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  INTRODUÇÃO: 
Alguns autores têm destacado que o engajamento nas 
atividades do ensino por investigação pode levar ao 
aprendizado do discurso da comunidade científica. Esse 
aprendizado é entendido como uma atividade 
epistêmica no qual são apropriados também os critérios 
para avaliar os conhecimentos e os métodos 
considerados como legítimos dentro da comunidade 
científica (JIMÉNEZALEIXANDRE, 2006 e KELLY, 
2005). A educação tradicional tem demonstrado não 
responder aos ensaios da sociedade motivo pelo qual 
entidades como a UNESCO, a Sociedade Brasileira 
para o Progresso das Ciências e o Ministério da 
Educação tem indicado a Educação Científica como um 
dos possíveis caminhos para a mudança no processo 
educacional dos estudantes da educação básica. Nesse 
prisma, entidades de fomento como o CNPq e FAPESB 
e instituições como os Institutos Federais tem crescido 
as trincheiras das instituições que apostam no Ensino 
por investigação como processo formativo capaz se 
contribuir de maneira significativa para a alteração da 
realidade educacional brasileira que, segundo o PISA, 
por exemplo tem consistido não só em altos índices de 
retenção e evasão, como na incapacidade de 
estudantes de realizar atividades básicas ligadas aos 
conhecimentos de ciências e a matemática. Analisar o 
potencial formativo da metodologia do ensino por 
investigação em estudantes da educação básica e 
profissional do IF baiano campus Catu que 
desenvolveram projetos de Iniciação Científica Jr, com 
fomento do CNPq e FAPESB em editais oferecidos pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IF Baiano entre 
os anos de 2013 e 2015. 

  MATERIAL E MÉTODOS: 
Os sujeitos abrangidos são estudantes do ensino médio 
que foram bolsistas de iniciação científica Junior entre 
os anos de 2013 a 2015. Para o desenvolvimento da 
pesquisa foi feito a revisão bibliográfica sobre o tema ao 
qual estar ligado a pesquisa, leitura e estudo dos editais 
e criação do questionário semiestruturado para se 
conseguir dados que respondesse as questões 
inerentes à pesquisa. Por meio de comunicação foi 
enviado o questionários para os sujeitos que se 
disponibilizaram a participar da pesquisa, e depois de 
respondidos nos foi enviado de volta. 
 
 
 
 
 
 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A construção do questionário foi norteado com base nas 
leituras com anseio de responder questões que levasse 
a entender como se da o processo de aprendizagem 
por meio da pesquisa. Boa parte dos estudantes 
entrevistados está na faculdade em um curso ligado a 
área em que fez iniciação cientifica, participar do IC 
ajudou na construção do seu ser cientista, cidadão 
critico. Para alguns a motivação em participar do IC JR 
era a vontade de aperfeiçoar o seu conhecimento e a 
possibilidade de passar esses conhecimentos para 
outras pessoas por meio de apresentações, para outros 
se tratava de uma busca por resultados ligados com a 
temática do seu projeto, além de ter um diferencial em 
relação a outros alunos, e enriquecer o seu currículo 
lates. Muitos estudantes entraram na iniciação cientifica 
como meio de ganhar um dinheiro, porem com o 
decorrer do tempo o interesse foi sendo desenvolvido 
como se percebeu que questões do seu projeto estava 
ligado a sua vida cotidiana.  
  CONCLUSÃO: 
A participação na iniciação possibilita um maior vinculo 

entre o estudante e a instituição de ensino, pois ele 

estará sempre tentando mostrar que independente da 

idade ele pode ser cientista e ajudar as pessoas ao seu 

redor na descoberta de um novo conhecimento, Com a 

participação no projeto gera no estudante um senso de  

responsabilidade ajudando-o no seu amadurecimento 

intelectual e pessoal, contribui no processo formativo, 

levando os estudantes a se dedicar mais aos estudos 

levando-o a manter boas notas.Quando ele chega na 

universidade com um diferencial pois ele leva consigo 

todo o conhecimento que adquiriu com sua vivencia na 

Iniciação Cientifica, parte das as exigências dos editais 

tem sido atendidas e tem contribuído no processo 

formativo desses jovens. 
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