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Existem vários tipos de conhecimentos gerados
pela sociedade, um deles é o conhecimento
científico. A ciência possui um conceito
diversificado, porém, grosso modo, podemos dizer
que é o estudo que engloba assuntos de interesse
social, como: meio ambiente, saúde, tecnologia,
arte, sociedade etc. Ela nos possibilita um
desenvolvimento social e tecnológico qualificado
por meio da inovação, criatividade e investigação.

Nesse sentido, a ciência tem processos de
investigação que levará em consideração
experimentos, comprovações e observações
perante aquilo que está sendo pesquisado.
Conforme as evidências mudam, o comportamento
social muda, ou seja, com o passar do tempo, o
aprimoramento tecnológico e as conclusões
científicas, o conceito de algo já estabelecido na
sociedade terá a possibilidade de ser repensado.

Mundialmente, países de primeiro mundo como
Estados Unidos e países europeus apostam na
qualificação de pesquisadores e na publicação
de artigos científicos. Com isso, os seus 

investimentos em relação à ciência são
significativos, sendo um dos fatores para o
desenvolvimento qualificado desses países.

No Brasil, um dos grandes problemas que
enfrentamos é a pouca valorização da ciência
pelas instâncias governamentais. O investimento
direcionado a essa área é escasso. Conforme os
dados da pesquisa de Indicadores Nacionais de
Ciência, Tecnologia e Inovação realizada em2017,
o Brasil investiu 1,26% do Produto Interno Bruto (PIB)
em pesquisas e desenvolvimentos naquele ano, o
que é avaliado como um valor baixo. Além de estar
no 11º lugar no ranking de países que mais
publicaram artigos científicos no ano de 2018,
segundo a National Science Foundation (NSF).

Portanto, a ciência deve ser compreendida como
uma ferramenta que produz retorno de qualidade
de vida à sociedade. Nesse sentido, os
pesquisadores devem estar sempre abertos para
discussões e críticas; além disso, a ciência deve
objetivar que toda a sociedade possa desfrutar de
seus resultados e conhecimentos alcançados.

por Daniela Nery Resende
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Maísa Gonçalves da Silva, professora de
Matemática da Escola de Educação Básica da
UFU (Eseba/UFU), conta-nos sobre seu trabalho
relacionado à pesquisa com discentes da
Educação Básica. O seu primeiro grupo de
iniciação científica foi em 2008, com alunos de 4º
ano, e, desde então, não parou de orientar.

A professora coordena o Grupo de Estudos,
Pesquisas e Inovações Tecnológicas (GEPIT),
oficializado na Eseba em 2014, reconhecido pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) desde este ano, e que
congrega 48 estudantes que lhe trazem orgulho e
realização.

A docente também compartilha o desejo de
tornar a pesquisa como parte da escola, isto é,
não apenas como uma atividade optativa: “Eu e
vários autores consideramos que um país se
desenvolve a partir do momento em que ele tem
resultados significativos dentro da ciência, então
não realizar pesquisa com alunos da Educação
Básica seria privá-los de descobertas. Eu diria
que os estudantes que fazem iniciação científica
comigo são sujeitos que, com certeza, terão
destaque como estudantes e profissionais”,
defende a pesquisadora.

O espaço reservado à pesquisa na Educação
Básica, porém, é bastante limitado. Segundo a
entrevistada, muitos de seus alunos não participam
de editais de bolsa por estarem no Ensino
Fundamental, sendo assim, muitos projetos não são
desenvolvidos por falta de verba, investimentos, ou
porque não se tem parcerias para desenvolvê-los.

Nesse sentido, em virtude dos fatos mencionados,
algumas pesquisas não são desenvolvidas no
contexto da Educação Básica, desconsiderando,
em muitos casos, a competência dos
pesquisadores envolvidos.

