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Resumo: 

No Brasil, há vários programas de fomento a Iniciação Científica, que é uma atividade que 

inicia o aluno de graduação na investigação e na produção de conhecimento a partir da sua 

participação em projeto de pesquisa científica sob responsabilidade de um professor orientador. 

Para compreender a percepção dos professores e dos alunos sobre como acontecem os 

momentos de orientação desenvolvemos um projeto de pesquisa tendo como sujeitos todos os 

professores e alunos de graduação que estavam inseridos no PIBIC na Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) no ano de 2009. Os instrumentos de pesquisa foram um questionário com 

questões abertas e fechadas para ser respondido on-line. Obtivemos um total de 212 respostas de 

alunos e de 188 respostas de professores. As respostas foram analisadas segundo a Análise de 

Conteúdo. Ao analisarmos os dados relativos ao tipo de orientação prestada pelos professores 

aos alunos de Iniciação Científica, verificamos que para 53% dos alunos e 57% dos professores 

a orientação desenvolvida é, prioritariamente, uma Orientação Técnica, isto é, a que privilegia o 

conhecimento de metodologias científicas e técnicas de laboratórios. Para esta Categoria, 
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tivemos três subcategorias: Aquisição do Conhecimento de Metodologia Científica; 

Direcionamento para Conhecimentos Específicos; Direcionamento Prático. Dentre as 

subcategorias, a Aquisição do Conhecimento de Metodologia Científica foi mencionada por 

39% dos professores e 37% dos alunos. Isto indica que os professores garantem, nas 

orientações, um espaço para a discussão e o aprofundamento de Metodologia Científica. Outra 

categoria levantada foi a Orientação Formativa, mencionada por 35% dos alunos e 47% dos 

professores. Para os professores, tal orientação, privilegia o direcionamento de conhecimentos 

gerais, desenvolve a capacidade argumentativa, o raciocínio crítico, um comportamento ético e 

o desenvolvimento da autonomia do estudante. Nesta categoria surgiram seis subcategorias, 

sendo as mais menciondas, Direcionamento para Conhecimentos Gerais (16% dos professores e 

19% dos alunos) e Orientação para o Desenvolvimento da Autonomia (18% dos professores e 

8% dos alunos). Os resultados apontaram que não existe um modelo único de orientação 

destinado aos alunos de Iniciação Científica, e que a direção desta depende do entendimento do 

professor a respeito de seus próprios objetivos para com a Iniciação Científica. Um dos 

objetivos do projeto foi o de verificar quais as características os professores entendiam ser as 

importantes para a atividade de Iniciação Científica favorecer a formação geral. Pelos resultados 

verificamos que, para uma orientação permitir o desenvolvimento científico do aluno e poder 

conduzir a uma formação geral é necessário que o professor possibilite o desenvolvimento da 

autonomia do estudante; incentive ou valorize ações criativas para a busca de problemas; 

discuta os aspectos éticos da ciência e da pesquisa científica; oriente o aluno a buscar diferentes 

literaturas; favoreça a máxima integração entre alunos e pesquisadores; incentive pesquisas 

interdisciplinares; incentive o aluno a expressar suas dificuldades. Embora ainda não seja o 

objetivo principal da atividade científica, há elementos para supormos que a Iniciação Científica 

possa vir a ser desenvolvida com finalidade para além da formação do Pesquisador. 

Palavras-chave: 

Iniciação Científica. Orientação científica. Graduação. Universidade. 

 

Introdução 

A Iniciação Científica se refere a uma atividade que inicia o aluno de graduação na investigação e na 

produção de conhecimento. No Brasil há vários programas de incentivo a essa atividade sendo que o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico é o mais abrangente e destina bolsas desta modalidade em 

todo território nacional. 
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A Iniciação Científica, conforme descrito na literatura específica, proporciona aos graduandos 

benefícios acadêmicos, profissionais e/ou pessoais podendo contribuir tanto para a formação 

específica do futuro pesquisador como para a formação geral do estudante. Estes benefícios terão mais 

ou menos impactos dependendo do planejamento e concepções do professor orientador. 

