Física

83%

17%

Formação Acadêmica

primeira graduação segunda graduação
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Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

A maioria dos alunos estão cursando a sua primeira graduação, como também há 

uma significativa amostra de alunos que estão diversificando sua formação com outras 

áreas de conhecimento complementares, desde uma segunda graduação aos cursos de 

Pós-Graduação, possivelmente esse aspecto pode estar relacionado aos fatores da 

expansão do acesso ao ensino superior. 

 

Tabela 26.  Divisão de alunos por pretensão em dar continuidade em seus estudos após a 

graduação. 

Outra graduação Pós-Graduação Outros cursos 

3 15 2 

 

Gráfico 11. Divisão de alunos por interesse de continuidade formativa. 

 

Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

 

Tabela 27.  Divisão de alunos por tempo de experiência na prática da Iniciação Científica. 

1 Semestre  2 Semestres  3 Semestres  4 Semestres  Mais de 2 anos 

1 10 1 6 2 

 

Gráfico12. Divisão de alunos por tempo de experiência na prática da IC. 

 

Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 
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Elencamos como um dado importante, a presença da maioria dos alunos em 4 

semestres de participação nos projetos de pesquisa, assim como prevaleceu a preferência 

de que os projetos de pesquisa se relacionassem aos conteúdos estudados no decorrer da 

graduação. 

Tabela 28.  Divisão de alunos por escolha relacionada ao tema de projeto da Iniciação 

Científica. 

Disciplinas Conteúdos estudados Temas diversificados 

6 12 2 

 

 

Gráfico 13. Divisão de alunos por escolha de Tema de pesquisa em IC. 

 

Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

 

Tabela 29.  Divisão de alunos que consideram que a IC contribui para a sua aprendizagem 

cotidiana da graduação. 

Sim Não 

20  

 

Tabela 30.  Divisão de alunos que consideram que a IC contribui para os seus 

conhecimentos de metodologia de pesquisa. 

Sim Não 

20  

 

Tabela 31. Divisão de alunos que consideram que a IC contribui para a sua formação do 

pensamento crítico e sua postura ativa e participativa na graduação. 

Sim Não 

20  

 

22%

64%

14%

Tema de Pesquisa

disciplinas conteúdos estudados

temas diversificados
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Gráfico 14. Divisão de alunos por contribuições adquiridas na prática da IC.  

 
Fonte: Dados obtidos nos questionários da pesquisa. Elaboração própria. 

 

O resultado total das respostas dos alunos, igualmente ao retorno dos professores 

orientadores, identificou que todos alunos consideram que suas práticas de Iniciação 

Científica contribuem para suas aprendizagens, seus conhecimentos de metodologia 

científica e a constituição de uma formação crítica. 

 

3.4 A explicitação dos significados e a categorização de análise. 

 No desenvolvimento da etapa empírica desta pesquisa, recebemos devolutivas dos 

alunos e dos professores que praticaram as atividades de pesquisa em projetos da 

Iniciação Científica, por meio de seus relatos escritos, nos quais destacavam suas 

percepções vivenciadas, os desafios superados e conquistas obtidas na conclusão de seus 

trabalhos, configurados dentre outras possibilidades de encontros acadêmicos, nas 

apresentações realizadas no Encontro Anual de Iniciação Científica da instituição 

pesquisada.  

 Na continuidade desse procedimento, inicialmente, compilamos todos os 

questionários respondidos, para a elaboração de um único texto referente à décima 

questão de natureza espontânea: 

 

 Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica?   

 

Essa questão foi destinada tanto aos professores como aos alunos, sua 

intencionalidade primeira situou-se em evidenciar possíveis relações com as questões 

anteriores, sendo que também nos proporcionou a possibilidade da execução de uma 

análise qualitativa perante os relatos escritos dos participantes. 
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 Para executarmos nossa análise de conteúdo, seguimos o conceito elaborado por 

Bardin (1977) como nossa base de análise: “Conjunto de instrumentos metodológicos 

cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento que se aplicam a discursos, 

extremamente diversificados” (BARDIN, 1977, p.9).  

Observemos que o fator comum dessas técnicas múltiplas e multiplicadas realiza-

se desde o cálculo de frequências que fornece os dados cifrados, até a extração de 

estruturas traduzíveis em modelos, ou seja é uma hermenêutica controlada, baseada na 

dedução: a inferência. Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo alterna-

se entre duas orientações: da objetividade do rigor e da fecundidade da subjetividade. 

Desta maneira, podemos considerar que a análise de conteúdo nos auxilia na 

compreensão de aspectos que possam estar escondidos, que por vezes não se identificam 

na aparência do texto, ou seja, procuramos pormenores que se encontram retidos por 

qualquer mensagem. Para que encontrássemos essa mensagem ou possíveis mensagens 

nas respostas dadas a nossa questão, estruturamos nossa análise em oito etapas: 

1) A primeira etapa de análise constitui-se na leitura e organização dos relatos escritos, 

conforme a autora Szymanski [et al], (2002) que denomina esta primeira etapa de 

“Descrição ingênua” ou “Descrição I”.  

2) Na segunda etapa iniciamos nosso trabalho de reflexão, isto é, o trabalho intradescritivo, 

por meio de leituras e releituras do texto referência, para assim chegarmos ao nível da 

“Descrição II”. 

3)  Na terceira etapa desse procedimento técnico de análise, originou-se um novo conteúdo 

teórico que se constituiu como um segundo texto, esse processo foi desenvolvido por 

meio de recortes ou seleções de itens emergentes extraídos da “Descrição I”, estes 

recortes são as unidades de significados2.   

 

4) Na quarta etapa realizamos a nossa escolha subjetiva desses recortes, pautando em nosso 

referencial teórico e a questão inicial que motivou nossa pesquisa:  

 

 

                                                                    
2 Unidades de significado são advindas das unidades de registro, ou seja, é a unidade de 

significação a ser codificada e corresponde ao segmento de conteúdo, a considerar como uma unidade de 

base, porque visa uma categorização, uma vez que são executados certos recortes a nível semântico, para 

que consigamos constituir o tema abordado no texto. “De fato, o critério de análise de conteúdo é sempre 

de ordem semântica” (BARDIN, 1977, p.104). 
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4.a). Quais contribuições as práticas de Iniciação Científica podem oferecer ao processo 

de ensino e aprendizagem entre alunos e professores orientadores dos cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas, a partir das experiências em suas práticas na universidade 

pesquisada? 

5) A quinta etapa compreendeu a elaboração de uma síntese dos recortes do texto 

relacionando-a ao estudo pesquisado. Nessa síntese emergiram as partes mais 

significativas que se direcionavam tanto ao contexto pesquisado, como ao conjunto 

teórico de referência. “Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de 

sentido, que compõem a comunicação” (Ibidem, p.105). Esses núcleos de sentido ou 

unidades de significado relacionaram-se com o objetivo analítico de nossa pesquisa. 

6) Na sexta etapa iniciamos um processo de categorização da síntese dos recortes. De acordo 

com a explicação de Szymanski [et al], (2002), o processo de categorização concretiza a 

imersão dos pesquisadores nos dados e suas formas particulares de agrupá-los, segundo 

as suas compreensões em diálogo consonante com seu referencial teórico que fundamenta 

sua argumentação. Essas compreensões são estruturadas a partir de domínios semânticos, 

em outras palavras podemos também denominar de: pontos de ancoragem. Para que 

encontrássemos os domínios semânticos, utilizamos a proximidade de conteúdo dos 

enunciados. Analisando palavras ou expressões com proximidade semântica.  “É definido 

a priori um limiar para avaliar esta proximidade semântica. O que permite decidir se os 

enunciados pertencem ou não ao mesmo domínio semântico” (BARDIN, 1997, p.219). 

7) A sétima etapa corresponde ao nosso procedimento de agrupamento de domínios 

semânticos, esse agrupamento pautou-se na similaridade temática dos recortes, de 

maneira que dividimos os domínios semânticos em três temas de proximidade, isto é, 

dividimos os recortes direcionando-os para os temas que melhor se adequavam, haja vista 

que seus enunciados pertenciam ao mesmo domínio semântico. 

8) Na oitava etapa finalizamos o processo de categorização dos recortes selecionados. 

Apresentamos o relato escrito dos participantes da pesquisa, destacando os domínios 

semânticos das palavras selecionadas que permitiram uma ancoragem de proximidade 

com o referencial teórico da pesquisa. Para uma compreensão didática desse processo, 

detalhamos cada categoria de análise e suas correlações semânticas dos termos destacados 

nas narrativas. 
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8.a) A elaboração da primeira categoria de análise:  

A dimensão formativa da IC é importante se feita em condições e ambientes 

adequados e necessita de tempo. O espaço e infra e infoestrutura devem contribuir. Eu 

acredito que deve ser repensado o tempo de bolsa para que o aluno consiga desenvolver 

um projeto, publicar os resultados e abrir momentos de eventos e compartilhamento 

interinstitucional (Professora da IC). (Grifos nossos). 

Para Ausubel (1978, p.43): “O ensino envolve a manipulação de variáveis 

(fatores) que influenciam a aprendizagem, a classificação racional dessas variáveis 

possui um valor considerável para esclarecer a natureza e as condições que afetam o 

processo de aprendizagem” (Grifos nossos).  

Podemos observar que o autor esclarece que é muito importante considerar as 

condições do ambiente do ensino, o tempo a ser realizado entre outros fatores que também 

são ressaltados pela narrativa da professora, conforme as correlações semânticas dos 

termos das narrativas expostas no Quadro 18.  

 

Quadro 18. Correlações semânticas dos termos das narrativas da 1ª categoria de análise. 

Relato da professora Conceito de Ausubel 

Condições3: Coisa necessária e 

indispensável. Exigência. Requisito. 

Afetam: Exercer influência. 

Resultados: Ato ou efeito de resultar. 

Consequência. Efeito. 

Aprendizagem: Ato ou efeito de 

aprender. Tempo durante o qual se 

aprende.  
  Fonte: Elaboração própria.  

 

8.b) Elaboração da segunda categoria de análise:  

“Entendo a iniciação científica como fundamental para a construção do conhecimento 

e o pensamento crítico” (Professora da IC). (Grifos nossos). 

A educação não é apenas um processo institucional e instrucional, seu lado visível, 

mas fundamentalmente um investimento formativo do humano, seja na 

particularidade da relação pedagógica pessoal, seja no âmbito da relação social coletiva. 

Por isso, a interação docente é considerada mediação universal e insubstituível dessa 

formação, tendo-se em vista a condição da educabilidade do homem (SEVERINO, 

2006a, p.621). (Grifos nossos).  

                                                                    
3 Todos os significados dos termos destacados das narrativas e do referencial teórico foram 

consultados de acordo com Ferreira, (2000).  
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Destacamos no Quadro 19. As correlações semânticas dos termos das narrativas 

que nos auxiliam a observar que existe uma relação entre a formação educacional e 

humana do aluno, pois está relacionada com sua interação com o docente, sendo no caso 

da prática da IC, uma das formas essenciais para a sua construção do conhecimento e do 

seu pensamento crítico. 

Quadro 19. Correlações semânticas dos termos das narrativas da 2ª categoria de análise. 

Relato da professora Conceito de Severino 

Fundamental: Que serve de fundamento. 

Essencial, principal. 

Fundamentalmente: Que serve de 

fundamento. Essencial, principal. 

Crítico: Que ou quem critica, analisa. 

Pensamento: Ato ou efeito de pensar. 

Conhecer. Formação. Saber. 

Educabilidade: Qualidade de educável. 

Aptidão para se educar. 

.  Fonte: Elaboração própria.  

 

8.c) Elaboração da terceira categoria de análise:  

“Ao participar da IC no segundo semestre de minha graduação, pude abrir 

horizontes em relação à pesquisa. Adquiri novos conhecimentos e novas formas de 

utilizar o saber e de aplicá-los diariamente em minha nova profissão. Despertou em mim 

o interesse de não me acomodar com o já existente, mas sim em sempre buscar novas 

alternativas. ” (Aluna da IC). (Grifos nossos). 

Segundo Demo (1994, p.95): “A meta é clarividente: forjar gente construtiva e 

participativa, capaz de projeto moderno e próprio de desenvolvimento humano 

sustentado”.  

Identificamos a relação semântica entre as palavras utilizadas pela aluna e o 

referencial teórico de nossa pesquisa. As práticas da pesquisa incentivam o 

desenvolvimento humano criativo, inovador e participativo, conforme o Quadro 20.  

 

Quadro 20. Correlações semânticas dos termos das narrativas da 3ª categoria de análise. 

Relato da aluna Conceito de Demo 

Novo: Ato de inovar - Introduzir 

novidades em. Renovar. Inventar. Criar. 

Moderno: Que tem ou contém progressos 

recentes da ciência e da tecnologia. 

Conhecimentos: Ato ou efeito de 

conhecer. Formação. Saber. 

Desenvolvimento: Ato ou efeito de 

desenvolver. Fazer crescer; aumentar as 

faculdades intelectuais de alguma pessoa.  

  Fonte: Elaboração própria.  
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O resumo da oitava etapa pode ser observado no Quadro 21., com o conjunto de 

unidades de significados que extraímos, tendo como referência de elaboração os relatos 

de experiências dos alunos e dos professores da IC. Esse processo permitiu uma reflexão 

de três temas, em outras palavras, de três categorias de análise:  

Quadro 21. Processo de elaboração das categorias de análise. 

Narradora Relatos escritos Explicitação dos 

significados 

Categoria de análise 

Professora 

orientadora de IC 

A dimensão formativa 

da IC é importante se 

feita em condições e 

ambientes adequados e 

necessita de tempo. O 

espaço e infra e 

infoestrutura devem 

contribuir. Eu acredito 

que deve ser repensado 

o tempo de bolsa para 

que o aluno consiga 

desenvolver um 

projeto, publicar os 

resultados e abrir 

momentos de eventos e 

compartilhamento 

interinstitucional. 

 

Existe a necessidade de 

que aconteça uma 

interação entre os 

fatores que influenciam 

a aprendizagem como:  

material significativo, 

condições adequadas 

do ambiente de ensino, 

tempo, estrutura 

cognitiva 

particularizada etc., 

para que o aluno 

apresente uma atitude 

de aprendizagem 

significativa. 

1ª categoria  

 

A aprendizagem 

Significativa na 

formação de 

educadores 

 

Narradora Relatos escritos Explicitação dos 

significados 

Categoria de análise 

Professora 

Orientadora de IC  

Entendo a iniciação 

científica como 

fundamental para a 

construção do 

conhecimento e o 

pensamento crítico. 

 

A Iniciação Científica é 

uma aprendizagem 

prática e teórica que 

encaminha o aluno à 

sua autonomia.  

2ª categoria 

 

A aprendizagem 

como construção de 

conhecimento. 

Narradora Relatos escritos Explicitação dos 

significados 

 

Categoria de análise 

Aluna de IC Ao participar da IC no 

segundo semestre de 

minha graduação, pude 

abrir horizontes em 

relação à pesquisa. 

Adquiri novos 

conhecimentos e novas 

formas de utilizar o 

saber e de aplicá-los 

diariamente em minha 

nova profissão. 

Despertou em mim o 

interesse de não me 

acomodar com o já 

existente, mas sim em 

sempre buscar novas 

alternativas. 

 

As práticas de pesquisa 

incentivam à inovação 

e criação de novos 

conhecimentos. 

3ª categoria 

A pesquisa como 

princípio educativo 

Fonte: Adaptado de Szymanski [et al], (2002). 
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CAPÍTULO 4  

 

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

 

Neste capítulo, apresentamos nossa concepção de conhecimento, da educação e 

do ensino na formação superior. Também apresentamos nossa primeira categoria de 

análise, buscando explicitar seus fundamentos epistemológicos. Para tanto, apoiamo-nos 

nas perspectivas teóricas da Aprendizagem Significativa desenvolvidas por Ausubel, nas 

quais são trabalhadas as relações entre os processos de ensino e de aprendizagem, a partir 

de uma concepção da Psicologia da Educação. 

 

4.1 O conhecimento, a educação e o ensino na formação superior. 

 O conhecimento é uma atividade humana de pensar sobre o mundo e sobre nós 

mesmos. Nasce de nossa necessidade subjetiva e inerente de compreendermos o ser e 

estar no cotidiano, para elaborarmos estratégias cognitivas que direcionam nossas 

posturas e atitudes perante o mundo. O conhecimento humano difunde-se como uma 

renovação da vida, sua continuidade se realiza pelo fortalecimento de suas novas fontes, 

ou seja, as novas gerações de aprendizes, que por meio das relações humanas praticam o 

conhecimento individual, impregnando-o das características e valores culturais 

vivenciados pelo seu grupo histórico-social.  

O conhecimento local se desenvolve articulado ao conjunto dos conhecimentos 

desenvolvidos ao longo da História. Geralmente, esse conhecimento estabelece-se 

cientificamente no mundo acadêmico. A formação universitária pode propiciar: o 

desenvolvimento pessoal, a formação para o mercado de trabalho e para a vida em 

sociedade. O processo dessa múltipla formação é a necessária oportunidade de que o 

estudante participe da construção de seu conhecimento, para que desenvolva suas 

habilidades técnicas e científicas, além do que se conscientize da necessidade de assimilar 

atitudes políticas frente sua realidade.  