Maísa finaliza pontuando: “Ver o quanto você
contribuiu na formação desse sujeito, e a
possibilidade de ter instigado a necessidade e a
vontade de buscar e estudar é incrível. O que eu
trabalhei foi alfabetização científica, mas eles têm
potencial de serem grandes cientistas. Fazer
iniciação científica é prazeroso, mas é chato
também. Às vezes todo mundo vai jogar videogame
ou assistir filme, e você vai fazer sua apresentação
ou seu texto. Mas eu diria que a iniciação
científica na Educação Básica acaba criando uma
família. Você vai criando grupos de apoio 
dentro daquele espaço, e isso é 
incrível.

por Isabelle Alves Florêncio



Projeto:  Avaliação Socioambiental: relação entre covid-19 e as poluições
Orientadoras: Nicole Cristina e Maísa Gonçalves
Alunos: Pedro Augusto, Maria Eduarda Soares e Davi Leônidas

 1º Lugar FICP2º Lugar Ciência Viva
O grupo fez uma pesquisa relacionando o cenário pandêmico atual com o
meio ambiente, sensibilizando as pessoas sobre as queimadas e a
poluição. Para os pesquisadores, “fazer ciência é explorar e transformar
um mundo em um lugar melhor, começando pela nossa realidade”. Tanto
Pedro, em seu segundo ano, quanto Davi e Maria Eduarda, em sua
primeira experiência, ficaram gratificados pelas premiações, e a
orientadora Nicole felicitou seus pesquisadores pelo trabalho: “Me sinto
muito feliz e realizada pessoal e profissionalmente. Ver na prática a
iniciação científica na Educação Básica sendo possível me transformou
como professora.”

 1º Lugar Ciência Viva

Diferentemente da maioria dos grupos formados no GEPIT, o tema deste foi
continuação de um projeto iniciado no ano passado. Os alunos, então, desenvolveram
um protótipo de um gerador que capta energia elétrica de forma limpa, econômica e
sustentável. Os pesquisadores relatam que a maior dificuldade foi encontrar materiais
que explicassem o funcionamento de um gerador. A motivação do grupo traduz-se em
encontrar meios para melhorar a sustentabilidade e a saúde dos seres no mundo.

Projeto: Atividades físicas como recurso de microgeração energética e melhoria na qualidade de vida
Orientadores: Felipe André Diniz, Debora Regina e Maísa Gonçalves
Alunos: Kenzo Massuda, Filipe Santana e João Pedro Cardoso

 1º Lugar FEMIC2º Lugar FEBIC

A priori, o grupo pretendia pesquisar sobre a aplicação da Inteligência Artificial na
Agricultura, mas as possibilidades foram limitadas pela pandemia. A falta da escola,
então, foi colocada em pauta, gerando a AISLA – um protótipo de aplicativo com
aplicação de Inteligência Artificial que auxiliaria os professores em tarefas repetitivas,
como chamada ou visto. Mesmo com o cenário de pandemia, os pesquisadores
contaram com o apoio do GEPIT, e os elogios ao longo da pesquisa serviram “de gás”
para que continuassem desenvolvendo o projeto.

Projeto: AISLA: Inteligência Artificial para auxiliar professores da educação básica
Orientador: Ezequias Cardozo
Alunos: Davi Dias, Felipe Davi e Isabella Freitas

1º Lugar FEBIC1º Lugar Ciência Viva
O tema “aeromodelismo” foi bastante popular entre os integrantes do GEPIT, tanto
que um grupo foi formado com 6 participantes. Os pesquisadores foram motivados
pela ausência de pesquisas sobre um tema de tamanho potencial: produção de
aeromodelos sustentáveis. Muitas dificuldades foram encontradas no caminho, como o
alto custo dos materiais, o consumo de isopor, a falta de experiência e, ainda, o
isolamento social, que limitou os testes presenciais e causou a perda de algumas
parcerias.