Este artigo propõe apresentar uma análise do planejamento e da prática da Orientação do estudante de 

Iniciação Científica a partir da percepção de professores e alunos. 

Foram sujeitos desta pesquisa todos professores orientadores de Iniciação Científica e todos alunos 

inseridos nesta atividade na Universidade Estadual de Campinas.  

Como instrumento de coleta de dados foi empregado um questionário on line aplicado em setembro de 

2009. Foram contabilizados um total de 212 questionários devolvidos de alunos e 188 de professores 

orientadores. A quantidade de respostas que objetivemos representou uma estimativa de erro de 

aproximadamente de 6%, calculada através da fórmula proposta por Yamane (1967, p. 886) para 

cálculos estatísticos simplificados. 

Além dos questionários, coletamos dados através de entrevistas realizadas com 4 alunos e com 4 

professores orientadores de Iniciação Científica. Escolhemos para participar desse momento 

professores com grande representação nos programas de Iniciação Científica e um aluno de cada áreas 

de ensino e pesquisa da Unicamp (Área de Artes, Área de Ciências Biológicas e Profissões da Saúde, 

Área de Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra, Área de Ciências Humanas) .  

Análise dos dados visou à compreensão dos espaços de ação tanto teóricos como práticos no processo 

formativo implícito na atividade de Iniciação Científica.   

 

A Iniciação Científica e seus benefícios para os universitários 

 A Iniciação Científica é uma atividade pedagógica que pode contribuir tanto para a formação do 

pesquisador, como para a formação do espírito investigativo do aluno.  Segundo a literatura a 

participação nessa atividade pode proporcionar aos estudantes benefícios de natureza acadêmica, 

profissional e pessoal. 

No que se referem aos benefícios acadêmicos, os autores citam que a participação do aluno no 

processo de construção do conhecimento com o contato direto com o orientador e pesquisadores da 

área pode repercutir no aumento das notas nas disciplinas do curso de graduação; e no aumento da 

possibilidade de inserção na carreira acadêmica, em cursos de mestrado e doutorado (BETTOI, 1995; 

MALDONADO; PAIVA, 1999; BARIANI, 1998; CALANZAS, 1999 CABERLON, 2003; 

BREGLIA, 2001; PIRES, 2002). 
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Os benefícios profissionais estão relacionados à possibilidade de socialização profissional, atingida 

pela participação em grupos de pesquisas, participação em congressos e publicação em revistas 

científicas; e à ampliação do conhecimento de uma área de atuação (BETTOI, 1995; BARIANI, 1998; 

BREGLIA, 2001; PIRES, 2002; FIOR, 2003; MASSI, 2008). 

Há autores que verificaram que a Iniciação Científica também pode contribuir para crescimento 

pessoal, para o desenvolvimento da maturidade e da responsabilidade no estudante de graduação 

(MALDONADO; PAIVA, 1999; BARIANI, 1998; CALANZAS, 1999; BREGLIA, 2001; FIOR, 

2003). 

Embora seja relatado inúmeros benefícios da Iniciação Científica o CNPq, órgão financiador desta 

atividade, ainda valoriza apenas os benefícios acadêmicos quando aponta na sua Resolução Normativa 

017 de 2006, que a finalidade da Iniciação Científica é “despertar vocação científica e incentivar 

talentos potenciais entre estudantes de graduação universitária, mediante participação em projetos de 

pesquisa, orientados por pesquisador qualificado”. 

Muitas pesquisas ressaltam que a Iniciação Científica responde a finalidade traçada pelo CNPq 

formando e incentivando os alunos promissores na investigação científica e na inserção da vida 

acadêmica (AZZI, 1994, SILVA; CABRERO, 1998, NEVES; LEITE, 1999, NEDER, 2001, PIRES, 

2002).  