 A educação é um ato político e civilizatório, implicando uma complexa formação 

humana inserida em seu contexto sócio histórico. O ensino é uma de suas mediações, 

nessa complexidade, sublinhamos a relação entre o ensino e a pesquisa: o caminho para 

a construção do conhecimento e para a sua socialização. Essa relação permite que a 

educação contribua para a formação de seres humanos que estejam em ambientes 

participativos de ensino, sejam ativos e atuem participativa e conscientemente em seu 

meio social.  O ambiente educacional contempla uma heterogênea e diversificada vida 



66 
 

 

social, que corre o risco de atravessar ao longo de nossa história como um percurso que 

pode vir a contribuir para a estratificação da sociedade, por meio do desvirtuamento dos 

procedimentos lógicos e formais. Tal desvio situa-se entre dois extremos: o primeiro 

extremo encontra-se na flexibilização de currículos, na valorização da aprendizagem 

tecnicista etc. O segundo extremo situa-se numa formação elitizada, que pode ter 

qualidade acadêmica, todavia estéril de contribuição social, pois não desenvolve 

conhecimento que se traduza em alternativas de melhoria de vida. Os dois extremos 

acabam provocando uma burocratização administrativa sobre os fundamentos 

pedagógicos e humanos da educação. 

Um percurso que possa ampliar as vias de acesso à emancipação humana histórica 

e social situa-se no encadeamento e na sistematização entre o conhecimento, a educação 

e o ensino. Essa sistematização baseia-se na assimilação da pesquisa como uma estratégia 

de aprendizagem, que permita ao aluno construir seu conhecimento, articulando os 

aspectos práticos e teóricos, na direção de sua autonomia formativa, humana e 

profissional. É imprescindível que a pesquisa se realize na relação entre professor e aluno, 

por meio de atividades investigativas, compartilhadas e de resolução de problemas de 

maneira que desenvolva e socialize conhecimentos efetivamente elaborados em equipe.   

Na Figura 3 se apresenta uma concepção interdisciplinar da Educação com suas 

quatro áreas que se relacionam mutuamente.  “A educação, em todas as suas dimensões, 

torna ainda mais patente a necessidade da postura interdisciplinar: tanto enquanto objeto 

de conhecimento e de pesquisa como espaço e mediação e intervenção sociocultural” 

(SEVERINO. 1995, p.173). 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Concepção Ampla e crítica da Formação de Educadores.  Fonte: Elaboração própria. 

                                     Filosofia da Educação 

                                             (Severino) 

                            Por que = Significações, intencionalidades e sentidos 

                                         Para que = Princípios, causas e finalidades 

                                                        Construção do conhecimento 

 

 

      Psicologia da Educação                                                   Sociologia da Educação 

                (Ausubel)                                        Formação                     (Demo) 

     Como ensinar e aprender                                de                   Contextos de ensinar e aprender 

     Estratégias e Práticas                                Educadores             Visão contextual da realidade                                                                                                                                                                                         

                                                                                                            Educar pela pesquisa  

                                                               

                                                              História da Educação 

(Cunha)                                                                       

História da Educação brasileira                                                                                           

Desenvolvimento das bases estruturais do ensino superior 
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4.2 A primeira categoria de análise: a aprendizagem significativa na formação de 

educadores. 

 Escolhemos como o início de nossa segunda categoria de análise a reflexão sobre 

alguns desafios da prática da pesquisa, enunciados nas narrativas das professoras 1 e 2 

apresentadas seguidamente: 

  

“Gostaria de lhe dizer que as contribuições das práticas de Iniciação Científica 

na formação de educadores, nas instituições de educação superior brasileiras, são 

importantes, mas, também, um reflexo da educação vigente na atualidade. Ou seja, temos 

uma educação que ainda está longe do paradigma “educar pela pesquisa” (Demo), ou 

daquele outro que acredita que a pesquisa é parte constitutiva da educação (Freire) ” 

(Professora 1). 
 

“Na prática de orientação de Projetos de Iniciação Científica tenho encontrado 

dificuldade em relação ao tempo de dedicação dos estudantes por serem, estes, alunos-

trabalhadores. A maior parte das orientações se dá a distância, o que, no meu ponto de 

vista, parece empobrecer o processo” (Professora 2) 
 

Conforme as palavras das professoras podemos conceber que um concernente 

caminho que sobreleve a formação de educadores ao nível adequado de qualidade 

formativa, perpassa pela oportunidade de que alunos e professores efetivem e pratiquem 

uma aprendizagem significativa. Porque a aprendizagem significativa compreende que o 

desenvolvimento do significado do conhecimento para o estudante, necessita de que em 

suas atividades de aprendizagem, possa ser motivado a participar ativamente, a fim de 

que seja capaz de construir e reestruturar seu novo conhecimento, articulando-o com suas 

próprias palavras. 

São muitas as dificuldades apresentadas na educação superior, isto é, a) as 

defasagens de conhecimentos prévios que deveriam ser desenvolvidos na educação 

básica, que se tornam entraves para a aprendizagem, pois são conhecimentos necessários 

e prévios que baseiam os novos conhecimentos; b) a carga horária de trabalho do 

professor e do aluno, que precisa ser equilibrada com uma série de atividades acadêmicas; 

c) a necessidade de infra estrutura das instituições de ensino, como laboratórios de 

informática, salas de estudos com recursos midiatizados, bibliotecas atualizadas etc., 

entre outros diversificados desafios apresentados atualmente. 

 

“A maior dificuldade que tenho na prática da Iniciação Científica é o fato dos 

alunos necessitarem trabalhar muitas horas por semana, realizar o curso de graduação, 

e, ainda, ‘cobertos’ pela “bolsa”, necessitarem assumir projetos de pesquisa sob a 

orientação de um professor (que por vezes está na mesma situação que o aluno com 

relação à sobrecarga de horas de trabalho) o que implica mais horas de dedicação para 
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a leitura, o estudo identificando as metodologias de pesquisa, o pensamento criativo e 

crítico do conhecimento” (Professora 1) 
 

“A Iniciação Científica fica mais enriquecida com encontros presenciais, ao invés 

de encontros virtuais e quanto maior a disponibilidade do aluno e do professor, melhor 

é o seu aproveitamento” (Professor 3). 

 

 Dentro desse contexto apresentado pelas narrativas dos docentes, identificamos 

um diálogo consonante com as devolutivas estatísticas dos discentes, porque na divisão 

de alunos por escolha relacionada ao tema de projeto da Iniciação Científica, identificou-

se que a maioria prefere que os projetos de pesquisa se relacionassem aos conteúdos 

estudados no decorrer da graduação, pois esse aspecto tanto auxilia na administração de 

seus estudos, trabalho e vida pessoal, da mesma forma que incorporam aos estudos 

teóricos da graduação aspectos substanciais que permitem uma aprendizagem mais 

significativa. 

 

“A prática de iniciação científica contribui de forma significativa para a minha vida 

profissional. Através dos estudos realizados, pude comprovar na prática o que aprendi 

na teoria” (Aluna 1 - Graduação em Pedagogia) 
 

“Seu orientador é sua referência (o que ler, o que/como escrever, por onde começar...) 

uma letra indispensável em cada linha de sua pesquisa, pois é seu parceiro de estudos e 

troca de ideias que não deixa de ser além de professor um aluno que ali juntamente com 

você aprende um pouco mais, transmitindo e dividindo saberes, orientando em leituras e 

posicionando suas letras nas linhas corretas para que o artigo não fuja do contexto da 

pesquisa” (Aluna 2 - Graduação em Pedagogia) 

 

Podemos verificar nas percepções das alunas, como se faz necessário atender aos 

dois aspectos fundamentais da Aprendizagem Significativa, ou seja, seu significado 

lógico e seu significado psicológico. Quando nos referimos ao significado lógico 

devemos compreender como a natureza do material e dos recursos utilizados pelo 

educador que se relacionem com as condições do aprendiz.  

Enquanto que, ao nos referirmos ao significado psicológico, precisamos 

compreender que existe uma relação profunda entre a estrutura lógica e a estrutura 

psicológica do conhecimento e assim sendo é importante considerar fatores como a 

sensibilidade e a motivação do aluno, para que seja incentivado a desenvolver a sua 

capacidade de construir e reconstruir sua aprendizagem. Essa reconstrução pode ser 

observada, quando o aluno compreende a existência de relações e interações entre 

significados e nexos, até que se tornem relações estáveis, desta maneira o aluno constrói 

gradativamente seu conhecimento.   
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Desta forma, é muito importante entender que a aprendizagem é significativa 

quando o “conhecimento prévio (conceito, ideia, proposição) servirá de ancoradouro para 

o novo conhecimento” (MOREIRA, 2008, p.19). Os novos conhecimentos passam a 

significar algo para o aprendiz, quando ele ou ela é capaz de explicar situações com suas 

próprias palavras, quando é capaz de resolver problemas novos, enfim, quando 

compreende. “Saber explicar usando significados aceitos, mas matizando-os com 

interpretações pessoais está na essência da aprendizagem significativa” (Idem, ibidem, 

p.41). 

 É passível de se considerar que a diminuição do distanciamento entre os alunos 

da graduação e os alunos e professores da Pós-Graduação, possa ser realizada pela 

intermediação entre os alunos mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação 

em Educação com os alunos da graduação. Esse encontro pode acontecer pela 

participação na supervisão de projetos de Iniciação Científica, auxiliando os alunos 

iniciantes científicos.  Outra possibilidade acontece por alunos mestres ou doutorandos 

que já lecionam na graduação e podem desenvolver projetos próprios de pesquisa de 

Iniciação Científica. Assim sendo, é relevante incentivar esses professores a 

desenvolverem projetos que vinculem seus conteúdos teóricos de sala de aula com seus 

projetos de pesquisa.  

 Essas duas possibilidades, tanto podem alavancar a qualidade da formação dos 

futuros educadores, como incentivam os professores a estarem em contínua atualização 

por intermédio dos projetos de pesquisa, uma vez que as atividades de pesquisa são fatores 

motivacionais à elaboração de novas bibliografias, à leitura e análise de novas teorias que 

estão sendo desenvolvidas, à participação em eventos acadêmicos, entre outras formas de 

uso da pesquisa como princípio educativo. 

 

“Acredito que a IC tem contribuído para que os alunos da graduação 

compreendam melhor o sentido da Pós-Graduação Stricto Sensu e da pesquisa científica. 

Um dos principais desafios que encontramos nestes anos foi o distanciamento entre a 

Graduação e o PPGE nos casos, como o meu, em que os orientadores e co-orientadores 

não dão aulas na Graduação” (Doutoranda/co-orientadora) 
 

A partir das colocações supracitadas da doutoranda, podemos observar que as 

linguagens, falada e escrita, são os sistemas simbólicos utilizados para construir, 

descrever e apresentar os processos e argumentos científicos. Pela prática da pesquisa 

fazemos ciência, aprendemos a falar ciência, ler e escrever de maneira científica, pois é 

necessário combinar de muitas maneiras o discurso verbal, as expressões matemáticas, as 
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representações gráficas (Cf. CARVALHO, 2010). A oportunidade de que o aluno da 

graduação tenha acesso ao conhecimento que está sendo desenvolvido na Pós-Graduação 

Stricto Sensu depende muitas vezes da aproximação intermediada pelos doutorandos 

desses programas, pois eles poderiam auxiliar os graduandos em suas pesquisas, em suas 

dúvidas de leituras entre outros exemplos de contribuições que moderam o 

distanciamento entre a graduação e a Pós-Graduação. 

 

4.3 A teoria da Aprendizagem Significativa por Ausubel. 

Nesta pesquisa destacamos a teoria da Aprendizagem Significativa de David Paul 

Ausubel, formado em Medicina e em Psicologia, o autor se dedicou à educação, por 

elaborar sua teoria situada no campo da Aprendizagem Cognitiva, a qual considera que o 

conhecimento perpassa a Estrutura Cognitiva4 de forma organizada, de maneira que se 

cria um sistema complexo e organizado de informações.  

A estrutura cognitiva se constitui em um conteúdo total e organizado de ideias que 

compõem o pensar humano, desta forma quando uma pessoa se encontra num processo 

de aprendizagem de um determinado tema, utiliza sua cognição para organizar os 

conteúdos e suas ideias, para adquirir seu novo conhecimento e internalizá-lo.   

“Enseñar e aprender no son coextensivos, pues enseñar esa tan sólo una de las 

condiciones que pueden influir en el aprendizaje” (Ausubel, 1978, p.27). Para que se 

desenvolvessem reflexões sobre como a aprendizagem ocorre na prática educativa, foram 

desenvolvidas as teorias sobre o ensino, mais especificamente, sobre o processo de ensino 

e aprendizagem. Para Ausubel (1978), as teorias de aprendizagem se preocupam com o 

ser humano que aprende, enquanto que a teoria sobre o ensino, ocupa-se em compreender 

quais são as maneiras que um docente pode influenciar para que seu discente aprenda, 

quais estratégias podem ser desenvolvidas. 

Essa preocupação é o resultado do fracasso histórico da teoria da aprendizagem 

em proporcionar bases psicológicas para fundamentar e apoiar a prática pedagógica. A 

dificuldade do desenvolvimento da teoria da aprendizagem com base na psicologia da 

educação, fundamentou-se por se basear em pesquisas de laboratório, enquanto que seu 

ambiente mais frutífero deveria ser na sala de aula, na vivência cotidiana entre professores 

e alunos. Cada aluno possui sua individualidade para aprender, portanto é importante 

                                                                    
4 Cognição é o ato ou processo da aquisição do conhecimento que se dá através da percepção, da 

atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, entre outras formas que os seres humanos 

desenvolvem seu conhecimento (FERREIRA, 2000). 
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diferenciar dois conceitos: motivação que é o ato de expor ou fundamentar motivos. 

Intencionalidade que acontece por um propósito, por um projeto, por uma intenção. 

Ausubel (1978) define três tipos de Aprendizagem Significativa, Aprendizagem 

por representações, trata-se do tipo básico, pelo qual dependem todos os demais tipos de 

aprendizagem desta categoria. Baseia-se em fazer relações do significado dos símbolos 

isolados (geralmente palavras) com o que representam semanticamente. 

Conforme Ausubel (1978), a aprendizagem por proposições baseia-se em fazer 

relações de ideias expressadas em grupos de palavras combinadas em proposições ou 

frases. Na aprendizagem por descobrimento a resolução de problemas representa uma 

técnica de acesso à estrutura cognitiva do aprendiz em relação ao desenvolvimento de sua 

capacidade de utilizar o conhecimento adquirido com o objetivo de resolver um problema. 

Contudo, essa insatisfação conduziu a ênfase exagerada que os progressistas executaram 

na experiência direta, imediata e concreta, como um pré-requisito para a compreensão 

significativa na resolução de problemas e de investigação. “Originou-se o conceito como 

uma crença de "aprender a resolver problemas, resolvendo"(AUSUBEL, 1978, p.534). 

Evidenciamos que, para evitar uma aprendizagem por recepção e formalizada em 

conteúdos memorizados, optou-se por uma “prática pela prática”, sendo que as duas 

formas aprendizagens tornaram-se extremos distanciados, quando ao contrário, a teoria e 

a prática deveriam simultaneamente participar na construção do conhecimento para o 

entendimento do aluno. “Lamentablemente, la mayor parte de nuestro conocimiento 

acerca de los efectos de la variable de la práctica pertenece al aprendizaje repetitivo y 

motor y a tareas aisladas, en lugar de las organizadas en secuencia.” (Idem, ibidem, p.321) 

Um exemplo que podemos destacar seria a proposta de resolução de problemas, 

com a qual o aluno possa acessar a sua estrutura cognitiva, isto é, seus conhecimentos 

prévios e reorganize-os, com a intencionalidade de construir possibilidades de resoluções 

e tomadas de decisão, mediante um problema a ser solucionado.  

 

4.4. Os conceitos básicos da aprendizagem e retenção de caráter significativo. 

De acordo com Ausubel (2002, p.39), “por lo tanto, y en conclusión, en cualquier 

disciplina dada se puede influir en la estructura cognitiva del estudiante”. O autor nos 

explica que o conhecimento recém adquirido a partir da postura cognitiva é considerado 

como variáveis independentes que influenciarão na aprendizagem e retenção de caráter 

significativo do novo material a ser estudado, considerando duas maneiras distintas e 

complementares: 
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 Substancialmente, ao se mostrar interesse pela estrutura de uma disciplina, isto 

é, ao se empregar para fins organizativos e integradores, conceitos e proposições 

de caráter unificador que apresentem maior integralidade, maior poder expositivo, 

e maior capacidade de generalização por estar relacionado com a disciplina 

estudada (Idem, ibidem, p.39). 

 Programaticamente, ao se empregar princípios adequados para organizar e 

ordenar a sequência dos conteúdos, construir sua lógica interna e utilizar ensaios 

e atividades práticas para revisões (Idem, ibidem, p.39). 

A aprendizagem significativa baseada no descobrimento se difere da 

aprendizagem por recepção, mediante a sua função no desenvolvimento intelectual e no 

funcionamento cognitivo. A aprendizagem por descobrimento apresenta vantagens 

motivacionais exclusivas, pois é uma técnica útil de instrução complementária em 

determinadas condições educativas, sendo necessária para o desenvolvimento da 

capacidade de resolução de problemas como para aprender a descobrir novos 

conhecimentos. Conforme Ausubel (2002, p.97), a tarefa da pedagogia é: 

 Selecionar,  

 Organizar,  

 Apresentar e  

 Traduzir os conteúdos de uma matéria evolutiva e adequadamente. 

 Para tanto, requer-se algo a mais que uma relação de memorização de estudos.  

A Pedagogia é arte e a ciência de apresentar ideias e informações de uma maneira 

significativa, de modo que apresentem significados claros, estáveis e inequívocos e que 

sejam retidos durante um período de tempo consideravelmente largo, em forma de um 

corpo organizado de conhecimento, “en realidad es la principal función de la pedagogía” 

(AUSUBEL, 2002, p.97).  

Para Ausubel (2002), é importante compreendermos que não existe uma 

dicotomia entre a aprendizagem por recepção e por descobrimento, simplesmente as duas 

formas de aprendizagem se diferenciam, conforme as duas explicações abaixo: 

 Porque na aprendizagem baseada por recepção, o conteúdo principal a ser 

aprendido é apresentado ao estudante; 

 Enquanto que na aprendizagem baseada no descobrimento, a proposição de um 

problema e a base de conhecimentos pertinentes acionados, precisam reorganizar-

se para satisfazer as exigências de uma relação de meios e fins.  
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Em outras palavras, o estudante precisa organizar seus dados, seus conhecimentos, 

seus recursos entre outros meios para alcançar uma determinada intencionalidade e 

ascender para a motivação de sua aprendizagem.  