Projeto: Aeromodelismo: ensino de física para estudantes da educação básica
Orientadores: Maísa Gonçalves, Wilma Pereira e Youry Souza
Alunos: Arthur Cunha, Murilo Cesário, Felipe Belchior, Bruno Alvares e Vinicius de Ávila

2º Lugar Ciência Viva3º Lugar FEMIC

O grupo sempre teve bastante interesse em trabalhar com construção civil e
decidiu desenvolver um estudo quanto a uma ferramenta capaz de auxiliar nas
construções a fim de reduzir os danos causados ao meio ambiente. “Nossa
pesquisa dependia muito do trabalho com ferramentaria e, também, de um
contato mais próximo de uma construção civil. Nosso trabalho é muito teórico,
mas muito rico. Com a pesquisa realizada, foi possível identificar os principais
impactos que ocorrem na fase de uso de uma construção, e o próximo passo
será propor algo que colabore para que esses impactos sejam minimizados ou
evitados”.

Projeto: Os impactos ambientais causados por um edifício convencional em sua fase de uso
Orientadores: João Erivaldo e Maísa Gonçalves
Alunos: Fabrício Nunes, Frederico Pires e Gabriel Gonzaga

O grupo é formado por três dos integrantes mais novos do GEPIT, e os
autores contam como o isolamento social dificultou a pesquisa: “nosso
projeto se baseia em dois projetos encubados no SIEPS, a feirinha solidária
e a família de agricultores, e por causa do período de pandemia, a gente
não conseguiu ir à feirinha nem entrevistar as famílias com facilidade”. Os
pesquisadores dizem que o projeto deu bastante trabalho, mas que
conseguiram lidar, e a melhora na escrita e leitura, o aprendizado, troféus,
bolsas e experiência vivenciados fizeram valer a pena.

Projeto: Projetos de economia popular solidária encubados no SIEPS/UFU: análise da feira solidária e família de agricultores
Orientadoras: Arianne Vellasco e Maísa Gonçalves
Alunos: Daniel Augusto, Gabriela de Castro e Lucas Reis

 1º Lugar Ciência Viva

O primeiro pensamento do grupo foi a influência dos filmes ficcionais na noção
popular de Inteligência Artificial (IA), resultando no projeto que objetiva discutir
a noção ética em máquinas de IA. Mesmo com as dificuldades do isolamento, o
estímulo de pesquisar um tema futurístico e poder compartilhar o conhecimento
adquirido incentivou as autoras a continuarem a pesquisa. Dentre as conquistas
das autoras, destaca-se o prêmio “Faça Ciência como uma Garota”, na FICP:
“prêmios como esse, que tem como objetivo influenciar meninas a pesquisarem,
são de extrema importância, visto como a Ciência antigamente era formada
predominantemente por figuras masculinas – realidade tal que vem mudando”,
pontua as pesquisadoras.

Projeto:  Discutindo sobre Ética e Inteligência Artificial
Orientadores: Wilma Pereira, Maísa Gonçalves e Youri Souza
Alunas: Camilla Steffany, Isabelle Alves e Lavínnia Lagares

Projeto: Criando mapas de PANC: usando a tecnologia para diminuir distâncias
Orientadores: Keyme Gomes, Youri Souza e Maísa Gonçalves
Alunos: Clara Cristina, Marcelle Alessandra e Maria Júlia Rodrigues

O grupo pesquisou sobre Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC). Ao falar sobre o tema
da pesquisa, Marcelle afirma que “todas nós achamos interessante o assunto, pois são questões
pouco conhecidas, mas que podem ajudar muito”. Maria Julia disse que “a motivação da pesquisa
surgiu a partir do momento que desenvolvemos a ideia de fazer uma plantação nossa (...) e a
parte mais difícil foi a de catalogar planta por planta no aplicativo”. Sobre fazer ciência, Clara
defende que “não se pode confundir qualidade científica com quantidade (de publicações); fazer
ciência é valorizar e respeitar o universo de experiências do pesquisador”.