Porém, estudos recentes evidenciam que atividade de Iniciação Científica contribui para além da 

formação do pesquisador e da qualidade da pós-graduação, podendo ser um espaço de formação de um 

espírito investigativo que contribui para a formação intelectual e moral do estudante de graduação, 

constituindo-se em um instrumento pedagógico. 

Dessa forma, acreditamos que o aluno que se insere na atividade de Iniciação Científica tem a 

possibilidade tanto de se desenvolver como pesquisador, como de adquirir um instrumental para olhar 

a realidade, abstrair e elaborar conhecimento contribuindo para sua formação geral. 

Damasceno (1999) demonstra que esse processo formativo acontece de forma prática, com a 

construção e participação do aluno no caminho da ciência, tendo claros os aspectos éticos, culturais e 

sociais que envolvem esta atividade. 

Porém, muitas vezes os professores orientadores não se preocupam com a formação do aluno, 

destinando a eles apelas atividades técnicas e burocráticas. Fava de Moraes e Fava (2000, p. 

6) apontam que muitos professores exploram os alunos “deturpando o programa e 

promovendo uma típica exploração de auxílio burocrático”. 

 

Apesar das imprecisões, para Von Zuben (1995) a participação em Iniciação Científica desde os 

primeiros anos de graduação faz com que o aluno entenda a importância e o significado do processo 
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de pesquisa na Universidade, possibilitando-lhe uma postura ativa no processo de produção do 

conhecimento. 

Para Breglia (2001), que realizou um trabalho cujo objetivo central foi identificar a repercussão dos 

programas de Iniciação Científica na formação dos graduandos, junto a alunos, professores e 

profissionais formados na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), a Iniciação 

Científica pode adquirir um caráter pedagógico, na medida em que atribue uma dinâmica à pedagogia 

da graduação e amplia o conceito de formação que não se limita só à vida acadêmica, mas se estende à 

formação de profissionais mais críticos, capacitados a responder aos desafios sociais e dotados de 

autonomia e iniciativa. Os resultados da pesquisa de Breglia (2001) evidenciaram que atividade de 

pesquisa na graduação é considerada por professores e universitários uma atividade motivadora e 

muito enriquecedora, que torna a formação mais abrangente e dota os graduandos de maior capacidade 

de observação e crítica.  

Breglia (2001) também identificou que a Iniciação Científica permite ao aluno criar laços afetivos, 

profissionais e acadêmicos com seus professores, o que gera um elemento diferenciador nesse 

processo. Este envolvimento é de tanta importância que Villas Bôas (2003) considera que a dedicação, 

a lealdade e até o paternalismo dos professores contribuem mais para a formação do aluno do que a 

sua própria competência.   

Breglia (2001) também observou que a possibilidade de publicações das pesquisas e participações em 

congressos ou seminários é muito valorizada tanto por professores como por alunos como momentos 

de formação. Tudo isso contribui para o que Breglia (2001) denominou de “pedagogia da Iniciação 

Científica”. 

Reconhecendo que a Iniciação Científica é um espaço de ampla formação do universitário, nos 

perguntamos: como são planejadas e acontecem os momentos de orientação do aluno na atividade de 

Iniciação Científica na Unicamp? 

 

A orientação de Iniciação Científica: algumas possibilidades 

Para ingressar no Programa de Iniciação Científica da Unicamp o aluno precisa ter desempenho 

acadêmico acima da média da turma, um professor orientador, preferencialmente doutor, e um projeto 

de pesquisa avaliado por pelo menos dois assessores da sua área de pesquisa. O aluno para requerer a 

bolsa de Iniciação Científica não pode não ter vínculo empregatício e deve dedicar-se integralmente às 

atividades do seu curso, de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação.  
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Cabe ao aluno orientado por um professor realizar uma pesquisa científica no período de um ano que 

será avaliada através de relatórios semestrais e no Congresso Anual de Iniciação Científica da 

Unicamp, onde todos os bolsistas têm a obrigação de apresentar seus trabalhos. 