Podemos observar que a Aprendizagem significativa se fundamenta nos 

significados, ou seja o aluno é incentivado a compreender subjetivamente e internalizar 

os novos conhecimentos em sua estrutura cognitiva, para tanto o processo de ensino e 

aprendizagem precisa ser desenvolvido por meio da interação entre os conhecimentos 

prévios do aluno e o novo conhecimento, sendo essa interação é o motivo de haver 

significado na aprendizagem ao aluno. 

 De acordo com Ausubel (2002, p.101), “ una tarea fundamental de la pedagogía 

es desarrollar maneras de facilitar una variedad activa de aprendizaje basado en la 

recepción”, por isso quando desenvolvemos novas maneiras de facilitar uma variedade 

ativa de aprendizagem baseada por recepção, devemos complementar essa aprendizagem 

com um enfoque independente e crítico de compreensão da matéria estudada, ou seja, 

podemos desenvolver espaços para debates e comparações entre situações diferentes. 

Desta forma, supõe-se o fomento de motivações para uma atitude autocrítica orientada 

para a aquisição de significados precisos e integradores. Apresentamos em seguida, 

segundo Ausubel (2002, p. 101), algumas condições necessárias para o desenvolvimento 

de compreensões mais precisas e integradas: 

 As ideias centrais e unificadoras de uma disciplina são desenvolvidas previamente 

à introdução de conceitos e informação de caráter mais genérico, ou seja, inicia-

se pela compreensão do “conjunto” para compreender suas partes. 

 Considerar as condições limitadoras da preparação geral de caráter evolutivo, ou 

seja, avaliar e diagnosticar o grau de conhecimentos prévios do aluno, antes de 

elaborar um plano de aprendizagem. 

 Destacar uma definição precisa e exata das semelhanças e das diferenças entre os 

conceitos relacionados, ou seja, apresentar os encadeamentos lógicos e 

sequenciais por meio de problematizações e paralelos entre os conceitos e os fatos. 

 Incentivar que o estudante reformule novas proposições com suas próprias 

palavras, enfim, o estudante após essa sequência apresentada, pode desenvolver e 

ressignificar seu novo conhecimento, fator que identificará a ancoragem da nova 

aprendizagem, isto é, se o aluno internalizou o novo conhecimento.  
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Para Ausubel todos estes recursos reunidos na forma de técnicas pedagógicas 

fomentam um tipo ativo de aprendizagem significativa baseada por recepção. “Los 

enseñantes pueden ayudar a fomentar el objetivo vinculado del pensamiento crítico en 

relación con el contenido de la materia” (Idem, ibidem, p.102). 

 De acordo com Ausubel para que um material didático-pedagógico seja 

significativo, precisamos demonstrar que existe intencionalidade e razão lógica para a sua 

escolha. Alguns conteúdos teóricos potencialmente significativos, podem ser 

relativamente fáceis de serem captados em somente uma primeira leitura, mas o 

conveniente é que se requeira várias releituras mais aprofundadas para a sua transferência, 

ou seja, para a compreensão do leitor, assim sendo, a primeira leitura funciona como uma 

introdução.  Ausubel (1978, p.332) explica alguns aspectos importantes a serem 

analisados: 

 Disposição para a aprendizagem significativa,  

 Material potencialmente significativo; 

 Esforço e atenção suficientes, 

 Intenção ativa de aprender, 

 Intenção de integrar o conhecimento, 

 Retroalimentação e intencionalidade. 

 Formulá-lo em termos idiossincráticos5 e com pertencimento. 

Ausubel (1978) destaca que nenhuma frequência didática desenvolvida, 

isoladamente destes aspectos supracitados, poderá produzir quantidades consideráveis de 

aprendizagem significativa. “Además hemos insistido en que la práctica sola hace algo 

más que proporcionar la oportunidad de que variables como la contigüidad, el 

reforzamiento, la retroalimentación, la pertenencia y la intención influyen en el 

aprendizaje.”. (Idem, ibidem, p.332).  

O autor explica que a prática amplia as possibilidades da aprendizagem, porque 

se efetivam as proximidades entre a teoria do novo conhecimento e a realidade concreta, 

ou seja, a teoria fundamenta e traz significado para a atividade profissional. Para que 

                                                                    
5 Originada do grego idiosugkrasías, -as, idiossincrático/idiossincrásico é o adjetivo advindo do substantivo 

idiossincrasia, ou seja, temperamento especial de cada indivíduo, relativamente à influência que nele exerce 

o que lhe é alheio, neste contexto é a capacidade de receber impressões ou sensações, isto é, que seja 

significativo à sensibilidade humana (FERREIRA, 2000) 
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material a ser estudado ou investigado, seja potencialmente ou logicamente significativo, 

“deve relacionar-se de forma não arbitrária e substantiva às ideias correspondentemente 

relevantes e inerentes à capacidade humana. ”  (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 

1980, p.37). 

Dentre os requisitos elaborados por Ausubel para que ocorra uma aprendizagem 

significativa, analisamos o item 1) Disposição para a aprendizagem significativa, essa 

postura autônoma do aluno não se constrói repentinamente, existem diversos fatores a 

serem analisados. Aspectos como: as condições de tempo para se dedicar ao estudo, 

formação educacional anterior, práticas de leitura e escrita, dificuldade de se expressar 

em público etc.  Nesse amplo contexto de desafios, consideramos que a inicial causa da 

dificuldade de aprendizagem para o aluno situa-se na ausência da compreensão e da 

reflexão dos fundamentos dos conteúdos e das práticas desenvolvidas no processo de 

ensino e aprendizagem, pois são a base da construção do conhecimento.  

“Ordinariamente, pois, aprendizagem e retenção querem dizer prática. Esta, além 

de tudo, é sempre específica (restringida a tarefa da aprendizagem) e deliberada 

(intencional) ” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p.319).  

Além da não arbitrariedade do material/conteúdo a ser estudado, precisamos 

analisar outro aspecto, ou seja, é necessária a interação entre os significados 

potencialmente novos e as ideias pertinentes a estrutura cognitiva do aluno, porque a 

partir dessa interação é que o aluno começa a perceber os seus significados reais ou 

psicológicos. 

Quadro 22. Relações da Aprendizagem Significativa. 

Aprendizagem 

significativa ou 

aquisição de 

significados 

Requerem Um material potencialmente 

significativo   e 

Uma atitude de 

aprendizagem 

significativa 

Grau de significado 

potencial 

Depende Do grau de significado lógico, ou 

seja, da capacidade do material de 

aprendizagem se relacionar de uma 

maneira não arbitrária e substancial 

com ideias pertinentes que se 

encontram dentro do âmbito da 

capacidade de aprendizagem do ser 

humano. 

 

Significado psicológico  

Significado 

fenomenológico 

idiossincrásico 

É o produto 

de  

Da aprendizagem significativa Do significado 

potencial e da atitude de 

aprendizagem 

significativa 

Fonte: adaptado de (AUSUBEL, 2002, p.123). 
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Conforme o Quadro 22, observamos que acontece um processo de ancoragem em 

relação aos conhecimentos subsunçores, ou seja, os conhecimentos prévios e já existentes 

na estrutura cognitiva do aluno. Destacamos que cada pessoa que aprende é única, assim 

cada novo conhecimento adquirido é ressignificado de forma individual e particularizada. 

Seu caráter não arbitrário e sua substancialidade, isto é, não literalidade. 

Desenvolvem-se dois aspectos: significado lógico e significado psicológico, (Ausubel, 

2002).  

 Por significado lógico, compreende-se como a natureza do material e dos recursos 

utilizados pelo educador que se relacionem com as condições do aprendiz (Idem, 

ibidem, p.124) 

 Por significado psicológico, compreende-se com o fenômeno cognitivo totalmente 

idiossincrático, ou seja, entre a estrutura lógica e a estrutura psicológica do 

conhecimento existe a necessidade de sensibilizar, de motivar o estudante, por meio 

de ideias pertinentes e substanciais.  Não se espera uma reprodução de conhecimentos, 

ao contrário, incentiva-se a capacidade de reelaborar a aprendizagem pela 

compreensão das relações e interações entre significados, até que se tornem relações 

estáveis, substanciais e pertinentes (Idem, ibidem, p.124).  

Relevamos que esse processo de ensino e aprendizagem é contínuo, desta 

maneira para que a aprendizagem se constitua significativa, sua avaliação também precisa 

corresponder ao desafio de que o aluno possa ser incentivado em suas tarefas avaliativas, 

a contextualizar novas possibilidades de usos de seu novo conhecimento, de maneira 

crítica e criativa. “Sin embargo, la fuerza da disociabilidad de los significados 

recientemente adquiridos en relación con las ideas de anclaje a las que se han unido suele 

disminuir con el paso del tiempo a causa de los procesos asimilativos hasta se llega cuasi 

nula” (AUSUBEL, 2002, p.37).   

Este processo de obliteração6 ocorre porque é muito mais difícil recordar um 

conceito geral e não construído pelo aluno, ou seja, devemos desenvolver a capacidade 

do aluno de abstração e de compreensão inicial, porque será sua ancoragem para o novo 

conhecimento, em outras palavras será sua assimilação do novo conceito. Podemos 

sugerir que o aluno forme conceitualmente uma hipótese ou um questionamento, para 

encadear nexos e uma construção própria de seu pensamento crítico. 

                                                                    
6 Obliteração é o ato de fazer desaparecer ou desaparecer uma coisa, pouco a pouco, até que dela não fique 

nenhum vestígio. Na memória humana é esquecer ou cair no esquecimento (FERREIRA, 2000). 
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  “Nunca consegui entender o processo de motivação fora da prática, antes da 

prática. É uma forma antidialética de entender a motivação. A motivação faz parte da 

ação. Isto é, você se motiva à medida que está atuando, e não antes de atuar” (FREIRE; 

SHOR,1986, p.12). A aprendizagem significativa supõe a aquisição de novos 

significados, os quais são o produto final da aprendizagem significativa, sendo que o 

desenvolvimento de novos significados no estudante reflete a execução e a finalização 

prévia de um processo de aprendizagem significativa. “Los seres humanos tienden a 

trabajar más motivados cuando las actividades de aprendizaje en las que participan tienen 

sentido y pueden recordar y articular con sus propias palabras” (AUSUBEL, 2002, p.47).  

A aprendizagem e a retenção de caráter significativo são relevantes para a 

educação, pois são mecanismos humanos por excelência para adquirir e armazenar uma 

grande quantidade de ideias e informações que constituem qualquer campo do 

conhecimento, tendo em vista suas características principais: “su carácter no arbitrario y 

su sustancialidad (no literalidad) ” (Idem, ibidem, p.47).  

“Acredita-se que o educador, possuindo um conjunto de princípios psicológicos, 

aplicáveis à sua prática, possa encontrar soluções para os problemas que surgem, levando 

em conta a relevância de tais proposições” (ARAGÃO, 1976, p. 101). A autora nos 

explica que os princípios psicológicos válidos para a prática educacional, não somente 

propiciam novas propostas de ensino, como também eliminam ou evitam muitas das 

práticas ineficazes. Cotidianamente, as pessoas convivem com situações de tomada de 

decisão, quer seja no ambiente de trabalho, familiar, educacional entre outras situações, 

podemos decidir pelo que queremos ou pelo determinismo do que devemos, sendo essa 

segunda condição muito influenciada pelos aspectos do senso comum e de valores sociais.  

Esse aspecto nos leva a refletir como um papel passivo de quem age, entretanto se 

o pensamento humano for impessoal, reduz-se a responsabilidade e a participação ativa 

nas decisões, pautadas no plano da execução (Cf. MOREIRA, 1982). O autor nos 

esclarece que para os psicólogos, a intencionalidade da consciência deve ser tomada em 

termos de atos: o significado de ver só existe quando há algo para ser visto. “O ato da 

consciência coloca o indivíduo diante do objeto em busca de sua identidade ou sua 

identificação” (Idem, ibidem, p.2). Para tanto, complementamos os conhecimentos do 

campo da Psicologia da Educação com os princípios filosóficos da Educação, porque 

consideramos que a aprendizagem é um processo de construção do conhecimento, deve 

estar situado em seu contexto sócio histórico e suas influências éticas e políticas precisam 

ser bem compreendidas na formação dos educadores.  
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CAPÍTULO 5 

A APRENDIZAGEM COMO CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

Neste capítulo, desenvolvemos a nossa segunda categoria de análise, com a 

análise entre os relatos dos participantes da pesquisa e nosso referencial teórico, a partir 

do sentido defendido por Severino sobre as relações entre a educação e a construção do 

conhecimento, inserido no enfoque fundamentalmente epistemológico e alicerçado sob a 

perspectiva da Filosofia da Educação. 

 

5.1. Segunda categoria de análise: a aprendizagem como construção de 

conhecimento. 

Tendo como referência as palavras da professora 4, apresentadas a seguir, 

precisamos nos questionar se todo esse conhecimento científico que possuímos traz algo 

de favorável ou, pelo contrário, desfavorável para a nossa vida.  

 

“A Iniciação Científica deveria ser mais incentivada, pois contribui para o avanço 

nas pesquisas e no avanço na ciência” (Professora 4) 
 

“Tal como noutros períodos de transição, difíceis de entender e de percorrer, é 

necessário voltar às coisas simples, à capacidade de formular perguntas simples” 

(SANTOS, 1990, p. 6). O privilégio de desfrutar do tempo de encontros presenciais, de 

discussões e questionamentos, das trocas de experiências, do aprofundamento em leituras, 

da possibilidade de elaborarmos as nossas perguntas, que mesmo ao serem simples, 

sabemos que suas respostas certamente não o serão, porque entremeada a certa ordem 

científica, situa-se a subjetividade humana. Essa relação subjetiva se realiza no 

estabelecimento de vínculos entre os alunos e o professor, tendo em vista que o aluno se 

desenvolve e o professor se atualiza constantemente. 

“A ignorância de tudo o que faz o “ar do tempo” produz por si mesma uma perda 

das relações das obras com a realidade, as quais, encontrando-se despojadas daquilo que 

as ligava aos mais concretos debates de seu tempo” (BOURDIEU, 2007, p.32). O autor 

nos introduz ao pensamento de que as conotações das palavras podem se transformar no 

decorrer dos momentos históricos, pois o sentido e o valor de uma determinada palavra 

ou expressão sofre um empobrecimento e uma transformação no sentido do 

intelectualismo ou de humanismo vazio. Assim, a pesquisa precisa estar atrelada e 

contextualizada ao nosso tempo cotidiano, para fazermos paralelos entre os acertos e 

contrapontos dos fatos.  
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Nunca é demais repetir que a finalidade da educação é a humanização, a formação 

das pessoas humanas, e mais do que qualquer outra prática social, cabe a ela, nessa 

condição, investir na construção da autonomia das pessoas, respeitando e consolidando 

sua dignidade. “Trata-se da própria construção do humano que não é dado como pronto 

e acabado, mas como um ser a ser construído, num processo permanente de um vir a ser, 

de um tornar-se humano” (SEVERINO, 2014, p.207), podemos observar alguns aspectos 

dessa formação humana nas palavras da aluna 4, logo abaixo: 

 

“A práxis adquirida com a Iniciação Científica, possibilitou que se manifestasse 

meu gosto latente pela pesquisa, o que eu senti sobrepujar as minhas expectativas como 

futura professora licenciada em História. E quando digo práxis adquirida, refiro-me às 

inúmeras leituras que tive que realizar, os fichamentos, os comentários sobre a 

bibliografia, as pesquisas “in loco” que me levaram a Assunção no Paraguai, as 

entrevistas com autoridades do Ministério da Cultura daquele país, do Departamento de 

Patrimônio, dos museus e bibliotecas, das universidades, etc. Com a experiência 

adquirida, ficou mais fácil desenvolver as atividades de pesquisa referentes ao TCC e 

mesmo para outros trabalhos que meus Mestres orientavam no decorrer do curso” 

(Aluna 4 - Licenciatura em História) 

 

“Todo o conhecimento é local e total” (SANTOS, 1990, p. 46), em outras palavras 

o conhecimento baseia-se em temas que são adotados por grupos sociais concretos como 

projetos de vida locais. A fragmentação pós-moderna não é disciplinar, mas sim temática. 

“Todo o conhecimento científico visa constituir-se em senso comum” (Ibidem, idem, p. 

55). Com esta tese o autor afirma, basicamente, que a ciência pós-moderna deve dialogar 

com outras formas de conhecimento, em particular com o conhecimento do senso comum.  

Deste modo, considera-se que “tal como o conhecimento se deve traduzir em 

autoconhecimento, o desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de 

vida” (Ibidem, idem, p.57), num saber prático, que ensina a viver, para que seja 

naturalizado e significativo.  

 “A dignidade da pessoa é o critério para a leitura avaliativa das ações mediante as 

quais se constrói a história real” (SEVERINO, 2009a, p.159). A história cotidiana é 

construída e realizada em nossa vida em sociedade. A nossa sabedoria de vida é adquirida 

por meio de nossa autonomia de construir nosso conhecimento, com o objetivo de 

pensarmos e raciocinarmos sobre nossa condição e participação histórica e social. “O 

conhecimento tem sempre um caráter de classe, é sempre um conhecimento de classe. 