2º Lugar Ciência Viva3º Lugar FEMIC

2º Lugar Ciência Viva



Projeto: Análise da influência das tecnologias digitais na vida de adolescentes durante a pandemia de COVID-19
Orientador: Tiago Amaral Sales
Alunos: João Emanuel Zilli, Davi William Ferreira e Arthur Rodrigues

Aeromodelismo: ensino de física para estudantes da educação básica:
Credencial para a FEBRACE
Credencial para a LIYSF

AISLA: Inteligência Artificial para auxiliar professores da educação básica:
Credencial para a EXPOSITECBR 
Credencial para a FEBRACE 

Avaliação Socioambiental: relação entre covid-19 e as poluições:
Credencial para a MOCICA
Credencial para a 21º UFMG Jovem

Criando mapas de PANC: usando a tecnologia para diminuir distâncias:
Credencial para a FEINCYT
Credencial para a UFMG Jovem

Discutindo sobre Ética e Inteligência Artificial:
credencial para a FEMIC

Caracterização do perfil epidemiológico dos acidentes causados por animais
peçonhentos:
Credencial para a CIENTEC

O grupo pesquisou sobre a relação do Novo Coronavírus com as tecnologias digitais, a
partir da curiosidade em entender esse momento de pandemia e da mais constante
presença das tecnólogas no cotidiano de todos. As pesquisadoras, mesmo ansiosas e
nervosas, apresentaram seu projeto em quatro feiras e saíram com a sensação de “dever
cumprido”. Para as autoras, ciência é “questionar, investigar, experimentar e divulgar suas
descobertas, erros e acertos”, e Ariane diz que sua motivação para orientar é “manter o
elo entre o ensino e a investigação científica”.

1º Lugar Ciência Viva1º Lugar FEMIC

A pesquisa começou simultaneamente ao início da pandemia de COVID-19, de tal forma
que o grupo decidiu analisar a relação entre os adolescentes e as tecnologias neste
período. Os pesquisadores relatam que não tiveram nenhuma grande dificuldade no
desenvolvimento do trabalho, executando-o de maneira fluída e tranquila. Para o grupo,
“ciência é o estudo da evolução, em todos os sentidos.”

1º Lugar Ciência Viva

Projeto: Tecnologias Digitas e covid-19: conhecendo o Novo Coronavírus
Orientadoras: Ariane de Souza, Taynara Altair e Maísa Gonçalves
Alunas: Ana Laura Lousa e Maria Fernanda Santos

1º Lugar FEBIC

Sendo um dos pesquisadores residente em zona rural, o grupo achou interessante
pesquisar sobre animais peçonhentos que estavam envolta de sua casa, considerando,
ainda, a falta de pesquisa sobre o assunto. Uma das maiores dificuldades para o grupo
foi a análise dos dados trabalhados, contudo os autores conseguiram analisá-los. Para o
grupo, ciência "são todas as atividades que visam uma melhora da sociedade ou um
avanço voltado para a sociedade."

Projeto: Caracterização do perfil epidemiológico dos acidentes causados por animais peçonhentos
Orientadores: Débora Cristina de Oliveira e David Collares
Alunos: Louryel Henrique Nogueira e Cláudio Ferreira

CREDENCIAIS

buscam formular um artigo sobre representatividade
e identificação em livros infanto-juvenis, motivadas
pela ideia de compreender a importância do
reconhecimento que diferentes realidades,
principalmente de grupos minoritários, recebem na
literatura contemporânea.

A professora Walleska Bernardino orientou três
alunas ao longo de 1 ano, de agosto de 2019 a julho
de 2020. O projeto das orientandas do ensino
médio, Amanda Braga e Edwiges Marto, tratou de
analisar a “Representação da mulher em tiras do
Jornal Folha de S. Paulo”. Já o projeto “Práticas de
pesquisa na/para a Educação Básica”, da
graduanda de pedagogia, Maria Júlia, co-orientado
com a professora Mariana Batista (UFCAT), teve por
objetivo refletir sobre práticas de pesquisa em
escolas da rede pública de ensino. A professora
Walleska acredita que a pesquisa deva ser uma
prática naturalizada, especialmente, na Educação
Básica.