É de responsabilidade do professor orientador planejar os momentos de orientação do aluno 

conduzindo-os no caminho da pesquisa. Este planejamento, conforme relatado nos questionários e nas 

entrevistas realizados para esta pesquisa, pode adquirir duas ênfases fortes: a primeira voltada para a 

Orientação Técnica do aluno, preocupada com a formação do futuro pesquisador e a segunda para a 

Orientação Formativa, baseada em metodologias de orientações direcionada para formação geral dos 

alunos. 

 O levantamento das frequências destas categorias mostrou que 53% dos alunos e 57% dos professores 

citaram Orientação Técnica como ênfase do trabalho de Iniciação Científica. Um dos professores 

respondentes colocou que: 

Sempre que oriento aluno de Iniciação Científica foco na formulação do experimento e análise 

dos resultados. 

 

Este dado indica que as orientações estão de acordo com os objetivos do PIBIC, garantindo a 

preparação do futuro do pesquisador formando recursos humanos para a pesquisa e contribuindo de 

forma decisiva para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. 

Apesar de alunos e professores citarem a Orientação Técnica com freqüências parecidas (53% alunos e 

57% professores) a análise por área mostrou algumas particularidades. Na área de Artes, 60% dos 

professores afirmaram planejaram uma Orientação voltada para as habilidades técnicas, porém apenas 

10% dos alunos ressaltaram características relacionadas a este tipo de orientação em suas respostas. 

Este mesmo fenômeno, porém com menor diferenças entre as porcentagens de professores e alunos 

aconteceram nas áreas de Ciências Exatas Tecnológicas e da Terra e Ciências Humanas. Isto pode 

indicar que apesar dos professores planejarem com maior frequência momentos de formação técnica 

os alunos não os reconhecem. 

Na área de Ciências Biológicas e Profissões da Saúde, 51% dos professores enfatizaram citaram que 

planejaram uma Orientação Técnica, enquanto 78% dos alunos apontaram aspectos deste tipo de 

orientação em suas respostas.  

O gráfico 1  mostra a distribuição dos alunos e professores por área na Categoria Orientação Técnica: 
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Gráfico 1: Distribuição dos alunos e professores por área na Categoria Orientação Técnica 

 

A Orientação Técnica foi caracterizada por três as subcategorias apontadas pelos alunos e professores, 

sendo elas: Aquisição de Conhecimento de Metodologia Científica; Direcionamento para 

Conhecimentos Específicos e Treinamento Prático.  

A subcategoria Aquisição do Conhecimento de Metodologia Científica foi a que apareceu com maior 

frequência nas respostas de professores (39%) e alunos (37%). Esta categoria se refere a uma 

orientação que se direciona aos ensinamentos dos passos metodológicas e das procedimentos de 

pesquisa. 

O aluno  deve ser orientado a encontrar o foco do seu trabalho e otimizar seu tempo de 

pesquisa (6APMD). 

Acho que o conhecimento de metodologia de pesquisa e, principalmente, o desenvolvimento 

de instrumentos de coleta de dados devam ser valorizados. Como por exemplo: ensinar como 

planejar e realizar um entrevista com os sujeitos da pesquisa (15BPMD). 

 

Foram incluídas na subcategoria Direcionamento para Conhecimentos Específicos respostas de alunos 

e professores que se direcionava para aprendizagens específicas relacionadas ao tema ou às técnicas de 

pesquisa. 

Aprendi muito nas minhas orientações a utilizar programas de análise estatística e banco de 

dados (5ABF1). 

Direciono os artigos para os alunos e trabalho também habilidade manual que é importante 

para a parte prática (5BPFD).  
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A Tabela 1 evidencia as frequências das subcategorias da Orientação Técnica nas respostas de 

professores e alunos. 