Por isso, ele tem na posição de classe do sujeito que conhece uma condição necessária 

(mas não suficiente) da verdade” (CUNHA, 1984, p.18). 
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“Ao participar desse programa fomentamos de forma crítica e reflexiva, 

parâmetros para aprofundarmos e enriquecermos a nossa vida acadêmica e 

beneficiarmos de maneira significativa o âmbito social ao qual vivenciamos. Atualmente 

estou encerrando a minha Pós-graduação (Lato-senso) e já fiz a minha inscrição para o 

Programa de Mestrado. E um dos fatores que me proporcionaram nitidamente um 

embasamento teórico foi Artigo Científico que desenvolvi durante a Graduação. Essas 

práticas contribuem qualitativamente para ampliarmos e aprimorarmos nossa ótica a 

respeito de questões que permeiam a proposta que pretendemos pesquisar em nosso 

trabalho” (Aluna 5 – Graduação em Pedagogia) 
 

Os relatos das alunas, identificam a amplitude e a diversificada aprendizagem 

adquirida na prática da IC, porque se realiza desde as experiências de suas leituras às 

pesquisas de campo, na possibilidade de conhecer novos contextos culturais e 

acadêmicos. Suas formações na graduação tornaram-se integradas ao “gosto latente pela 

pesquisa”, culminado na naturalidade da elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso 

e de artigo científico.  

De acordo com Severino (2012, p.112), “Estabelecer um estatuto de cientificidade 

para o campo educacional exige uma profunda reconceituação de ciência. Isso se deve ao 

caráter práxico da educação, por ser ela uma prática intencionalizada”. A existência e a 

realidade da Educação se justificam porque ela é uma intervenção social que constrói 

sujeitos.  

“Trabalhar com alunos interessados em aprender a fazer pesquisa, a desenvolver 

um projeto até o final, é muito gratificante tanto para o aluno como para o professor. 

Percebo que os alunos de IC são mais atentos em sala de aula e mais interessados em 

aprender sobre os conteúdos das diversas disciplinas da graduação. O crescimento 

acadêmico é visível, outros professores percebem que estes alunos se destacam em sala 

de aula. No final, o aluno é quem aprende. E isto é muito bom, pois me dá um sentimento 

de dever cumprido” (Professora 5). 

 

“A Iniciação Científica auxiliou em meu desempenho na Graduação e até mesmo 

possibilitou que eu ajudasse minhas colegas de classe. Os conteúdos pesquisados 

relacionam-se com o curso e nos permitem ir além da sala de aula. Em relação à 

pesquisa, quando temos a oportunidade de iniciar no campo da pesquisa durante a 

graduação, percebemos e aprendemos sobre o quão significativo é em nossa área” 

(Aluna 6 - Graduação em Pedagogia). 
 

Destacamos nos pensamentos da professora e da aluna, que o desempenho na 

graduação se vincula ao equilíbrio entre a teoria e a prática. “No plano da pesquisa, 

precisamos trabalhar com a teoria teorizante e não com a teoria teorizada” (SEVERINO, 

1999, p.32). Por assim dizer, o estudo teórico/científico precisa ser praticado e elaborado, 

por meio de diálogos reflexivos e analíticos, entre o aluno e professor mediante suas 

percepções do objeto de estudo, a partir de seus contextos históricos e sociais. 
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 5.2 A aprendizagem como construção de conhecimento na concepção de Severino. 

Nesta pesquisa destacamos a aprendizagem como construção de conhecimento, 

conforme a concepção de Severino (2009b, p.260), “estaria ocorrendo uma transição do 

paradigma do ensino para a aprendizagem. O indivíduo, como aprendiz, é que é 

responsável pela sua formação, não é o processo em si do ensino”. A aprendizagem se 

constitui substantivamente como um processo de construção de conhecimento. O 

professor universitário precisa de consolidada experiência de pesquisa para bem ensinar; 

o aluno da Universidade precisa de uma vivência da prática investigativa para bem 

aprender.  

“Em toda e qualquer circunstância, quando o assunto é educação, a consideração 

preliminar e obrigatória é a de avaliar o efetivo compromisso com a relevância social de 

seu investimento” (SEVERINO, 2006b, p.1). O processo de ensino e aprendizagem se 

realiza quando “o aprendiz fundamenta o seu aprendizado num criterioso processo de 

construção do conhecimento, o que só pode ocorrer se ele conseguir aprender apoiando-

se constantemente numa atividade de pesquisa, praticando uma postura investigativa” 

(Ibidem, idem, p.2).  

A pesquisa como postura investigativa é a responsabilidade em lidar com o 

conhecimento novo, propiciando a criatividade para inovar e a criticidade para avaliar os 

processos sócio históricos. “Só se aprende ciência, praticando a ciência; só se pratica a 

ciência, praticando a pesquisa e só se pratica a pesquisa, trabalhando o conhecimento a 

partir das fontes apropriadas a cada tipo de objeto” (Ibidem, idem, p.2).  

Construir o objeto do conhecimento é apreendê-lo em suas próprias fontes, em sua 

particularidade, pois “a sua representação abstrata não é um ponto de partida, é um ponto 

de chegada, é o resultado de uma construção feita os dados e elementos fornecidos pela 

fonte na qual o objeto se realiza concretamente” (Ibidem, idem, p.2).  

Conforme Severino (2009b. p.159), “o conhecimento, o que lhe dá sua 

legitimação, é seu intransigente compromisso com a construção da cidadania”. Cabe-lhe 

o compromisso de evidenciar a intencionalidade de nossa existência, para orientá-la rumo 

a uma qualidade de vida que esteja à altura de nossa dignidade de pessoas humanas. É 

por isso que seu compromisso fundamental é com a construção da cidadania, pois se 

entende cidadania em nossa atualidade como a única forma decente de sermos plenamente 

humanos. 

Como entender então a educação nesse contexto das mediações histórico sociais 

que efetivamente manifestam e concretizam a existência humana na realidade?  
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“A educação só se justifica e se legitima enquanto for um processo mediador 

dessas mediações, ou seja, se ela se der como forma de viabilizar condições de trabalho, 

de sociabilidade e de cultura simbólica” (SEVERINO, 2004, p.27). A educação deve ser 

entendida como prática simultaneamente técnica e política, atravessada por uma 

intencionalidade teórica, fecundada pela significação simbólica, mediando a integração 

dos sujeitos educandos nesse tríplice universo das mediações existenciais. “Recoloco em 

discussão as relações entre as diversas dimensões da educabilidade humana, destacando 

as dimensões ética e política que, até o atual momento, prevaleceram como fundamentos 

da compreensão da própria natureza da educação” (SEVERINO, 2006a, p.621). 

Dado o caráter formativo, pedagógico, do processo de construção do 

conhecimento, é óbvio que o envolvimento dos alunos, tanto da Pós-Graduação como da 

própria graduação, é extremamente relevante, sendo que esse encontro se dá nos 

Programas da Iniciação Científica. Trata-se de ir consolidando uma tradição de trabalho 

coletivo, formando novos pesquisadores no interior do próprio grupo. Os alunos não 

devem estar envolvidos apenas no processo de orientação individualizada com seu 

orientador.  

 

5.3 A concepção de Severino sobre universidade e construção do conhecimento. 

O atual contexto educacional do ensino superior abarca sua própria complexidade 

histórica e as presentes mudanças inerentes ao desenvolvimento tecnológico, trata-se de 

uma relação dialética da realidade, isto é, a cada contexto histórico os seres humanos 

transformam sua realidade.  

Observamos que quase todas as formas históricas de expressão filosófica ocidental 

abrangem espaços em suas sistematizações, para uma reflexão sobre a forma ou intenção 

em que são elaborados os valores da vida política e quais são suas influências sobre a 

educação das pessoas. “O que faz com que o poder seja aceito e obedecido? Porque o 

poder permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. É uma rede 

produtiva que atravessa o corpo social e última instância é repressivo” (FOUCAULT, 

1979, p.8).  

A submissão ocorre nessa nova economia do poder, por causa das relações de 

poder que tecem a sociedade humana. Nesse plano social o trabalho docente precisa 

desvendar os vieses ideológicos, para que os alunos tenham clara percepção e consciência 

social. Mediante a constatação histórica, bem como a relevância do político e do 

educacional nas sociedades em construção, como a sociedade brasileira, “reforçam minha 
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hipótese de partida de que a articulação política/educação está intimamente vinculada à 

filosofia” (SEVERINO, 2011a, p.11). Dessa maneira precisamos compreender que o 

desenvolvimento do conhecimento precisa constituir-se como aquela qualidade de vida 

que nos permita existirmos concretamente, fruindo efetivamente de todas as condições 

objetivas e subjetivas que constituem a própria infraestrutura de nossa existência real. 

Convivemos com a supervalorização do que temos ou ensejamos possuir em 

deterioração do que realmente somos. “O ser humano foi reduzido a mera mercadoria ou, 

na melhor das hipóteses, em seu produtor técnico e em seu consumidor voraz” 

(SEVERINO, 2009a, p.159). Para que tenhamos autonomia e liberdade de escolha e 

oportunidades, primeiramente precisamos compreender sobre a nossa responsabilidade 

em relação às nossas decisões e atitudes que optamos em nossa vida pessoal e em 

sociedade. Assim sendo, a responsabilidade da educação possui a abrangência da 

formação humana em sua integralidade, compreendamos essa colocação pelo pensamento 

de Severino, (2009a). 

À luz das referências filosóficas do Personalismo, a educação não pode ser concebida 

apenas como um processo institucional, seu lado visível, mas, fundamentalmente, 

como um investimento formativo do humano, seja na particularidade da relação 

pedagógica pessoal, seja no âmbito da relação social coletiva. As intervenções 

educacionais, mediadoras universais e insubstituíveis da formação humana, ancoram-

se na condição da educabilidade do homem. O que está em pauta não é só a habilitação 

técnica, mas uma autêntica Bildung, a formação de uma personalidade integral, o 

investimento sistemático e intencionalizado na construção do humano no homem, sua 

humanização, sua personalização (SEVERINO, 2009a, p. 160). 

 

O ensino universitário brasileiro enfrenta o desafio de desenvolver a sua relação 

com o conhecimento com criticidade, criatividade e competência, “tratando-o como 

processo e não como produto, equacionando-o como mediação da educação e está, como 

mediação da cidadania e da democracia” (SEVERINO, 2009b. p.253). Segundo o autor a 

educação não deve se restringir a uma formação vinculada aos valores da aplicabilidade 

técnico-funcional, porque privilegiaria a legitimidade imperativa do mercado. O ensino 

permite a formação de seres humanos, que podem construir e desenvolver tecnologias, 

formar profissionais capazes de manuseá-las, sendo primordial que essa formação 

permita certa equidade de oportunidades e de dignidade humana. 

 “Recoloco em discussão as relações entre as diversas dimensões da educabilidade 

humana, destacando as dimensões ética e política que, até o atual momento, prevaleceram 

como fundamentos da compreensão da própria natureza da educação” (SEVERINO, 

2006a, p.621).  O autor nos reitera de que a natureza da educação se relaciona com a 

formação cultural dos aprendizes, mediante o atual contexto domesticador de mentes e de 
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comportamentos, necessitamos de uma formação cultural ampla e crítica. “Ciência e 

Filosofia, as duas modalidades de conhecimento mais desenvolvidas na cultura ocidental, 

participam da construção do conceito da educação, pois elaboram sua intencionalidade e 

significação” (SEVERINO, 2012, p.9). Para que possamos atingir condições práticas de 

cidadania, necessitamos de acompanhar as mudanças que ocorrem nas sociedades, as 

quais influenciam nossa profissionalização e nossa identidade pessoal.  

O nosso vínculo com a sociedade é regido pela nossa prática do trabalho, 

“fortificados por uma solidariedade orgânica que nos mantém unidos, como se 

estivéssemos atraídos por uma força centrípeta” (SEVERINO, 2006a, p.627), desta 

maneira a nossa realização e nossa identidade pessoal dependem de nossa efetiva 

participação em nossa vida em sociedade.  

Segundo Severino, (2006b, p.9), “a cientificidade específica no caso de uma 

ciência da educação, a Pedagogia, tem de levar em conta o caráter práxico da educação, 

ou seja, ela é uma prática intencionalizada”. A educação é uma prática histórico-social, 

cujo norteamento não se fará de maneira técnica, mecânica, porque na qualidade de 

fenômeno da prática histórico-social dos homens, é um processo extremamente 

complexo. Pode-se afirmar que esta complexidade decorre tanto de sua integração ao 

campo dos fenômenos humanos em geral, herdando assim a complexidade do objeto das 

ciências humanas, como da condição específica de sua historicidade que lhe confere um 

caráter de uma realidade em contínua transformação, em incessante devir.  

Salientamos a necessidade de que se assegure a exigência peculiar do ensino, da 

aprendizagem e da atuação no universo da Filosofia: “a permanente postura de vigilância 

crítica, que se expressa pela manutenção de uma constante atitude investigativa, nunca 

concluindo que a verdade histórica tenha se tornado definitiva” (SEVERINO, 2014, 

p.13). Uma sociedade como a sociedade brasileira, ainda marcada por tantas carências, 

em todos os planos da existência histórica de sua população, depende muito da 

contribuição do conhecimento, daquele conhecimento que tenha a ver com sua realidade. 

“Como podemos ver, trata-se de mudar à nossa maneira de lidar com o próprio 

conhecimento” (SEVERINO, 2009b, p.264). 

A contínua oportunidade da aprendizagem como construção do conhecimento 

entre alunos e professores é a base substancial para conceituarmos a pesquisa como um 

princípio educativo. 
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CAPÍTULO 6 

A PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 
 

Desenvolvemos neste capítulo, nossa terceira categoria de análise, num enfoque 

sócio educacional, articulando os relatos escritos dos respondentes desta pesquisa e a 

concepção da pesquisa como princípio educativo a partir da visão de Demo. 

Apresentamos as relações entre Ciência, Pesquisa e Conhecimento, sob a perspectiva do 

processo de aprendizagem com o ensino e a pesquisa na sua inserção no contexto social. 

 

6.1 A terceira categoria de análise: a pesquisa como princípio educativo. 

A oportunidade de que os alunos desde os primeiros semestres desenvolvam um 

estilo de vida construtivo e participativo é a propedêutica básica de suporte permanente 

da pesquisa, ou seja o aprender a aprender e o saber pensar. 

“É essencial arquitetar condições favoráveis ao aprender a aprender, desde o 

primeiro dia, incentivando aos alunos: atitude de pesquisa, autonomia crítica, busca 

criativa, evolução qualitativa” (DEMO, 1994, p.109).  

“A Iniciação Científica só me fez ter certeza de que é necessário pesquisar sobre 

aquilo que queremos trabalhar ou desenvolver, reaprendi a estudar, tive contato com 

opiniões que eram a meu favor e contra mim, contra o que penso, isso fez com que eu 

reconsiderasse alguns pontos, buscasse outras respostas. Aprendi a lançar um novo olhar 

para meus projetos e aceitar as decepções como experiências” (Aluna 7 - Graduação em 

Pedagogia) 
 

Sublinhamos que, no relato da aluna 7, as suas aprendizagens não são recebidas 

passivamente. “Cada um só poderá saber o que o levou a experiências satisfatórias ou 

angustiantes se for capaz de retomar as situações sem que essas experiências ocorreram; 

se conseguir resgatar com clareza os momentos nos quais o que acontecia foi sentido” 

(MASINI, 2008, p.110). A autora explica que toda experiência vivenciada pelo aluno, 

constitui-se numa realidade percebida e compreendida, porque incluímos a nossa própria 

ação desencadeada nessas situações. Na especificidade do aluno de Iniciação Científica é 

imprescindível a presença de seu orientador, para que o auxilie a desvendar essas 

situações confusas, de maneira que supere qualquer sentimento de paralisação, de não 

conseguir poder usufruir do próprio potencial na continuidade do processo de 

aprendizagem. 
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“Participar das práticas de Iniciação Científica foi uma experiência 

enriquecedora. As pesquisas ajudavam em momentos de socialização e discussões de 

temas em sala de aula, na graduação, bem como na aquisição de uma escrita mais 

trabalhada, compreensível e sucinta. Com a realização do projeto de pesquisa, pude ter 

mais clareza sobre o que é e a importância de um mestrado. Pretendo seguir meus estudos 

e, compreendo que a IC é algo fundamental, uma base para um entendimento do processo 

de pesquisas, uma vez que ela (Iniciação Científica) é uma prévia dos procedimentos 

necessários para a realização de uma Pós-Graduação, em especial a Stricto Senso” 

(Aluna 8- Pedagogia). 

 

Frisamos nas considerações da aluna 8 que a aproximação e a troca de experiências 

entre a aluna e seu orientador são fundamentais, haja vista que para construir o novo 

conhecimento, o aluno precisa atingir a maturidade cognitiva. Esse processo de 

autoconhecimento é um desafio que pode ser superado, assim como se efetiva na 

autonomia intelectual do aprendiz. Todo processo de ensino e aprendizagem torna-se 

significativo, a partir da premissa de que dialogue com a realidade ou com os 

conhecimentos prévios do aluno e do professor. As fragmentações do estudo científico 

tendem a descontextualizar o seu significado.   

 

“Consideramos que as atividades de IC foram válidas e tivemos a oportunidade 

de trabalhar um tema de interesse em particular (Educação & Cidadania). No TCC, 

desenvolvemos um tema correlato, de modo que as reflexões feitas durante a IC foram 

bem aproveitadas. Os trabalhos da IC, entretanto, ficaram bastante prejudicados, devido 

às poucas reuniões realizadas com o grupo, à demora para a distribuição de tarefas e 

prazos, e sobretudo à falta de comprometimento na realização das propostas e/ou 

abandono por parte de vários alunos envolvidos no projeto. Desse modo, os alunos que 

se apresentaram mais ativos na IC, acabaram sobrecarregados com as tarefas e alguns 

inclusive sentiram-se desestimulados. Ressalto positivamente a experiência, apesar 

desses contratempos, desejando que aconteçam os ajustes necessários e que novas 

medidas de organização sejam adotadas para o prosseguimento da IC” (Aluno 9 – 

Licenciatura em Ciências Sociais). 
 