As professoras Mariana Batista (UFCAT) e Franciele
Queiroz (Eseba/UFU), da área de Língua Portuguesa,
orientaram, entre 2019 e 2020, as alunas Eduarda
Gabriella Silva e Winy Danielly Silva Souza no projeto
de pesquisa “Brasil em fotografias: representações
na revista Travel in Brazil”. A pesquisa teve como
objetivo o estudo e a análise de fotografias
publicadas no periódico que fez parte das ações do
Departamento de Imprensa do Governo Vargas, no
início dos anos de 1940. Nessa investigação, as
discentes analisaram fotografias e discutiram a
representação construída sobre o Brasil, seu povo e
sua cultura. A docente Franciele Queiroz comenta: a
pesquisa é um instrumento importante para a
autonomia discente e oportuniza a criticidade dos
pesquisadores.

O projeto “Qualidade de Vida na escola: atividade
física, nutrição e estratégias pedagógicas entre
escolas de diferentes redes de ensino” ficou em 2º
Lugar na XXV edição da feira Ciência Viva, na área
interdisciplinar. O trabalho conta com a orientação
dos professores Bruno, Cristian e Clarice da Eseba e
foi desenvolvido pelo aluno Gabriel Prezoto, com
parceria direta do Grupo de Estudos e Pesquisas em
Espaços Educativos Inovadores (GEPEEI), filiação
das alunas Clara e Gabriela, as quais também
apresentaram nas feiras. 

O orientador Bruno comenta que o grupo já avaliou
a qualidade do lanche que os alunos trazem de casa
para a Eseba e a quantidade de atividade física
realizada pelos alunos durante todas as aulas.

Roberta Paula Gomes Silva, docente da área de
História, orientou sua primeira pesquisa de Iniciação
Científica em 2019, em que estudantes do 3º ano do
Ensino Médio desenvolveram o projeto intitulado
“Imagens e representações dos povos indígenas do
Brasil na produção dos youtubers indígenas
brasileiros”, objetivando identificar os principais
temas abordados, o número de visualização e os
principais comentários de cada publicação do canal
do youtuber indígena Cristian Wariu, escolhido como
objeto de pesquisa. Os resultados foram
apresentados na I Mostra de Iniciação Científica da
Eseba no ano de 2019 e o grupo pretende retomar o
projeto.

O Grupo de Estudos em História, Linguagens e
Mídias (GEHLIM), orientado pelo professor André Luis
Bertelli Duarte, pesquisa, desde 2018, a mitologia
grega na literatura juvenil atual, tendo como objeto
de pesquisa analisar as obras de Rick Riordan, como
a saga Percy Jackson e os Olimpianos. As
pesquisadoras Isabella e Isabelle apresentaram no
Ciência Viva, em 2018, participaram da I Mostra de
Iniciação Científica da Eseba, em 2019, e, em 2020, 

por Isabelle Alves Florêncio
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Gabriel Antonio Martins Vieira apresentou o
projeto “Angola Janga: um estudo sobre Zumbi dos
Palmares na versão história em quadrinhos”, e
Camilly Eduarda Silveira Alves desenvolveu o tema
“Da pesquisa à extensão: a experiência de criação
de uma oficina criativa”.

O trabalho de Gabriel Vieira consiste na análise da
escrita de Marcelo D’Salete sobre a narrativa de
Palmares e a resistência negra no período colonial.
Sobre o impacto de seu trabalho ele nos diz que
“[...] a importância que existe em estudar
Palmares, e Zumbi, no mundo em que vivemos,
onde as questões que envolvem a negritude e o
passado colonial do país estão sendo
constantemente pauta e são ainda invisibilizadas
por pessoas que não entendem ou não têm a
sensibilidade de entender o processo que leva
tanto sofrimento a diversos grupos de pessoas
hoje.” Ainda defendendo sua pauta, ele aborda a
temática no mundo contemporâneo “[...] mostrar
que essas temáticas não podem só estar nos livros
de história para serem deixadas de lado na
intenção de que se aprenda toda a matéria a
tempo, mas que narrativas como essa precisam
estar presentes em nosso cotidiano.”