 

Tabela 1: Professores e Alunos - Subcategorias da Categoria Orientação Técnica 

Subcategorias 

professores  

% 

alunos % 

Aquisição do Conhecimento de Metodologia Científica 39 37 

Direcionamento para Conhecimentos Específicos  16 15 

Treinamento Prático 2 1 

 

A Orientação Técnica é importante na Iniciação Científica, pois instrurmentaliza os alunos nos 

primeiros passos da pesquisa científica. No entanto, é preciso que se defina o seu lugar para que o 

momento de Iniciação Científica não se torne um espaço em que o aluno aprenda somente técnicas 

práticas e as questões burocráticas dos fazeres da pesquisa sem reflexões críticas e teóricas. Fava de 

Mores e Fava (2000) já constataram este que também ficou evidente na fala da aluna entrevistada: 

Tive um orientador que me dava atividades muito direcionadas ao trabalho dele, fazia coisas 

para ele, como colocar dados de sua pesquisa em banco de dados, ajudar na organização de 

seminários, realizar análises específicas no laboratório, via-me mais como um secretário dele 

do que como estudante. Quando terminou a minha bolsa me inscrevi com outro orientador, que 

me ajudou a conhecer, de fato, e a entender como se faz uma pesquisa científica. 

 

Quando o professor planeja uma Orientação Formativa esse risco diminui, pois o destaque são os 

momentos de discussões, leituras críticas, interação com o grupo de pesquisa e com outros 

pesquisadores, promovendo o desenvolvimento autônomo e responsável dos alunos. 

A Orientação Formativa foi apresentada por 35% alunos e 47% dos professores. Professores e alunos 

que citaram esta categoria acreditam que os espaços de orientações não se limitam aos saberes 

técnicos, proporcionando uma formação ampla ao aluno universitário: 

Penso nas minhas orientações estimulando a capacidade crítica do aluno de problematizar 

conceitos e ideias, por isto valorizo muito as idas na biblioteca a leitura de várias obras e o 

envolvimento do aluno (1EPML). 
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Sempre pensei em fazer com que o aluno entendesse, tivesse uma visão geral do tema em que 

ele vai trabalhar. Nunca forneci um ‘pedaço’ de uma pesquisa, sem antes ter fornecido, ou 

tentado fornecer, ao aluno esta formação mais geral. Eu privilegio que o aluno ganha uma certa 

autonomia na realização do trabalho. Esta é mais importante do que o resultado do trabalho em 

si (P8EPMT). 

 

Ao observarmos a frequência desta categoria constatamos que, de modo geral, os professores 

apontaram mais que os alunos os momentos de orientação formativa na atividade de Iniciação 

Científica. Nas áreas de Ciências Biológicas e Profissões da Saúde, Ciências Exatas, Tecnológicas e 

da Terra e Ciências Humanas os professores citaram mais aspectos relacionados a esta categoria do 

que os alunos (Gráfico 2).  

Já na área de Artes enquanto 70% dos alunos se referiram a uma Orientação Formativa, 50% dos 

professores afirmaram garantir espaços de discussão, análises, problematização e leitura geral em suas 

orientações. Este dado confirma que os alunos desta área valorizam os aspectos ligados a formação 

geral do estudante. 
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Gráfico 2: Distribuição dos alunos e professores por área na Categoria Orientação Formativa 

 

A categoria Orientação Formativa foi caracterizada por professores e alunos em seis subcategorias, a 

saber: Direcionamento para Conhecimentos Gerais,  Desenvolvimento da Autonomia,  Integração 

entre Pesquisadores, Desenvolvimento do Senso-crítico, Desenvolvimento de Comportamento Ético, 

Desenvolvimento de Comportamento Ético. 

As frequências desta categoria estão apresentadas na tabela 2: 
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Tabela 2: Professores e Alunos – Subcategorias da Categoria Orientação Formativa 

Subcategoria professores % alunos % 

Direcionamento para Conhecimentos Gerais 16 19 

Desenvolvimento da Autonomia  18 8 

Integração entre Pesquisadores 12 3 

Desenvolvimento do Senso-crítico 5 1 

Desenvolvimento de Comportamento Ético 2 4 

Desenvolvimento da Responsabilidade 1 1 

 

A subcategoria Direcionamento para Conhecimentos Gerais apareceu nas respostas de 35 % dos 

respondentes e se refere a uma orientação que privilegie os espaços de leitura, discussões e análises. 