“Desde o primeiro semestre quis me engajar em uma IC. A princípio participaria 

de uma sobre a Pedagogia Waldorf, mas pelo que pareceu a professora não quis dar 

continuidade (o que também aconteceu com vários colegas meus). Então, com base em 

um tema que gostaria de abordar (contratos pedagógicos) busquei algum docente com 

boa vontade para patrocinar a minha ideia. Comecei a minha pesquisa no final do 

segundo semestre. O fato de ser normalista (fiz magistério) me ajudou bastante quanto à 

exploração da bibliografia. Foi uma experiência muito enriquecedora, tanto que agora 

já estou me preparando para o mestrado. Percebi que acabei ficando academicamente 

mais maduro do que os meus pares” (Aluno 10 - Graduação em Pedagogia). 
 

Pelas experiências dos dois alunos supracitados, constatamos que toda prática é 

uma superação de desafios, à medida que concebemos e propomos um planejamento de 

projeto de pesquisa, necessitamos ter antecipadamente a coerência de que seu 
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planejamento seja flexível aos percursos de sua realização. A relevância dos relatos e das 

experiências vivenciadas pelos alunos podem ser uma base de dados dos desafios práticos 

da execução de um projeto, desta maneira quando elaborarem seus pré-projetos para o 

mestrado, já possuem certa maturidade científica dos possíveis reveses que ocorrem no 

transcorrer dos estudos: administrar o tempo, o apoio dos participantes ou entrevistados, 

da coleta e análise de dados, entre outros aspectos que compreendemos somente quando 

desenvolvermos uma pesquisa. “A qualidade da universidade depende também de apoios 

didáticos fundamentais, que facilitam a vida produtiva” (DEMO, 1994, p.111).  

Destacamos a biblioteca sempre atualizada e os laboratórios de informática com 

acesso aos principais portais de pesquisa. “É mister que a didática do aprender a aprender 

não seja copiada, ao contrário seja reconstruída, na teoria e na prática, perante os desafios 

concretos de nossa realidade” (Idem, ibidem, 119). O autor completa seu pensamento, 

salientando como fundamental a criação de caminhos da multidisciplinaridade e da 

pesquisa matricial, bem como o trabalho em equipe, rompendo o isolamento dos atuais 

cursos e a distância entre os professores. Os projetos interdisciplinares ou projetos de 

extensão são exemplos de possibilidades didáticas que incentivam a comunicação e trocas 

de conhecimentos de profissionais em áreas diversificadas. “Não apenas professores 

precisam ser didáticos em suas exposições, todo profissional da área técnica ou científica 

que se comunica com o público leigo necessita de técnicas e teorias que possibilitem sua 

melhor comunicação” (FREIRE, 2002, p.82).  

 

“O estudante de Iniciação Científica aprende a construir um artigo científico, a 

fazer uma resenha crítica e amplia substancialmente os seus horizontes no âmbito da 

literatura científica. Afinal, aprende a fazer pesquisa que é esse o objetivo da Iniciação 

Científica” (professor 6). 
 

Conforme o Art. 6º. dos Objetivos do Programa de Estímulo à Formação de 

Pesquisadores, focalizamos os objetivos secundários de incentivo à pesquisa na 

instituição pesquisada, a partir de seu item “II. Trazer aos alunos de graduação a 

experiência dos professores de mestrado e doutorado e seus orientandos por meio do 

desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica” (grifos nossos). É considerável a 

evidência sobre o desenvolvimento de conhecimentos da linguagem científica, por meio 

das atividades praticadas nas pesquisas de IC, como exemplificadas pelo professor, ou 

seja, a elaboração de uma resenha crítica, a leitura e fichamentos de diferenciadas 

literaturas científicas e, por conseguinte, a elaboração de um artigo científico na fase de 

finalização da pesquisa; com as etapas de submissão de trabalho, a atenção dos 
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diversificados escopos das revistas científicas ou das submissões para eventos científicos. 

Em síntese, são inúmeras experiências que a práticas da IC oportunizam e elevam a 

formação científica e acadêmica do aluno.  

 

“A Iniciação foi algo de suma importância para meu aprendizado e decisões sobre 

meu futuro. Gostaria de poder participar de outros projetos da Universidade” (Aluno 11 

– Graduação em Educação Física) 
 

 

As considerações do aluno 11 sublinham que as experiências na IC puncionam os 

praticantes às demais atividades acadêmicas, como a participação de grupos de pesquisa, 

nos projetos de extensão, aos encontros e eventos científicos da Universidade, como 

colóquios, congressos e palestras.  

 

 6.2 A pesquisa como princípio educativo, sob o ponto de vista de Demo.  

Neste trabalho destacamos a pesquisa como princípio educativo, pois conforme 

Demo (2001, p.17), “pesquisa é processo que deve aparecer em todo trajeto educativo, 

como princípio educativo que é, na base de qualquer proposta emancipatória”. Para o 

autor precisamos considerar a importância da prática da pesquisa científica na escola, 

desde os anos iniciais, porque possibilita um universo de possibilidades que se 

descortinam com o uso da pesquisa atrelada ao ensino, isto é, quando a pesquisa se torna 

presente no cotidiano educacional dos diversos níveis de ensino, pois essa relação, 

primeiramente já qualifica o processo de ensino e aprendizagem, pela construção do 

objeto/conhecimento do aluno.  

Salientamos que, quando nos referimos à pesquisa no ensino superior, estamos 

elencando possibilidades acadêmico-científicas que visem atender aos rigores 

metodológicos e a necessidade de desenvolver soluções e alternativas a determinado 

problema ou pergunta, sendo estas “interrogações” a motivação inicial da atividade de 

pesquisa.  “É preciso lembrar que, em termos metodológicos, pesquisa é procedimento 

cercado de rigores lógico-formais mais ou menos típicos, sendo impróprio aplicar o 

conceito a qualquer coisa” (DEMO, 2008, p.105). 

Desenvolvemos segundo a concepção de Demo, (2008) algumas características 

imprescindíveis à pesquisa; ou seja, é necessário que o processo de pesquisa passe pelo 

teste de cientificidade, não mais no modo positivista, mas dialético. Para o autor, inserido 

nos critérios formais da pesquisa, uma proposta científica precisa compreender: 
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 Coerência: o texto não pode conter contradições, formar um conteúdo formal 

de conceitos e categorias-chave bem definidas e constantes; 

 Sistematização: desenvolver profundidade científica, estudar em todos os 

ângulos, rever autores e teorias, enfrentar polêmicas e apresentar um 

raciocínio bem elaborado; 

 Consistência: sobreviver às argumentações contrárias, por meio de investigar 

os “porquês” da realidade em questão, com vistas a desenvolver explicações 

que possam transcender simples descrições, acumulações de dados e fatos, que 

a pesquisa não se torne uma simples constatação; 

 Originalidade: sobrepujar a simples reprodução de fatos já elaborados, inovar 

e desenvolver para a comunidade o que haveria de melhor disponível no 

arsenal metodológico e teórico; 

 Objetividade: evitar submissões ideológicas e preconceitos, captar a 

realidade da melhor maneira possível; 

 Discutível: o texto precisa ser elaborado de maneira que possa ser bem 

discutido, argumentado e apto a atender às argumentações contrárias, aberto a 

revisões e mesmo superações (Cf. DEMO, 2008). 

A formação humana emancipatória exige e propicia o pensamento crítico e 

criativo, por meio de um processo de ensino e aprendizagem horizontalizado e dialógico 

entre professores e alunos, como seres ativos e participativos. Dizemos em metodologia 

que todo dado é um construto. Também o dado empírico é um construto, resultado de 

múltiplas determinações teóricas e ideológicas (DEMO, 2012, p.32). 

Concomitantemente ao âmbito formal e metodológico temos a importância dos 

critérios políticos dos processos de pesquisa: 

 Acordo intersubjetivo: um acordo entre o pesquisador e a comunidade – 

realidade pesquisada - para que o embasamento científico seja entendido por 

todos, de maneira que concordem com as estratégias construídas 

coletivamente; 

 Reconhecimento da autoridade por mérito: enquanto o argumento de 

autoridade provém de fora para dentro, torna-se autoritário; faz-se necessário 

que o reconhecimento seja por liderança própria, seja por domínio 

especializado de determinado assunto, seja por experiência de vida, para que 
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a comunidade possa reconhecer e confiar na competência técnica do 

pesquisador, dialeticamente o pesquisador confie na sabedoria comunitária; 

 Relevância social: a adequação do conhecimento implica, também, estar 

congruente com a relevância social, isto é ser decisivo para práticas 

alternativas, excelência acadêmica, metodológica, teórica, técnica e, 

fundamentalmente constitua-se um instrumento, um insumo capaz de 

proporcionar soluções inteligentes e efetivas para a sociedade (DEMO, 2008). 

O papel de incentivo à pesquisa, na condição de instrumento fundamental para 

construir a capacidade de construir o conhecimento. Porque o conhecimento construtivo 

e criativo, situa-se como um aspecto formativo que propicia as inovações na sociedade e 

na economia.  

 

6.3 Relações entre Ciência, Pesquisa e Conhecimento.  

Desta maneira, a questão da ciência, da pesquisa e do conhecimento adquirem 

relevância particular na formação dos alunos e passa a figurar entre os desafios essenciais 

do sistema educacional como um todo. “Aprender a aprender e saber pensar, para intervir 

de modo inovador, são as habilidades indispensáveis do cidadão e do trabalhador 

modernos, para além dos meros treinamentos, aulas, ensinos, instruções etc.” (DEMO, 

2011, p.9).  

Nessa pesquisa em específico, analisa-se a formação de educadores, cujo 

diferencial consiste em participar e influenciar todo o conjunto educacional, isto é, os 

professores das licenciaturas constituem-se na mão-de-obra dos níveis de ensino: infantil, 

fundamental e médio. Esses níveis de ensino por sua vez, influenciam o ensino superior, 

porque seus alunos direcionam-se aos diversos cursos superiores oferecidos. 

A formação de educadores pode trazer mudanças e melhorias quantitativas e 

qualitativas para a educação básica, por meio de uma formação de qualidade de 

professores atualizados, para tanto a cultura da pesquisa é uma fonte fundamental para o 

pensamento científico e atualizado dessa formação. “É equívoco pretender confronto 

dicotômico entre qualidade e quantidade, pela razão simples de que ambas as dimensões 

fazem parte da realidade e da vida” (DEMO, 1994, p.9).  

Compreendamos que a quantidade se refere à extensão, à amplitude de alcance, 

enquanto que essa amplitude precisa possuir ou apresentar qualidade, ou seja, uma 

intensidade, uma profundidade, esperada com uma perfeição que se baseia na 

participação e na criação. “Podemos resumir no desafio de construir e participar” (Idem, 
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ibidem, p.11). O autor compreende que qualidade representa o desafio de fazer história 

humana com o objetivo de humanizar a realidade e a convivência social.  

Todo educador deveria ter como premissa: a primordial responsabilidade da 

qualidade de sua prática pedagógica, porque é o principal meio de conscientização 

política e humana da educação. Observamos no Quadro 23, as relações da quantidade e 

da qualidade com a educação e sua diferenciação na formação humana. 

 

Quadro 23. Quantidade e Qualidade e suas relações com a Educação. 

QUANTIDADE EXTENSÃO - TER  

QUALIDADE INTENSIDADE - SER CONSTRUIR - PARTICIPAR 

Fonte: Demo (1994, p.12) 

 

O desenvolvimento humano depende de duas bases essenciais: a produção 

econômica que é o instrumento de oportunidade de acesso aos bens materiais e culturais, 

assim como a cidadania que é a finalidade. “Ambas são necessárias, porque no fundo 

formam um todo, quantitativo e qualitativo” (DEMO, 1994, p.14). A qualidade na 

educação precisa apresentar suas duas faces: qualidade formal que engloba a habilidade 

de manejar meios, instrumentos, técnicas etc. que conduzam a produção de 

conhecimento, base fundamental para a inovação. A segunda face é a qualidade política, 

ou seja, a capacidade de fazer e construir história, é a condição básica da participação, 

possui uma natureza ideológica, ética e política (Idem, ibidem, p.14).  

O autor explica que há uma relação dialética entre as duas faces da qualidade, isto 

é, a qualidade dos meios está em função da ética dos fins, pois a qualidade dos fins 

depende da competência dos meios.  “Educação é conceito mais rico que conhecimento, 

porque este tende a restringir-se ao aspecto formal, instrumental, metodológico, enquanto 

que o outro abrange o desafio da qualidade formal e política ao mesmo tempo” (DEMO, 

1994, p.16).  

Para Demo (1994), existe uma distintiva relação entre a educação e o 

conhecimento, porque cabe à educação a amplitude da qualidade política, o humanismo, 

a formação da cidadania, a cultura comum; sendo atribuições do conhecimento a 

necessária competência formal para melhor realizar os fins, inovar a serviço da 

humanidade. Uma proposta emancipatória de formação humana, inicia-se na didática – 

ensino/aprendizagem, pois aprimora as táticas de ensinar e aprender, uma vez que para 
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produzir o conhecimento novo é necessário saber o que já existe. “O domínio do 

conhecimento disponível é peça essencial do processo construtivo” (DEMO, 1994, p.27). 

 

Quadro 24. Relações entre transmissão e construção de conhecimento. 

TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO APRENDER 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO APRENDER A APRENDER 

Fonte: Demo (1994, p.12) 

 

A relação entre o ensino e a pesquisa apresentada no Quadro 24, evidencia que 

essa relação propicia a atitude construtiva de conhecimento, porque pode ser 

fundamentada e realizada por meio de todas as teorias e práticas educativas que visam 

formar o sujeito histórico crítico e criativo. Portanto, não se espera uma fórmula única de 

didática construtiva, pois é uma concepção filosófica do processo de ensino e 

aprendizagem como construção do conhecimento, sendo a possibilidade da pesquisa o 

lugar adequado do contato pedagógico, desde que se maneje aí, também a face política e 

educativa.  

 

Quadro 25 A pesquisa e as suas duas faces: científica e política. 

PESQUISA PRINCÍPIO CIENTÍFICO – FACE FORMAL 

 PRINCÍPIO EDUCATIVO – FACE POLÍTICA 

Fonte: Demo (1994, p.50) 

  

A partir do Quadro 25, podemos relacionar o princípio da pesquisa com sua 

qualidade: formal e política, pois precisam estar presentes na construção do 

conhecimento, para tanto a habilidade de pesquisa apresenta-se como um valoroso 

recurso didático pedagógico porque subsidia o acesso aos recursos para a formação 

crítica. “Somente a educação de qualidade é capaz de promover o sujeito crítico e 

criativo” (Idem, ibidem, p.53). Nesse ponto de vista, observamos a correlação entre o 

educador e o pesquisador, uma vez que tanto a educação com qualidade e a pesquisa 

apresentam as duas faces: formal e política.  

Quaisquer mudanças a serem desenvolvidas no campo educacional não deveriam 

ser isoladas ou momentâneas, realizadas somente em eventos, solenidades, dia da ciência 

e tecnologia, sem se raciocinar sobre o fato de que o sistema educacional ainda carece da 

cultura de educação científica. “Educação científica abriga, assim, a pretensão forte de 

motivar um salto de qualidade nos processos escolares de aprendizagem. Em particular, 
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pretende-se refazer, por completo, de alto a baixo, a formação docente” (DEMO, 2014, 

p.16). A pesquisa como princípio educativo visa contribuir para a inserção da cultura da 

cientificidade e da construção do conhecimento autônomo na Educação brasileira.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: POR UMA DIDÁTICA RENOVADA NO         

ENSINO SUPERIOR 
 

 

  Desenvolvemos nossa pesquisa com o objetivo geral de compreendermos quais   

contribuições as práticas da Iniciação Científica podem oferecer ao processo de ensino e 

aprendizagem entre alunos e professores orientadores dos cursos de Pedagogia e 

Licenciaturas, a partir das experiências em suas práticas na universidade pesquisada. 

 Nosso universo amostral situou-se nos Anais do XI Encontro de Iniciação 

Científica, realizado no ano de 2014 com a apresentação de 283 pôsteres com resultados 

das pesquisas dos alunos de iniciação científica da instituição pesquisada e também de 

outras instituições, sendo que no XII Encontro de Iniciação Científica realizado no ano 

de 2015 foram apresentados 480 pôsteres. Esses dados evidenciam um representativo 

crescimento na participação e na produção acadêmica de trabalhos da Iniciação 

Científica.  

Mediante a etapa empírica da aplicação de questionários destinados aos alunos, 

egressos e professores orientadores, observamos que as diversificadas práticas da 

Iniciação Científica ensejam condições pedagógicas diferenciadas, por meio das 

atividades em grupos de pesquisa, na leitura dos textos acadêmicos e em debates 

analíticos do desenvolvimento das pesquisas, suas escolhas metodológicas e seus 

resultados.  

Nesses processos analíticos os alunos da graduação trocam conhecimentos com 

os pós-graduandos e os orientadores, sendo esse relacionamento a própria convivência 

com a pesquisa. A Iniciação Científica também fortalece a motivação para que os 

graduandos continuem seus estudos e particularmente pelo ingresso na Pós-Graduação.  

Perguntamos aos alunos, egressos e professores se gostariam de relatar suas 

opiniões sobre suas práticas de Iniciação Científica. Esta pergunta tinha a 

intencionalidade primeira de evidenciar possíveis relações com as demais questões do 

questionário, sendo que as respostas dadas nos relatos nos proporcionaram a execução de 

uma análise qualitativa dos resultados trazidos.  

A partir desses relatos elaboramos três categorias de análise a saber:  
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 A aprendizagem Significativa na formação de educadores,  

 A aprendizagem como construção do conhecimento e  

 A pesquisa como princípio educativo.  