O projeto de Camilly Alves começou a ser
produzido pelo interesse da orientadora Gyzely
Lima em suas produções de textos, poemas,
paródias, haikai e afins. Dessa forma a aluna, com
ajuda da orientadora, começou a desenvolver um
trabalho sobre escrita criativa. Sobre isso Camilly
nos informa que “[...] nosso tema acabou se
tornando um estudo sobre o desenvolvimento de
oficina de escrita criativa a partir de notícias de
jornal [...]”.

Logo, os alunos e pesquisadores ressaltam o seu
interesse para continuarem com suas pesquisas e
citam a importância da iniciação científica no
âmbito escolar. Camilly afirma que “é uma parte
essencial para complementar o nosso aprendizado
e auxiliar na nossa evolução como cidadão e
indivíduo, sendo mais crítico, analítico, pensando
mais na sociedade como um todo, buscando e
aprendendo assuntos de interesse pessoal”. Com
suas experiências, vemos o importante papel da
ciência em nossas vidas.

A ciência e a pesquisa científica devem ser
práticas inerentes ao cotidiano. Muitos
profissionais da educação acreditam que o
contato com projetos científicos desde a
educação básica e o ensino médio introduz uma
excelente formação acadêmica e um
reconhecimento pessoal para a vida do aluno,
além de oportunizar outra perspectiva de ensino e
aprendizagem.

Gyzely Lima, doutora em Estudos Linguísticos, atua
no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus
Uberlândia Centro, acredita em diversos caminhos
metodológicos para o ensino. Um deles é a
autonomia de seus alunos para progredirem e
buscarem o melhor desenvolvimento em suas
aprendizagens.

Sobre o seu contanto constante com projetos de
iniciação científica no ensino médio, ela afirma
que “quando o professor se envolve com
pesquisa, ele estimula o caráter de investigação
acadêmica no adolescente”. Nesse sentido, o
estudante explorará todo o campo científico,
possibilidades de metodologia e lugares em que
a pesquisa pode ser desenvolvida.

Na carreira da profissional, segundo a docente,
um dos seus maiores obstáculos é a sobrecarga
devido à divisão de tarefas entre as aulas
aplicadas na escola e orientação na área
científica. Além disso, a professora e
pesquisadora ressalta a falta de fomento, além
da falta de reconhecimento pelo trabalho e
conquistas. Entretanto, a sua inspiração está nos
resultados e na aprendizagem, não só dos alunos,
mas também na sua enquanto orientadora. Sobre
o assunto ela diz “enquanto professora eu
também aprendo muito durante as pesquisas, e
ver o quanto eu aprendo, o quanto os meus
alunos se desenvolvem está para além desse
reconhecimento externo”.

Dentro do seu campo profissional, ela, juntamente
com 2 alunos, estudantes do ensino médio do
campus Uberlândia Centro, conquistaram o
prêmio de menção honrosa na 2ª Feira Binacional
de Ciência e Tecnologia. 

por Daniela Nery Resende
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Por meio do projeto “Práticas Pedagógicas
de/pela Pesquisa na/para Educação Básica”,
vivenciado no período de 03/09/2018 a
30/06/2019, foram experenciados momentos de
pesquisas dos alunos da Educação Básica e do
Ensino Médio que participavam do PIBIC Junior
(edital de incentivo à pesquisa). 

A minha participação enquanto estudante da
graduação em Pedagogia da UFU foi de auxiliá-los
nos processos de pesquisa, participando em
conjunto com as ações dos professores
orientadores, professora Dra. Mariana Batista,
professora Dra. Walleska Bernardino e professor
Me. Rones Aureliano. As ações recobriam o que é
esperado para as condutas do desenvolvimento de
uma pesquisa científica. A partir da escolha dos
temas, os alunos iniciaram suas pesquisas, que
perduraram durante um ano, com encontros
presenciais e utilizando-se do Google Drive como
ferramenta de escrita compartilhada. 