Em entrevista um dos professores relatou que planeja espaços para leitura de artigos, participação em 

Congressos, discussões com outros professores ou pesquisadores propiciando a formação ampla do 

aluno. 

A segunda subcategoria mais referenciada foi a Orientação para Desenvolvimento da Autonomia do 

Aluno. O fato de os professores citarem com maior frequência essa subcategoria do que os alunos 

pode indicar que estes não reconhecem a intencionalidade dos professores em planejar atividades para 

que se tornem autônomos e ativos no processo do conhecimento: 

Eu sempre mostro para o aluno que ele pode contribuir para o trabalho de pesquisa e que tem 

autonomia para trazer novos materiais, novas técnicas, novos olhares (3HPMD). 

O aluno de graduação deve ser incentivado a desenvolver inicialmente a curiosidade sobre 

algum aspecto da pesquisa, dar respaldo para que ele possa através de orientação desenvolver o 

próprio questionamento (a pergunta) (19BPFD). 

 

Um aluno demonstrou em sua resposta como entendeu a sua orientação voltada para o  

Desenvolvimento da Autonomia: 

Foi realmente uma orientação, meu professor orientador não postulou nada em meu projeto, 

desde o princípio as iniciativas eram minhas e ele as coordenava, indicando onde e como 

poderia melhorar, sugerindo outras leituras, mas sempre esperando que eu buscasse meus 

objetivos, que também foram traçados por mim. Principalmente que caminhos a pesquisa 

estava tomando e sobre a síntese em relatórios, como eu deveria proceder, o que eu poderia 
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colocar a mais nos relatórios, retirar, quais partes da pesquisa eu deveria me aprofundar. Tudo 

isso fez com que me tornasse mais autônomo (A20HF1). 

 

Os gráficos 3 e 4 evidenciam que um número grande de sujeitos indicaram somente uma das 

categorias (77% dos professores; 73% dos alunos) sendo que a categoria Orientação Técnica (43% dos 

professores; 45% dos alunos) foi a que apareceu com maior frequência.  

13% dos professores e 7% dos alunos apontaram concomitantemente aspectos de uma Orientação 

Técnica  e de uma Orientação Formativa. 
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Gráfico 3: Distribuição de 

professores nas categorias 

Orientação Técnica e 

Orientação Formativa 

Gráfico 4: Distribuição de 

alunos nas categorias 
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A fim de verificarmos os espaços de Orientação Formativa, fizemos um levantamento sobre as formas 

de pesquisas buscando entender se as pesquisas de Iniciação Científica são disciplinares ou 

interdisciplinar. Tal dado é relevante, pois aponta para um dos princípios postulados por Humboldt 

(2003): o da interdisciplinaridade atingida principalmente pela atividade de pesquisa científica. Esses 

dados nos permitem aferir que a atividade de Iniciação Científica permite práticas interdisciplinares de 

grande importância para uma orientação mais formativa.  

O gráfico a seguir demonstra esta tendência: 
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Gráfico 5: Distribuição dos tipos pesquisas disciplinar ou interdisciplinar realizadas na 

Iniciação Científica  

 

Um outro dado que evidencia espaços de orientação formativa é que 95% dos respondentes apontaram 

que orientam os alunos a realizarem pesquisas desinteressadas e sem vínculos com nenhuma 

instituição externa à universidade. Isto demonstra que a quase totalidade das pesquisas de Iniciação 

Científica na Unicamp no ano de 2008 não adquiriram a forma pragmática e utilitarista, o que se 

assemelha às proposições de Humboldt (2003).  