Desta maneira, conseguimos circunscrever o significado teórico específico pelo 

qual foi tratado o processo de aprendizagem significativa nos cursos de formação de 

educadores. Desenvolvemos um estudo sobre a teoria da Aprendizagem Significativa, 

buscando explicitar seus fundamentos epistemológicos. Para tanto, apoiamos essa teoria 

nas perspectivas teóricas desenvolvidas por Ausubel, Severino e Demo, nas quais foram 

trabalhadas as relações entre os processos de ensino e de aprendizagem. 

Conforme a Figura 4 abaixo, identificamos visualmente que a prática da Iniciação 

Científica amplia de forma considerável as possibilidades de uma formação ampla e 

crítica dos graduandos, que inicialmente participam das aulas, das atividades na 

biblioteca, laboratórios de suas áreas de atuação e de informática.  

Visualizamos que o contato com a Pós-Graduação torna a pirâmide de 

aprendizagens mais complexa e desafiante. 

 

 

                                                        

                                                                  

                                                                Disciplinas                Graduação 

                                                          ________________ 

                                                        Conteúdos = textos 

                                                        Livros paradidáticos            Graduação 

                                          Biblioteca, laboratório etc.  

                                    __________________________ 

                                   Grupos de pesquisa = leituras, debates          Pós-Graduação 

                                  Sobre artigos científicos, livros, 

                                        Dissertações e teses etc.  

                           ___________________________________ 

                               Participação em eventos acadêmicos, elaboração 

                        De artigos, pôsteres, comunicação oral, resumo expandido, 

                    Organização de eventos, elaboração relatórios de pesquisa,  

                   Pesquisa de campo, etnográfica, participante, bibliográfica etc. 

 Projetos de extensão                                                     Pós-Graduação 

 

Figura 4. Amplitude formativa a partir da prática da Iniciação Científica. Fonte: Elaboração própria. 
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A qualidade da formação de educadores em nossa pesquisa constituiu-se 

vinculada às atividades de pesquisa, em específico pela atividade introdutória do aluno 

de graduação ao meio acadêmico e científico mediante a prática da Iniciação Científica. 

Consubstanciar o desenvolvimento do conhecimento a partir do direcionamento 

oriundo das atividades de pesquisa é o meio de inovar as teorias e as práticas educativas 

qualitativamente no âmbito educacional. Os fundamentos da formação humana 

atravessam os séculos, devida à permanência de uma característica que nos delineia no 

percurso de nossa história, ou seja, a nossa natureza de estarmos sempre buscando 

aprimorar o presente. A intencionalidade de desenvolvermos novos conhecimentos 

didáticos ultrapassa essas perspectivas pragmáticas, haja vista que buscamos ensinar 

solidamente, não superficialmente e apenas com palavras. O ensino encaminha os alunos 

para uma significativa formação derivada da própria natureza imutável das coisas, ou seja, 

pela natureza humana da busca e pelo desafio do novo.  

Cada aluno possui sua história de vida particularizada. Em nossa pesquisa os 

alunos respondentes caracterizaram-se como alunos da graduação, atuantes em atividades 

profissionais, participantes como pesquisadores nas atividades de Iniciação Científica e 

da Pós-Graduação, de maneira que conseguem equilibrar a dicotomia entre trabalho 

intelectual e suas práticas profissionais cotidianas, aspecto que demonstra a maturidade 

quanto aos desafios de manter uma dedicação à produção científica e às horas de 

docência.  

A oportunidade de estar próximo ou distante se realiza nas diversificadas maneiras 

de o ser humano relacionar-se com outro ser humano. “Heidegger chama de solicitude, 

que indica as características básicas de ter consideração e de ter paciência para com o 

outro” (MASINI, 2008, p.70). A autora também apresenta que outra maneira de “cuidado 

com outro’ é colocar-se diante do outro, propiciando que este assuma seus próprios 

caminhos, cresça, amadureça e encontre-se consigo mesmo. Observamos que nas práticas 

da IC os alunos conseguiram desenvolver suas próprias habilidades de aprender e de lidar 

com suas dificuldades, essa experiência tornou-se uma forma de Aprendizagem 

Significativa. 

As atividades dos alunos na Pós-Graduação também são observadas nos grupos 

de estudos das diversas Linhas de Pesquisa, as quais desenvolvem trabalhos que 

reflexionam sobre as influências da educação no ensino superior, relacionada com o 

ensino médio, o ensino fundamental e a educação infantil. A formação inicial dos futuros 

professores e iniciantes pesquisadores norteou-se pelo papel formativo da Filosofia da 
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Educação ao preocupar-se com a formação humana e profissional, ciente da necessidade 

formativa da habilidade técnica e da sensibilidade estética, ética e política, as quais 

propiciam a consciência de responsabilidade, sendo que essa responsabilidade se implica 

numa participação social mais participativa e atuante com o anseio de contribuir com seu 

trabalho na educação em todos esses níveis.  

Identificamos os pensamentos consonantes entre os professores orientadores da 

Iniciação Científica e de seus alunos que demonstraram a intencionalidade de que os 

temas das pesquisas estejam relacionados com os conteúdos e as disciplinas que são 

praticados na graduação, qualificando a pesquisa como um recurso didático pedagógico 

importante. Nossa hipótese inicial considerou que a estratégia didático-pedagógica da 

Iniciação Científica transforma qualitativamente o processo de ensino e aprendizagem, 

tornando-o significativo. Demonstramos e explicamos nossa hipótese por meio dos 

resultados obtidos em nossa pesquisa sobre as contribuições das práticas da Iniciação 

Científica que ocorreram no processo de ensino e aprendizagem entre alunos e 

professores orientadores dos cursos de Pedagogia e das Licenciaturas da Universidade 

pesquisada. Essas contribuições foram observadas no diálogo que interligou a Pós-

Graduação e a graduação, porque se realizaram atividades investigativas diversificadas; 

apresentamos alguns aspectos fundamentais nesse processo didático-pedagógico: 

 A prática de leitura e interpretação sistemática de artigos e trabalhos acadêmicos, 

ou seja, acessar bancos de dados, levantar referências e analisar seus dados, 

análise e síntese das principais informações, desenvolver a escrita própria.  

 Participação de módulos ou cursos internacionais, com atividades culturais 

integradas como visitas a museus, bibliotecas, universidades, etc.  

 Desenvolver produção científica, desde a elaboração do relatório da pesquisa da 

Iniciação Científica à elaboração de artigo científico. 

 Participar na organização de eventos acadêmicos, apresentar trabalhos na 

modalidade de pôster ou comunicação oral. 

 Aprender a trabalhar em equipe, com atividades de pesquisa sistematizadas.  

 Convivência com os professores orientadores de projetos de ensino e de pesquisa, 

tomar consciência das adversidades do seu desenvolvimento como: cumprir 

prazos, postura ética com os sujeitos da pesquisa e a responsabilidade de 

devolutivas dos resultados alcançados etc.  
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 O diálogo interinstitucional que ocorre em eventos culturais e científicos, como 

as parcerias entre diferentes instituições e pesquisadores para desenvolver 

projetos de pesquisa que incorporem as realidades locais ou regionais, com o 

objetivo de desenvolver novos conhecimentos endógenos, ou seja, conhecimentos 

que visem atender as necessidades de determinadas comunidades.  

 Compreender as diversas dimensões e implicações da responsabilidade social 

universitária e dos projetos de extensão. 

 Participar de pesquisas interdisciplinares e transdisciplinares que relacionem 

diversas áreas do conhecimento com vistas a compreender e desenvolver novas 

epistemologias e novas metodologias que atendam às necessidades do 

desenvolvimento humano. 

 As práticas da Iniciação Científica realizaram-se didática e pedagogicamente pelo 

pensar sistemático e científico, com vistas na amplitude de visão de mundo, 

aspecto que permitiu a superação da fragmentação e da fragilidade da 

incorporação pelos estudantes da postura e dos procedimentos científicos da 

construção do conhecimento.  

 A totalidade dos respondentes de nossa pesquisa considerou que as atividades da 

Iniciação Científica contribuem para a aprendizagem, para os conhecimentos de 

metodologia científica e para a formação crítica dos alunos. 

 As experiências adquiridas nas atividades de pesquisas promoveram melhores 

condições para desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso. 

No âmbito do ensino superior estudamos a formação de educadores que 

participaram dos projetos de Iniciação Científica nas Licenciaturas e no curso de 

Pedagogia. A formação de educadores marca o início de um processo cíclico de formação 

humana, por suas correlações entre as etapas da educação básica brasileira: ensino 

infantil, fundamental e médio. Esses educadores subsidiam a formação que permitirá aos 

aprendizes condições prévias e basilares para desenvolverem-se nas diversificadas áreas 

de conhecimento do ensino superior.  

Assim sendo, a formação de educadores com qualidade formativa e condições 

dignas de exercer sua profissionalidade são necessidades primárias, para que as novas 

gerações de estudantes participem de um ensino com base ampla e humanística necessária 

para alavancar a qualidade do ensino superior e dos demais níveis de ensino. “A educação 

não é apenas um processo institucional e instrucional, seu lado visível, mas 
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fundamentalmente um investimento formativo do humano, seja na particularidade da 

relação pedagógica pessoal, seja no âmbito da relação social coletiva” (SEVERINO, 

2006a, p.621). Considerada a amplitude da educação, centralizamos a interação docente 

na prática educativa, porque essa interação é essencial para a mediação universal e 

insubstituível dessa formação, tendo-se em vista a condição da educabilidade humana. A 

necessidade da prática do filosofar situa-se na inovação e na criação, as quais dependem 

da autoria, oriunda da intrínseca autonomia do pensar, ou seja, de se saber pensar.  

Uma vez que a existência humana se encaminha em sentidos, na atitude de refletir 

que é um exercício da busca de sentidos. A intersubjetividade das relações humanas entre 

os alunos e o professor orientador permite uma reflexão sobre o sentido do conhecimento 

para o existir humano, como também conduz à conscientização e ao esclarecimento 

crítico dos aspectos ideológicos que determinam axiologicamente o conhecimento, como 

produto estancado e fragmentado. Quando ao contrário, o conhecimento é construído e 

situado em determinado contexto sócio histórico, sua natureza é subjetiva e analítica, 

difere-se da tecnicidade passiva da informação, pois sua natureza é objetiva, pode 

constituir-se como um índice estatístico, um fato registrado etc.  

Precisamos da capacidade de sintetizar, interpretar e analisar as informações como 

uma sistematização do pensamento crítico sobre a realidade contextualizada, para que 

possamos alcançar o entendimento e a explicitação de significados e sentidos no processo 

desenvolvimento do conhecimento. As atividades de pesquisas praticadas por meio dos 

Programas de Iniciação científica propiciam oportunidades de que os aspectos da 

formação de educadores possam ser discutidos e analisados.  

No princípio da educação e da pesquisa está o questionamento, como também 

encontramos o ato político, em outras palavras: educar e pesquisar precisam constituir-se 

como um ato de construir e participar, para inovar e intervir. Essa apropriação da postura 

investigativa se origina em diversificadas atividades investigativas que se realizam nos 

grupos de pesquisa, ou seja, em atividades realizadas em equipe de estudos, pois os 

graduando e futuros professores se constituem também pesquisadores.  

Assim, no que concerne à realidade brasileira, esse compromisso de contribuir 

para a construção de uma nova sociedade implica conceber e praticar a ciência e a 

educação de modo a fazer delas instrumentos da emancipação humana, tanto no plano 

pessoal como no plano coletivo, levando-se em conta as precárias condições de existência 

em que ainda se encontra a maioria da população brasileira. São bem conhecidas as 
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carências que marcam a nossa sociedade, seja no âmbito da situação socioeconômica, seja 

no universo das relações políticas ou na esfera da cultura simbólica (SEVERINO, 2006b).  

A educação precisa estar centrada na relação inseparável do educador e seu 

educando, porque a necessidade da existência de um, depende da existência do outro. 

Analise-se, na existência e na convivência de trocas de conhecimentos, para que 

aconteçam possibilidades de transformação de um ensino reprodutor de ideias para um 

processo de ensino aprendizagem criador que seja libertador da realidade desigual, 

histórica, social, econômica e política da sociedade moderna.  
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ANEXOS  

 

ANEXO I 

Modelo de Questionário para Professor Orientador de IC 

  

1) Gênero  

           (  ) feminino (  ) masculino 

 

2) Curso de Licenciatura que leciona: 

(  ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física 

 

3) Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4) Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre (  ) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5) Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6) As pesquisas que orienta se relacionam com as disciplinas ou conteúdos estudados 

pelos alunos? 

(   ) sim  (   ) não  

 

7) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para a 

aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

(  ) sim (  ) não 

 

8) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (   ) sim (   ) não  
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9) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para a 

formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     (  ) sim  (  ) não 

 

10) Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ANEXO II 

Modelo de Questionário para alunos de IC 

 

1) Gênero  

(  ) feminino (  ) masculino 

 

2) Curso de Licenciatura que estuda: 

(  ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física  

(  ) Ciências Sociais 

 

3) Possui outra graduação: 

(   ) sim  (  ) não 

 

4) Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

 

5) Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (   ) Pós-graduação (   ) Outros cursos  

 

6) Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

(   ) As disciplinas   (   ) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

 

7) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

(  ) sim (  ) não 

 

8) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (   ) sim (   ) não  
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9) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na 

graduação? 

     (  ) sim  (  ) não 

 

10) Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

TCLE -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Com base em pesquisa de natureza bibliográfica e em pesquisa de campo de natureza 

qualitativa, buscamos identificar e analisar as possibilidades didático pedagógicas das 

atividades de Iniciação Científica, que em nossa experiência na Universidade pesquisada 

tem se demonstrado, além de uma ponte de conexão dos alunos da graduação com os 

projetos docentes da Pós-Graduação, uma perspectiva de uma formação profissional com 

qualidade. Destaca-se a articulação entre a Iniciação Científica e o processo de ensino e 

aprendizagem na formação de educadores. 

Esta pesquisa não apresenta métodos alternativos. Os questionários serão aplicados de 

maneira individualizada. A forma de acompanhamento e assistência acontece pela 

liberdade dos respondentes em seus depoimentos e após a transcrição também poderão 

rever seus textos e executarem as correções que considerem necessárias.  

A pesquisadora confirma a garantia de esclarecimentos, antes, durante o curso da 

pesquisa, sobre a metodologia. A pesquisadora esclarece que fica assegurado o sigilo e a 

privacidade dos participantes e seus dados pessoais, pois não serão escritos na pesquisa. 

Esta pesquisa não apresenta forma de ressarcimento de despesas decorrentes da 

participação na pesquisa, assim como não haverá forma de indenização diante de 

eventuais danos decorrentes da pesquisa. A pesquisadora esclarece aos participantes que 

os resultados da pesquisa poderão ser divulgados ao público e disponibilizados no acervo 

da biblioteca da Universidade. 

 

Desta forma, concordo em participar na presente pesquisa. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa 
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ANEXO IV 

 

Carta de apresentação que acompanhou o questionário enviado.  

 

 

Sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de 

Julho, Marisa Soares, sob a orientação do professor Dr. Antônio Joaquim Severino.  

Por meio dos Anais do XI Encontro de Iniciação Científica, realizado em novembro de 

2014, sob o tema: “Pesquisa Científica como Formação Profissional e Social” 

conhecemos o seu trabalho.  

Estamos iniciando um levantamento estatístico sobre as práticas de Iniciação Científica 

na área da formação de educadores.  

Gostaríamos de contar com sua participação em nossa pesquisa, ao responder o 

questionário que inserimos nessa mensagem. 

Agradecemos muito a sua participação! 

 

 

 

Muito obrigada. 

 

Marisa Soares.  
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ANEXO V 

 

Transcrição dos questionários respondidos por mensagem eletrônica. 

 

ALUNA 1 – PEDAGOGIA 

 

Questionário para alunos de IC 

1)         Gênero  

( x ) feminino (  ) masculino 

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais 

3)       Possui outra graduação: 

(   ) sim  ( x ) não 

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  ( x ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (x ) Pós-graduação (   ) Outros cursos  

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

(   ) As disciplinas   (  x ) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

 7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

(x ) sim (  ) não 

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 
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      ( x  ) sim (   ) não  

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     (x ) sim  (  ) não 

10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

A prática de iniciação científica contribui de forma significativa para a minha vida 

profissional. Através dos estudos realizados, pude comprovar na prática o que aprendi na 

teoria. 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNA 2 – PEDAGOGIA 

 

 Questionário para alunos de IC  

1) Gênero  

( x ) feminino (  ) masculino  

2) Curso de Licenciatura que estuda:  

(x) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física   

(  ) Ciências Sociais  

3) Possui outra graduação:  

(   ) sim  ( x ) não  

4)  Tempo de participação em Iniciação Científica:  

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (x ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos  

5)  Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em:  

( x  ) Outra graduação  (  x ) Pós-graduação (   ) Outros cursos   

6) Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

(   ) As disciplinas   (   ) Os conteúdos estudados ( x  )Temas diversificados  

7)  De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

sua aprendizagem cotidiana da graduação?  

(  x ) sim (  ) não  

8) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para os 

seus conhecimentos de metodologia de pesquisa?  

      ( x  ) sim (   ) não  

9)  De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação?  

     ( x ) sim  (  ) não  

 

10)  Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica?  
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A Iniciação Científica é uma porta de entrada para todo aquele que tiver interesse não 

somente na área de pesquisa, mas como contribuição em sua vida acadêmica e 

profissional, pois independente da área de atuação profissional, a pesquisa se faz 

necessário na atualização de informações, saberes e ideias.  

Seu orientador é sua referência (o que ler, o que/como escrever, por onde começar...) uma 

letra indispensável em cada linha de sua pesquisa, pois é seu parceiro de estudos e troca 

de ideias que não deixa de ser além de professor um aluno que ali juntamente com você 

aprende um pouco mais, transmitindo e dividindo saberes, orientando em leituras e 

posicionando suas letras nas linhas corretas para que o artigo não fuja do contexto da 

pesquisa.   