Após o término do acompanhamento dessas
pesquisas, resolvi escrever sobre minha experiência
como pesquisadora, a  vivência com os alunos e
uma dúvida acentuou-se: assim como na
Eseba/UFU, a pesquisa também estaria presente
em outros ambientes escolares?

Em 01 de agosto de 2019, sob a orientação das
professoras Dra. Mariana Batista, Professora Dra.
Walleska Bernardino, iniciei, então, minha Iniciação
Científica como bolsista da UFU/CNPq,  com
duração de um ano, encerrando-se no dia
31/07/2020, para investigar as práticas de
pesquisas desenvolvidas na educação básica das
instituições de ensino público federal.

Essa proposta de pesquisa se deu pelo
entendimento da importância do pesquisar para a
constituição de professores-pesquisadores e de
alunos-pesquisadores, a fim de formar indivíduos
críticos, autônomos e reflexivos.

Os sujeitos necessitam viver num mundo complexo,
em que ações como, pensar,  criticar e refletir
estarão sempre presentes em suas vidas. Dessa
forma, a partir de experiências pessoais e coletivas
sobre a pesquisa, pretende-se melhor condição
para os sujeitos no mundo.

Para sermos capazes de ter a pesquisa científica
diariamente, é necessário incorporá-la desde os
processos iniciais de ensino-aprendizagem das
instituições escolares, ressaltando sempre a
importância da aproximação entre a pesquisa e a
educação, como um princípio educativo que
transita em todas a áreas de aprendizagem.

A pesquisa está entre as inúmeras formas de
construir o saber. No processo de investigação é
possível criar, confrontar, criticar e testar vários
fatores, sejam eles culturais, sociais, políticos,
históricos entre outros, que instigam a busca por
descobertas e soluções.

E ter a possibilidade de unir a pesquisa ao fomento
financeiro para sua realização é especial.
Enquanto estudante da graduação, aproveito ao
máximo todas as oportunidades que a
Universidade oferece, como as bolsas, que
considero ser um estímulo aos estudantes que, em
alguns casos, precisam de algum tipo de apoio
financeiro institucional durante a graduação. 

Assim, as bolsas de pesquisa permitem uma
possibilidade de os alunos da graduação
dedicarem-se ainda mais ao ofício da pesquisa,
considerando que parte de seus custos podem ser
providos academicamente.

Meu nome é Maria Júlia e tenho 22 anos.  Fui
estudante da Eseba/UFU e atualmente curso  o
último ano da faculdade de Pedagogia da UFU.
Escolhi a educação pelo desejo de lecionar, desejo
esse que se revelou  na infância com as várias
referências e os excelentes professores que tive.

por Maria Júlia Gomes Santana



Participei como bolsista de Iniciação Científica no
Ensino Médio durante dois anos consecutivos e, em
cada uma das investigações, o tema foi distinto.
Grosso modo, na primeira pesquisa realizamos uma
a análise de quadrinhos e na segunda pesquisa
investigamos a identidade nacional por meio da
Revista Travel in Brazil, sobretudo pela análise de
fotografias. As distintas abordagens tornou a
minha experiência com a pesquisa ainda mais
incrível. Participei da feira "Ciência Viva" e esse foi
o momento em que apresentei o meu primeiro
trabalho, que estava na fase de análises, para
diversas pessoas.

Em cada projeto tive orientadoras diferentes,
durante minha primeira pesquisa tive como
orientadora a Professora Mariana Batista a quem
sou grata por ter me inserido no mundo da
pesquisa e por ter me mostrado que a pesquisa
não era um monstro de sete cabeças. Já na minha
segunda pesquisa, a Mariana passou em um outro
concurso, na Universidade Federal de Catalão
(UFCAT), e, portanto, precisou mudar de instituição.
Sendo assim, nos deixou sob a orientação da
Professora Franciele Queiroz o que foi muito
interessante, pois tive a oportunidade de ter dois
olhares diferentes sobre o mesmo assunto,
complementando meus ensinamento e tornando o
momento da pesquisa ainda mais proveitoso. 