 

Considerações finais 

Os dados mostraram que a Orientação de Iniciação Científica tem ênfases, prioritariamente, Técnica, 

privilegiando o conhecimento de metodologias científicas e técnicas de laboratórios, conforme 

relatado por 53% dos alunos e 57% dos professores. Porém, a análise mostra que o planejamento de 

uma orientação direcionada para a formação geral do aluno começou a ser privilegiada nesta atividade. 

46% dos professores acreditam que a orientação de Iniciação Científica deva privilegiar a construção 

de conhecimentos gerais, desenvolver a capacidade argumentativa, o raciocínio crítico, um 

comportamento ético e a autonomia do estudante. 

Este dado é relevante, pois mostra que um grande número de  professores (46%) da Unicamp se 

preocupam em não apenas formar uma visão técnica, pragmática, fragmentada e especializada do 

estudante. 
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É interessante notar que a direção da orientação de Iniciação Científica dependerá do entendimento do 

professor a respeito de seus próprios objetivos para com a Iniciação Científica. Como os professores 

da Unicamp entendem o valor da formação básica e geral é natural que eles planejem um trabalho de 

orientação com esta direção. Com isso, acreditamos que mais professores poderiam vir a utilizar da 

atividade de Iniciação Científica para propor um trabalho pedagógico que supere a formação técnica, 

reconhecendo este espaço como um espaço de formação que agrega ao currículo formal.  

Apesar de acharmos que pode ser ainda maior o número de professores que apontem oferecer uma 

orientação menos técnica e mais formativa, os dados revelam que 53% dos professores sujeitos desta 

pesquisa orientam pesquisas interdisciplinares e 95% pesquisas desinteressada. Acreditamos que uma 

orientação com estas ênfases supera a fragmentação imposta pelos currículos atuais, oferecendo uma 

formação geral dos estudantes.  

Estes dados nos possibilitam entender que a Iniciação Científica pode ser um lugar onde se 

materializam formas curriculares inovadoras, que se difere da rigidez da disciplinarização, 

contribuindo para a formação do aluno. 

Para finalizar constatamos que para um planejamento das orientações de Iniciação Científica que 

visam a formação geral do aluno e não somente a formação do pesquisador especializado é preciso que 

o professor: 

� Garanta a buscar diferentes literaturas, no sentido de compreender que há muitas informações 

disponíveis, as  quais precisam ser separadas e classificadas; 

� Planeje espaços de integração entre alunos e pesquisadores (professores, mestrando, 

doutorandos, alunos de Iniciação Científica), seja dentro da própria instituição ou grupo de 

pesquisa, seja pelo encontro proporcionado em seminários, eventos, congressos; 

� Oriente pesquisas com características interdisciplinares; 

� Contribua para o desenvolvimento da autonomia do estudante consentido que apresente sua 

compreensão, assuma suas decisões,  participe das discussões, experimente diferentes 

métodos, apresente seus resultados em eventos, interaja com outros pesquisadores seus 

projetos, elabore novas problematizações.  

� Entenda as dificuldade dos alunos; 

� Analise os aspectos éticos da ciência e da pesquisa científica. 
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Investigação-ação e formação de professores com vista à inovação pedagógica 

Autor/a (es/as):  

Cardoso, Ana Paula [Instituto Politécnico de Viseu, CI&DETS, Escola Superior de Educação] 

Resumo: 

A investigação-ação é uma metodologia que se afasta da investigação clássica, na medida em 

que visa, prioritariamente, a mudança educacional, procurando envolver os protagonistas no 

processo e contribuindo, assim, para a formação dos próprios autores (Máximo-Esteves, 2008). 

Por este motivo tem-lhe sido reconhecido um importante contributo para a inovação e formação 

de professores, razão pela qual tem sido levada a efeito em cursos de formação inicial e 

contínua de professores, designadamente ao nível do ensino superior politécnico. A presente 

problemática levou-nos a colocar a seguinte questão: Em que medida a investigação-ação é uma 

estratégia metodológica útil na formação de professores no ensino superior?  