Escrevi um artigo (“Entre o racismo e a discriminação: análise dos contos Negrinha e os 

Negros de Monteiro Lobato”), mas sei que as linhas do que escrevi não param ali, no 

ponto final da última linha da pesquisa (há muita letra ainda por escrever, muitas linhas 

do saber a percorrer). Pretendo continuar e sugiro para muitos que ainda não ingressaram 

na Iniciação Científica que façam essa experiência: tente! Leia, escreva, pois, é uma 

forma de iniciar um estudo, uma pesquisa (que não se encerra em um artigo) mas que 

geram muitas outras linhas de estudo que contribuirão de forma positiva para que novos 

saberes sejam compartilhados e divididos.  

ALUNA 3 -  HISTÓRIA 

Questionário para alunos de IC  

1) Gênero  

(x ) feminino ( ) masculino  

2) Curso de Licenciatura que estuda:  

( ) Pedagogia ( ) Letras ( ) Matemática (x ) História ( ) Educação Física  

Já sou formada.  

3) Possui outra graduação:  

( ) sim (x ) não  

4) Tempo de participação em Iniciação Científica:  

( ) 1 semestre ( ) 2 semestres ( ) 3 semestres (x ) 4 semestres ( ) mais de 2 anos  

5) Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em:  

( ) Outra graduação (x ) Pós-graduação ( ) Outros cursos  

6) Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

(x ) As disciplinas (x ) Os conteúdos estudados ( x )Temas diversificados  

7) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para sua 

aprendizagem cotidiana da graduação?  

(x ) sim ( ) não  

A Iniciação Científica é uma experiência pela qual todos os graduandos deveriam passar, 

pois além de enriquecer seu conhecimento sobre as disciplinas diversas, dá um bom 

conhecimento sobre a Pesquisa Científica e a Metodologia Aplicada.  

8) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para os 

seus conhecimentos de metodologia de pesquisa?  
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( x ) sim ( ) não  

9) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para sua 

formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação?  

(x ) sim ( ) não  

10) Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica?  

A práxis adquirida com a Iniciação Científica, possibilitou que se manifestasse meu gosto 

latente pela pesquisa, o que eu senti sobrepujar as minhas expectativas como futura 

professora licenciada em História. E quando digo práxis adquirida, refiro-me às inúmeras 

leituras que tive que realizar, os fichamentos, os comentários sobre a bibliografia, as 

pesquisas “in loco” que me levaram a Assunção no Paraguai, as entrevistas com 

autoridades do Ministério da Cultura daquele país, do Departamento de Patrimônio, dos 

museus e bibliotecas, das universidades, etc. Com a experiência adquirida, ficou mais 

fácil desenvolver as atividades de pesquisa referentes ao TCC e mesmo para outros 

trabalhos que meus Mestres orientavam no decorrer do curso.  

Aproveito a oportunidade, para parabenizar a universidade pelo excelente Programa de 

Iniciação Científica que coloca à disposição de seus alunos. Com ele, é possível que o 

aluno possa adquirir uma sólida base de conhecimento em Pesquisa e Metodologia 

Científica, desde que, é claro, cumpra todas as etapas do Projeto. Eu sou testemunha de 

que ele é bem aceito fora do país também. Sem ele eu não poderia pleitear uma vaga no 

Curso de Doutorado em História pela UBA-Universidade de Buenos Aires em 2015. 

Assim, esse mesmo tema pelo qual participei do 10º Encontro de Iniciação Científica, 

está sendo aprimorado por mim, num Projeto Para Tese de Doutorado, com Orientação 

de minhas antigas Mestras só aceitar-me-á como aspirante ao Doutorado (lá não tem 

Mestrado em História) porque eu tenho a experiência de ter participado, durante minha 

graduação, de um Programa de Iniciação Científica.  

O que muito contribuiu também para o meu conhecimento, foram os excelentes 

professores que tive em minha graduação. 

______________________________________________________________________ 

ALUNO 4 – LETRAS 

 

Boa tarde, Mariza.  

As questões foram respondidas no corpo do seu e-mail. Espero ter ajudado. Desejo uma 

boa defesa de tese. 

 

1) Questionário para alunos de IC 

  

1)         Gênero  

(  ) feminino ( x ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

(  ) Pedagogia  ( x ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais 

  

3)         Possui outra graduação: 

(   ) sim  ( x ) não 

  

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 
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(  ) 1 semestre  ( x ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

  

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  ( x ) Pós-graduação (   ) Outros cursos  

  

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

( x ) As disciplinas   (   ) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x ) sim (   ) não  

  

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     ( x ) sim  (  ) não 

  

10)      . Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

 

Ao participar desse programa desenvolvido pela universidade fomentamos de forma 

crítica e reflexiva parâmetros para aprofundarmos e enriquecermos a nossa vida 

acadêmica e beneficiarmos de maneira significativa o âmbito social a qual vivenciamos. 

Atualmente estou encerrando a minha Pós-Graduação (Lato-senso) e já fiz a minha 

inscrição para o Programa de Mestrado. E um dos fatores que me proporcionaram 

nitidamente um embasamento teórico foi Artigo Científico que desenvolvi durante a 

Graduação. Essas práticas contribuem qualitativamente para ampliarmos e aprimorarmos 

nossa ótica a respeito de questões que permeiam a proposta que pretendemos pesquisar 

em nosso trabalho. 

 

ALUNA 5 – PEDAGOGIA 

 

Oi Marisa Soares, bom dia!  

Claro, respondo sim. 

 

18) Questionário para alunos de IC 

  

1)         Gênero 

(x  ) feminino (  ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais 

  

3)         Possui outra graduação: 

(   ) sim  ( x) não 
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4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (  ) 4 semestres (  x) mais de 2 anos 

  

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (  x ) Pós-graduação (   ) Outros cursos  

  

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com: 

(   ) As disciplinas   ( x  ) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

(x  ) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x  ) sim (   ) não 

  

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     (x  ) sim  (  ) não 

  

10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

A Iniciação Científica auxiliou em meu desempenho na Graduação e até mesmo 

possibilitou que eu ajudasse minhas colegas de classe. Os conteúdos pesquisados 

relacionam-se com o curso e nos permitem ir além da sala de aula. Em relação a pesquisa, 

quando temos a oportunidade de iniciar no campo da pesquisa durante a graduação, 

percebemos e aprendemos sobre o quão significativo é em nossa área. 

 

ALUNA 6 – PEDAGOGIA 

 

1) Questionário para alunos de IC 

  

1)         Gênero  

( x ) feminino (  ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

(x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais 

  

3)         Possui outra graduação: 

(x   ) sim  (  ) não 

  

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  (  ) 3 semestres ( x ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

  

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (  x ) Pós-graduação (  x ) Outros cursos  
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6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

(   ) As disciplinas   (  x ) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

(x ) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x ) sim (   ) não  

  

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     (x  ) sim  (  ) não 

 

 

  

10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Sim. A Iniciação Científica só me fez ter certeza de que é necessário pesquisar sobre 

aquilo que queremos trabalhar ou desenvolver, reaprendi a estudar, tive contato com 

opiniões que eram a meu favor e contra mim, contra o que penso, isso fez com que eu 

reconsiderasse alguns pontos, buscasse outras respostas. Aprendi a lançar um novo olhar 

para meus projetos e aceitar as decepções como experiências.   

Agradeço o convite e espero que minha participação tenha ajudado sua pesquisa. 

Desde já fico à disposição. 

 

 

ALUNO 7 – PEDAGOGIA 

 

8) Questionário para alunos de IC 

  

1)         Gênero 

(x) feminino (  ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

(x) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais 

  

3)         Possui outra graduação: 

(   ) sim  (x) não 

  

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (x) 2 semestres  (  ) 3 semestres (  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

  

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (x) Pós-graduação (   ) Outros cursos  

  

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com: 
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(   ) As disciplinas   (x) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

(x) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (x) sim (   ) não 

  

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     (x) sim  (  ) não 

  

 

 

 

 

10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Participar das práticas de Iniciação Científica foi uma experiência enriquecedora. As 

pesquisas ajudavam em momentos de socialização e discussões de temas em sala de aula, 

na graduação, bem como na aquisição de uma escrita mais trabalha, compreensível e 

sucinta. 

Com a realização do projeto de pesquisa, pude ter mais clareza sobre o que é e a 

importância de um mestrado. Pretendo seguir meus estudos e, compreendo que a IC é 

algo fundamental, uma base para um entendimento do processo de pesquisas, uma vez 

que ela (Iniciação Científica) é uma prévia dos procedimentos necessários para a 

realização de uma Pós-Graduação, em especial a stricto sensu. 

 

ALUNA 8 – CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

2) Questionário para alunos de IC  

1) Gênero  

( ) feminino ( x ) masculino  

2) Curso de Licenciatura que estuda:  

( ) Pedagogia ( ) Letras ( ) Matemática ( ) História ( ) Educação Física ( x ) Ciências 

Sociais  

3) Possui outra graduação:  

( x ) sim ( ) não  

4) Tempo de participação em Iniciação Científica:  

( ) 1 semestre ( x ) 2 semestres ( ) 3 semestres ( ) 4 semestres ( ) mais de 2 anos  

5) Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em:  

( x ) Outra graduação ( x ) Pós-graduação ( X ) Outros cursos  

6) Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  
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( ) As disciplinas ( x ) Os conteúdos estudados ( )Temas diversificados  

7) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para sua 

aprendizagem cotidiana da graduação?  

( x ) sim ( ) não  

8) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para os 

seus conhecimentos de metodologia de pesquisa?  

( x ) sim ( ) não  

9) De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para sua 

formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação?  

( x ) sim ( ) não  

10) Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica?  

Consideramos que as atividades de IC foram válidas e tivemos a oportunidade de 

trabalhar um tema de interesse em particular (Educação & Cidadania). No TCC, 

desenvolvemos um tema correlato, de modo que as reflexões feitas durante a IC foram 

bem aproveitadas. Os trabalhos da IC, entretanto, ficaram bastante prejudicados, devido 

às poucas reuniões realizadas com o grupo, à demora para a distribuição de tarefas e 

prazos, e sobretudo à falta de comprometimento na realização das propostas e/ou 

abandono por parte de vários alunos envolvidos no projeto.  

Houve um período de morosidade onde pouco foi produzido por conta desses fatores, e 

então acumulou-se muito trabalho para o final do semestre, comprometendo em parte os 

estudos regulares dos alunos. Desse modo, os alunos que mais ativos na IC acabaram 

sobrecarregados com as tarefas e alguns inclusive sentiram-se desestimulados. Ressalto 

positivamente a experiência, apesar desses contratempos, desejando que aconteçam os 

ajustes necessários e que novas medidas de organização sejam adotadas para o 

prosseguimento da IC.  

Grato. 

 

ALUNO 9 – PEDAGOGIA 

 

4) Questionário para alunos de IC 

1)         Gênero  

(  ) feminino ( x ) masculino 

 2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais 

 3)         Possui outra graduação: 

(   ) sim  ( x ) não 

 4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (x ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

 5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 
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(   ) Outra graduação  ( x ) Pós-graduação MESTRADO (   ) Outros cursos  

 6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

(   ) As disciplinas   (   ) Os conteúdos estudados (x)Temas diversificados 

 7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

 8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x ) sim (   ) não  

 9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     ( x ) sim  (  ) não 

 

 10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

 Desde o primeiro semestre quis me engajar em uma IC. A princípio participaria de uma 

sobre a Pedagogia Waldorf, mas pelo que pareceu a professora não quis dar continuidade 

(o que também aconteceu com vários colegas meus). Então, com base em um tema que 

gostaria de abordar (contratos pedagógicos) busquei algum docente com boa vontade para 

patrocinar a minha ideia. 

Comecei a minha pesquisa no final do segundo semestre. Tive amparo da professora, mas 

também posso dizer que precisei angariar e fazer a maior parte do trabalho sozinho. O 

fato de ser normalista (fiz magistério) me ajudou bastante quanto à exploração da 

bibliografia. 

Foi uma experiência muito enriquecedora, tanto que agora já estou me preparando para o 

mestrado. Percebi que acabei ficando academicamente mais maduro do que os meus 

pares.  

Esperto ter ajudado. Estou à disposição. 

 

ALUNO 10 – EDUCAÇÃO FÍSICA 

12) Boa Tarde Marisa 

Será um prazer poder ajudar. 

 

Questionário para alunos de IC 

 1)         Gênero 

(  ) feminino ( x) masculino 

 2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

(  ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  x) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais 
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3)         Possui outra graduação: 

(  x) sim  (  ) não 

 Bacharel em Educação Física 

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  ( x) 3 semestres (  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

 5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (   ) Pós-graduação (x ) Outros cursos  

 Mestrado 

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com: 

(   ) As disciplinas   (  x) Os conteúdos estudados (  )Temas diversificados 

 7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

( x) sim (  ) não 

 8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (  x) sim (   ) não 

 9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     ( x) sim  (  ) não 

 10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

 A Iniciação foi algo de suma importância para meu aprendizado e decisões sobre meu 

futuro. Gostaria de poder participar de outros projetos da Universidade, mas, não sei se 

isso é possível, ou se for, de que forma devo proceder. Outros alunos que tive 

oportunidade de conversar com a respeito, falaram-me que gostariam também de alguma 

forma poder participar. 

 

ALUNA 11 – MATEMÁTICA  

Marisa Soares, 

É com prazer que respondo sua pesquisa, 

5) Questionário para alunos de IC 

 1)         Gênero 

( x ) feminino (  ) masculino 

 2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

(  ) Pedagogia  (  ) Letras  (  x) Matemática (  ) História (  ) Educação Física 

 3)         Possui outra graduação: 

(   ) sim  ( x ) não 
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 4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (  ) 4 semestres ( x ) mais de 2 anos 

 5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (  x ) Pós-graduação (   ) Outros cursos  

 6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com: 

(   ) As disciplinas  (x  ) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

 7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

(x) sim (  ) não  

 8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x) sim (   ) não 

 

 9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     (x  ) sim  (  ) não 

 10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Graças a professora que viu em mim, um potencial e convidou-me a participar da IC no 

2o. semestre da minha graduação, pude abrir horizontes em relação à pesquisa. Adquiri 

novos conhecimentos e novas formas de utilizar o saber e de aplicá-los diariamente em 

minha nova profissão. Despertou em mim o interesse de não me acomodar com o já 

existente, mas sim em sempre buscar novas alternativas.  

Espero que tenha contribuído. 

Grata 

 

ALUNO 12 - LETRAS 

7) Questionário para alunos de IC 

 1)         Gênero  

(  ) feminino ( x ) masculino 

 2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

(  ) Pedagogia  ( x ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física 

 3)         Possui outra graduação: 

(   ) sim  ( x ) não 

 4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  ( x ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

 5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 
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(   ) Outra graduação  ( x ) Pós-graduação (   ) Outros cursos  

 6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

( x ) As disciplinas   (   ) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

 7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

 8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x ) sim (   ) não  

 9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     ( x ) sim  (  ) não 

 

 

 10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Ao participar desse programa desenvolvido pela universidade fomentamos de forma 

crítica e reflexiva, parâmetros para aprofundarmos e enriquecermos a nossa vida 

acadêmica e beneficiarmos de maneira significativa o âmbito social a qual vivenciamos.  

Atualmente estou encerrando a minha Pós-Graduação (Lato-senso) e já fiz a minha 

inscrição para o Programa de Mestrado. E um dos fatores que me proporcionaram 

nitidamente um embasamento teórico foi Artigo Científico que desenvolvi durante a 

Graduação. Essas práticas contribuem qualitativamente para ampliarmos e aprimorarmos 

nossa ótica a respeito de questões que permeiam a proposta que pretendemos pesquisar 

em nosso trabalho. 

 

ALUNO 13 – PEDAGOGIA 

 

Boa tarde!  

Desculpa, não ter respondido antes. E que agora que vi esse e-mail que estava nos 

arquivos de email. As respostas estão no próprio e-mail que você me enviou.  

 

Questionário para alunos de IC 

  

1)         Gênero  

(  ) feminino ( x ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais  

  

3)         Possui outra graduação: 

( x  ) sim  (  ) não 
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4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  ( x ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

  

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (   ) Pós-graduação (  x ) Outros cursos  

  

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

(   ) As disciplinas   (   ) Os conteúdos estudados ( x )Temas diversificados 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x  ) sim (   ) não  

  

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     ( x ) sim  (  ) não 

  

10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

 

     Para mim foi muito importante participar da Iniciação Científica pois adquiri uma 

visão e um pensamento crítico sobre o Tema que escolhi que nos faz pensar sobre como 

podemos contribuir com a nossa Educação de uma maneira geral.  

 

 

ALUNA 14 - PEDAGOGIA 

 

Boa tarde Marisa,   

 Segue meu questionário preenchido. 

 Gostaria de parabenizá-la pelo mestrado concluído e desejo sucesso neste passo a passo 

rumo ao doutorado. 

 

 Questionário para alunos de IC 

  

1)         Gênero  

( x) feminino (  ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

( x) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais 

  

3)         Possui outra graduação: 

(   ) sim  ( x) não 

  

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(x ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 
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5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (   ) Pós-graduação ( x) Outros cursos  

  

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

(   ) As disciplinas   (   ) Os conteúdos estudados ( x)Temas diversificados 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x ) sim (   ) não  

 

  

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     (  x) sim  (  ) não 

  

10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

___Acho de grande valia a prática de Iniciação Científica pois proporciona ao aluno de 

graduação o primeiro contato com a pesquisa, sua metodologia e seus processos. O que 

acredito ser válido pontuar é que esta exige do aluno de graduação maior disponibilidade 

de tempo dispensado ao estudo, o que pode e na minha opinião deve ser reconhecido pela 

universidade, já que esta também é favorecida com o projeto, como a real atribuição de 

bolsas de estudos e projetos de incentivo à pesquisa, o que ainda não ocorre. _______ 

 

 

 

ALUNO 15 – CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

14) Questionário para alunos de IC 

  

1)         Gênero  

(  ) feminino ( x) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

(  ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( x ) Ciências 

Sociais  

 

3)         Possui outra graduação: 

(   ) sim  (  x ) não 

  

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  ( x ) 3 semestres (  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

  

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  ( x  ) Pós-graduação STRICTO SENSU (   ) Outros cursos  
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6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

(   ) As disciplinas   (   ) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados  ( x ) docência 

e pesquisa 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (  x ) sim (   ) não  

  

 

 

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     ( x ) sim  (  ) não 

  

10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

 A iniciação científica é uma oportunidade ímpar durante a graduação para quem deseja 

ingressar no "mundo da pesquisa", elaborar um trabalho de IC é fundamental para o 

desenvolvimento do aluno/pesquisador ao longo da graduação e após ela. 

 

Abraços 

 

ALUNO 16 - MATEMÁTICA 

 

Olá Marisa, boa tarde!  

Desculpa pela demora, segue abaixo respostas e destaque. 

 

15) Questionário para alunos de IC 

 1)         Gênero  

( x) feminino (  ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

(  ) Pedagogia  (  ) Letras  (x) Matemática (  ) História (  ) Educação Física 

  

3)         Possui outra graduação: 

(   ) sim  ( x ) não 

  

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  (  ) 3 semestres ( x ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

  

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(  x ) Outra graduação  ( x  ) Pós-graduação (   ) Outros cursos  

  

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  
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(  x ) As disciplinas   (   ) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (  x ) sim (   ) não  

  

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     (x ) sim  (  ) não 

  

10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

 

ALUNO 17 - HISTÓRIA 

 

Olá, fico muito contente pelo contato, boa sorte em seus estudos, segue o questionário  

 

16) Questionário para alunos de IC 

  

1)         Gênero 

(  ) feminino ( x ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

(  ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática ( x ) História (  ) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais 

  

3)         Possui outra graduação: 

( x  ) sim  (  ) não 

  

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (x  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

  

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

( x  ) Outra graduação  ( x  ) Pós-graduação (   ) Outros cursos  

  

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com: 

(   ) As disciplinas   (   ) Os conteúdos estudados ( x  )Temas diversificados 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x  ) sim (   ) não 
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9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     ( x ) sim  (  ) não 

  

10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

  

Acredito que a prática da iniciação cientifica contribui em muito para a melhoria da teoria 

na graduação, que ao meu ver ainda é muito debilitada.  

 

 

 

 

 

 

ALUNA 18 - PEDAGOGIA 

 

BOM DIA MARISA, SEGUE QUESTIONÁRIO RESPONDIDO: 

 

19) Questionário para alunos de IC 

 1)         Gênero 

(x) feminino (  ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

(x) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais 

  

3)         Possui outra graduação: 

(   ) sim  (x) não 

  

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  (x) 3 semestres (  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

  

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (x) Pós-graduação (   ) Outros cursos  

  

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com: 

(   ) As disciplinas   (x) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

(x) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (x) sim (   ) não 
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9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     (x) sim  (  ) não 

  

10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

A iniciação científica contribuiu bastante para minha formação. Me deu maior incentivo 

à pesquisa e me fez ter mais indagações sobre educação 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ALUNA 19 - PEDAGOGIA 

 

Questionário para alunos de IC 

 1)         Gênero  

( x ) feminino (  ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física 

  

3)         Possui outra graduação: 

(   ) sim  ( x ) não 

  

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  ( x ) 2 semestres  (  ) 3 semestres (  ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

  

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (x   ) Pós-graduação (   ) Outros cursos  

  

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com:  

(   ) As disciplinas   (  x ) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

(X  ) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x  ) sim (   ) não  

  

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     (x  ) sim  (  ) não 
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10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

_ 

A prática de iniciação científica contribui de forma significativa para a minha vida 

profissional.  

Através dos estudos realizados, pude comprovar na prática o que aprendi na teoria. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNA 20 – MATEMÁTICA 

 

Questionário para alunos de IC 

 1)         Gênero 

( x ) feminino (  ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que estuda: 

(  ) Pedagogia  (  ) Letras  (  x) Matemática (  ) História (  ) Educação Física 

  

3)         Possui outra graduação: 

(x   ) sim  (  ) não 

  

4)         Tempo de participação em Iniciação Científica: 

(  ) 1 semestre  (  ) 2 semestres  (  ) 3 semestres ( x ) 4 semestres (  ) mais de 2 anos 

  

5)         Você pretende dar continuidade em seus estudos após a graduação em: 

(   ) Outra graduação  (  x ) Pós-graduação (  x ) Outros cursos  

  

6)         Quando você se inscreveu no projeto de iniciação científica sua escolha pelo tema 

relacionou-se com: 

(   ) As disciplinas   (  x ) Os conteúdos estudados (   )Temas diversificados 

  

7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua aprendizagem cotidiana da graduação? 

(x ) sim (  ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os seus conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x ) sim (   ) não 

  

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para sua formação do pensamento crítico e uma postura participativa na graduação? 

     (x  ) sim  (  ) não 
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10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Sim. A Iniciação Científica só me fez ter certeza de que é necessário pesquisar sobre 

aquilo que queremos trabalhar ou desenvolver, reaprendi a estudar, tive contato com 

opiniões que eram a meu favor e contra mim, contra o que penso, isso fez com que eu 

reconsiderasse alguns pontos, buscasse outras respostas. Aprendi a lançar um novo olhar 

para meus projetos e aceitar as decepções como experiências.  Agradeço o convite e 

espero que minha participação tenha ajudado sua pesquisa. 

Desde já fico à disposição. 

 

Sem mais. 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORA 1  

 

Questionário para Professor Orientador de IC 

 

1)      Gênero 

         ( x) feminino (  ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que leciona: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física (X ) Pós 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos ( x )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre (  ) Doutor ( x ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos ( x ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

(  x ) sim  (   ) não 

 

7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x  ) sim (   ) não 
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9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     (  x) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

 

Gostaria de lhe dizer que as contribuições das práticas de Iniciação Científica na formação 

de educadores, nas instituições de educação superior Brasileiras, são importantes, mas, 

também, um reflexo da educação vigente na atualidade. Ou seja, temos uma educação 

que ainda está longe do paradigma “educar pela pesquisa” (Demo), ou daquele outro que 

acredita que a pesquisa é parte constitutiva da educação (Freire).  

O fato de ter incluído a IC no ensino Médio pode contribuir para melhorar a educação 

superior ou diretamente a secundarizar. As potencialidades da IC mencionadas por você 

no questionário são inquestionáveis, mas, também as dificuldades derivadas de um 

sistema de educação superior que não necessariamente acolhe a educação pela pesquisa 

ou a pedagogia da autonomia como orientadores do processo de aprendizagem.  

A maior dificuldade que tenho na IC é o fato dos alunos necessitarem trabalhar muitas 

horas por semana, realizar o curso de graduação, e, ainda, ‘cobertos’ pela “bolsa”, 

necessitarem assumir projetos de pesquisa sob a orientação de um professor (que por 

vezes está na mesma situação que o aluno com relação à sobrecarga de horas de trabalho) 

o que implica mais horas de dedicação para a leitura, o estudo identificando as 

metodologias de pesquisa, o pensamento criativo e crítico do conhecimento.  

A dimensão formativa da IC é importante se feita em condições e ambientes adequados e 

necessita de tempo. O espaço e infra e infoestrutura devem contribuir. Eu acredito que 

deve ser repensado o tempo de bolsa para que o aluno consiga desenvolver um projeto, 

publicar os resultados e abrir momentos de eventos e compartilhamento interinstitucional. 

 

Agradeço a possibilidade e estou à disposição. 

 

 

PROFESSORA 2  

Questionário para Professor Orientador de IC 

1)      Gênero 

         ( x ) feminino (  ) masculino 

2)      Curso de Licenciatura que leciona: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos ( x ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre ( x) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 
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(x) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

( x ) sim  (   ) não 

7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (  x ) sim (   ) não 

9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     ( x) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Na prática de orientação de Projetos de Iniciação Científica tenho encontrado dificuldade 

em relação ao tempo de dedicação dos estudantes por serem, estes, alunos-trabalhadores. 

A maior parte das orientações se dá a distância, o que, no meu ponto de vista, parece 

empobrecer o processo. 

 

 PROFESSOR 3  

Questionário para Professor Orientador de IC 

 

1)      Gênero 

         ( ) feminino ( x ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

(  ) Pedagogia  (x) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( ) Pós 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos ( x ) 11-15 anos (  )16-20 anos ( ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre (x ) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 
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(x ) 1-5 anos ( ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

(x ) sim  (   ) não 

 

7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

(x) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (x) sim (   ) não 

 

 

9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     (x) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

 

A Iniciação Científica fica mais enriquecida com encontros presenciais ao invés de 

encontros virtuais e quanto maior a disponibilidade do aluno e do professor, melhor é o 

aproveitamento.   

 

Grato.  

 

PROFESSORA 4 

 

Questionário para Professor Orientador de IC 

 

1)      Gênero 

         (x) feminino (  ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

(x ) Pedagogia  ( ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( ) Pós 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (x )16-20 anos ( ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista ( x ) Mestre ( ) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(  ) 1-5 anos (x) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 
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6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

(x) sim  (   ) não 

 

7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

(x) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (x) sim (   ) não 

 

9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     (x) sim  (  ) não 

 

11) Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

A Iniciação Científica deveria ser mais incentivada, pois contribui para o avanço nas 

pesquisas e no avanço das ciências.  

 

 

PROFESSORA 5  

 

Boa tarde, Marisa. 

Respondo sim, com muito prazer. 

 

Questionário para Professor Orientador de IC 

 

1)      Gênero 

         (x) feminino (  ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

(  ) Pedagogia  (x) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( ) Pós 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

( x ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre (x) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(  ) 1-5 anos (x) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

(x) sim  (   ) não 
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7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

(x) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (x) sim (   ) não 

 

9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     (x) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Trabalhar com alunos interessados em aprender a fazer pesquisa, a desenvolver um 

projeto até o final, é muito gratificante tanto para o aluno como para o professor. 

Percebo que os alunos de IC são mais atentos em sala de aula e mais interessados em 

aprender sobre os conteúdos das diversas disciplinas da graduação. O crescimento 

acadêmico é visível, outros professores percebem que estes alunos se destacam em sala 

de aula. No final, o aluno é quem aprende. E isto é muito bom, pois me dá um sentimento 

de dever cumprido. 

  

 

 PROFESSOR 6 

 

Caríssima 

Seguem respostas. Bom trabalho 

 

Questionário para Professor Orientador de IC 

 

1)      Gênero    

         (  ) feminino ( x ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( ) Pós 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos ( x )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre ( x ) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(  ) 1-5 anos ( x ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

(   ) sim  ( x  ) não  
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7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

(x  ) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x  ) sim (   ) não  

 

9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     ( x ) sim  (  ) não 

 

 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Sobretudo o que é referido nas perguntas 8 e 9. Para além disso, o estudante de Iniciação 

Científica aprende a construir um artigo científico, a fazer uma resenha crítica e amplia 

substancialmente os seus horizontes no âmbito da literatura científica. Afinal, aprende a 

fazer pesquisa que é esse o objetivo da Iniciação Científica. 

 

 

PROFESSORA 7 – DOUTORANDA – COORIENTAÇÃO DE IC 

 

Abaixo, as respostas do questionário. 

Questionário para Professor Orientador de IC 

  

1)         Gênero   

         (x) feminino (  ) masculino 

  

2)         Curso de Licenciatura que leciona: nenhum 

(x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física (  ) Ciências 

Sociais 

  

3)         Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(x ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

  

4)         Nível de titulação 

      (  ) Especialista (x ) Mestre (  ) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

  

5)         Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(x ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

  

6)         As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

( x ) sim  (   ) não 
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7)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

(  ) sim ( x ) não 

  

8)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x ) sim (   ) não 

  

9)         De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem 

para a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da 

graduação? 

     ( x ) sim  (  ) não 

 

 

 

 

 10)       Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Acredito que a IC tem contribuído para que os alunos da graduação compreendam melhor 

o sentido da Pós-Graduação Stricto Sensu e da pesquisa científica. Um dos principais 

desafios que encontramos nestes anos foi o distanciamento entre a Graduação e o PPGE 

nos casos, como o meu, em que os orientadores e co-orientadores não dão aulas na 

Graduação.   

 

Transcrição dos questionários respondidos pessoalmente. 

 

PROFESSORA 8  

7) Questionário para Professor Orientador de IC 

1)      Gênero 

         (x) feminino (  ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

( x ) Pedagogia  () Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( ) Pós- 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  ( x ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre (x) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (x ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

(x) sim  (   ) não 
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7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

(x) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (x) sim (   ) não 

 

9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     (x) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

 

Entendo a Iniciação Científica como fundamental para a construção do conhecimento e 

do pensamento crítico. 

 

PROFESSORA 9  

 

Questionário para Professor Orientador de IC 

 

1)      Gênero 

         (x) feminino (  ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

( x ) Pedagogia  () Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( ) Pós- 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (x ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista ( x ) Mestre (  ) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(x ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

(x) sim  (   ) não 

 

7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

(x) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (x) sim (   ) não 
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9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     (x) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

As práticas são positivas para o aluno e para o professor orientador, no entanto senti falta 

de apoio e informações do departamento responsável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORA 10 

 

Questionário para Professor Orientador de IC 

 

1)      Gênero    

         (x ) feminino (  ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

(  ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática ( x ) História (  ) Educação Física (  ) Pós- 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos ( x ) 6-10 anos (   ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre ( x ) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(x) 1-5 anos (   ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

( x ) sim  (   ) não  

 

7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x  ) sim (   ) não  
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9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     ( x) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Creio que as práticas de Iniciação Científica permitem oportunidades do encontro entre o 

professor e os alunos nas atividades em equipe, mesmo que seja difícil a organização do 

tempo entre os estudos e a carga horária de trabalho, são excelentes oportunidades de 

trocas de conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 11  

 

5) Questionário para Professor Orientador de IC 

 

1)      Gênero 

         ( ) feminino ( x ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

(  ) Pedagogia  () Letras  ( x ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( ) Pós 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (x  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre (x) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(x ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

(x) sim  (   ) não 

 

7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

(x) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      (x) sim (   ) não 
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9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     (x ) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

 

Em geral, as Instituições de ensino superior não dão a devida atenção à Iniciação 

Científica, fica muito na fala e pouco na ação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 12 

 

Questionário para Professor Orientador de IC 

 

1)      Gênero    

         ( x ) feminino (  ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( ) Pós 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (x ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre ( x ) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(  ) 1-5 anos ( x ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

(   ) sim  ( x  ) não  

 

7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

(x  ) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x  ) sim (   ) não  
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9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     ( x ) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

A Iniciação Científica estimula o aluno a desenvolver novos conhecimentos e a prática 

da pesquisa. Conhecendo as abordagens de pesquisas, o estilo da escrita acadêmica e as 

apresentações em eventos de Iniciação Científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 13 

 

11) Questionário para Professor Orientador de IC 

 

1)      Gênero    

         ( x ) feminino (  ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( ) Pós- 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos ( x ) 6-10 anos (   ) 11-15 anos ( x )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre ( x ) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(x ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

( x ) sim  (   ) não  

 

7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

( x ) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x  ) sim (   ) não  
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9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     ( x ) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Percebo no aluno que pratica a Iniciação científica tende a desenvolver um perfil 

organizado de estudos, amplia seus conhecimentos sobre os autores e suas produções, no 

decorrer dos encontros, pergunta sobre o desenvolvimento do trabalho, tira dúvidas sobre 

a metodologia, como entrevistar e como analisar. No final de cada semestre, é possível 

ver que o aluno realmente aprende nesse primeiro contato com a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORA 14 

 

Questionário para Professor Orientador de IC 

 

1)      Gênero    

         ( x ) feminino (  ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  (  ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( ) Pós 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(  ) 1-5 anos (x ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (  ) Mestre ( x ) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(x ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

(  x ) sim  (   ) não  

 

7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

(x ) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x ) sim (   ) não  
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9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

     ( x ) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

Nossas práticas com os alunos participantes de Iniciação Científica são muito positivas, 

geralmente observamos que esses alunos apresentam melhores resultados nas disciplinas 

e no desenvolvimento de sua formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 15  

 

Questionário para Professor Orientador de IC 

1)      Gênero    

         (  ) feminino ( x ) masculino 

 

2)      Curso de Licenciatura que praticou a orientação: 

( x ) Pedagogia  (  ) Letras  ( x ) Matemática (  ) História (  ) Educação Física ( ) Pós 

Graduação 

 

3)      Tempo de experiência na docência no ensino superior. 

(x ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

4)      Nível de titulação 

      (  ) Especialista (x ) Mestre (  ) Doutor (  ) Pós Doutorado (  ) Livre Docente 

 

5)      Tempo de experiência na orientação de Iniciação Científica 

(x ) 1-5 anos (  ) 6-10 anos (  ) 11-15 anos (  )16-20 anos (  ) 21-25 anos 

(  ) 26-30 anos  (  ) Mais de 31 anos 

 

6)      As pesquisas de Iniciação Científica que orienta se relacionam com as disciplinas 

ou conteúdos estudados pelos alunos? 

     (   ) sim  ( x  ) não  

 

7)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a aprendizagem cotidiana do aluno da graduação? 

        (x  ) sim (  ) não 

 

8)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

os conhecimentos de metodologia de pesquisa? 

      ( x  ) sim (   ) não  
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9)      De acordo com sua experiência, as práticas de Iniciação Científica contribuem para 

a formação do pensamento crítico e postura ativa e participativa do aluno da graduação? 

        ( x ) sim  (  ) não 

 

10)     Você gostaria de relatar sua opinião sobre suas práticas de Iniciação Científica? 

A Iniciação Científica auxilia o aluno da graduação a conhecer as pesquisas da Pós-

Graduação, incentivando que continue sua formação nos cursos de especialização em 

Lato Sensu como no Stricto Sensu.  

 

 

 