Cito, agora, em meu depoimento, dois fatos
engraçados que aconteceram durante as
pesquisas e que me recordo com carinho. Na minha
primeira pesquisa, lembro que durante a nossa
apresentação na feira do “Ciência Viva” havia um
estande oferecendo brigadeiros e, a todo
momento, meu colega de pesquisa, o Pedro,
aparecia com um copinho cheio deles. Em dado
momento, caímos na risada e a partir desse dia
viramos ótimos amigos. Já na segunda pesquisa
fazíamos reuniões semanais, até mesmo no
momento de distanciamento social, e tentávamos
marcar as nossas reuniões para as terças-feiras, no
entanto, quase sempre um imprevisto nos impedia e
éramos obrigadas a marcar para as quintas-feiras.
Essa mudança constante se tornou uma piada
interna entre nós. O apoio financeiro para a
realização das pesquisas me mostrou a
importância da ciência, a necessidade de
investimentos por falta dos governos e que quando
fazemos algo com vontade recebemos uma
recompensa pelo nosso empenho.

Foi, a meu ver, de grande ajuda para que eu
conseguisse arcar com algumas despesas
necessárias à pesquisa. Nesse sentido, vejo como
importante e essencial para que a ciência no
nosso país progrida.

Ao tratar de apoio, não posso deixar de
mencionar que ao longo das minhas duas
pesquisas de IC tive o apoio irrestrito dos meus
pais, eles me diziam o tempo todo o quanto a
investigação era importante para mim e para
meu futuro. Ver que eles se importavam e ficam
felizes com as minhas conquistas me trazia ainda
mais força para continuar estudando e
batalhando pelo melhor.

A Iniciação Científica ampliou o meu olhar em
relação à pesquisa, me tirou da chamada “zona
de conforto” em fazer o uso apenas de sites,
ampliou a minha visão de mundo, e, com certeza,
tornará minha futura vida universitária e
acadêmica um pouco mais fácil. Nesse sentido, a
pesquisa no ensino médio foi a melhor
oportunidade que eu poderia ter, conseguir
relacionar análises e autores para concretizar e
validar meu texto foi de grande importância e
acredito que usarei durante toda minha vida
estudantil. Isso se tornou um estímulo para que eu
continue os estudos e prossiga com uma
graduação, já que ter essa oportunidade me
mostrou que a educação é sempre o melhor
caminho.

Meu nome é Eduarda Gabriella, tenho 17 anos,
estou no último ano do ensino médio e estudo na
Escola Estadual Ignácio Paes Leme. Sou uma
pessoa tímida, mas após adquirir certa intimidade
eu me torno muito extrovertida. Faço amizade muito
fácil, tanto que no terceiro dia de aula eu já estava
dançando com os alunos da minha turma no
recreio. Pretendo fazer biomedicina e atuar na área
de análises clínicas ou estética, mas isso vai
depender da área pela qual eu me interessar mais.

por Eduarda Gabriella Silva por Winy Danielly Silva Souza

Assim sendo, posso afirmar que realizar pesquisa
de iniciação científica é uma importante
oportunidade para os jovens de hoje em dia. O ato
de pesquisar, de levantar hipóteses, de comprovar
seus argumentos, de fazer relações entre textos é
capaz de “abrir a mente para o futuro”.  Por meio
dessa experiência acadêmica, pude compreender
um pouco mais da Universidade, sobre trabalhar
com dados, analisar e propor de maneira
autônoma as nossas análises dos objetos.
Participar do projeto foi uma responsabilidade
imensa e que me dediquei para assumi-la da
melhor maneira possível.

Às vezes é preciso renunciar de alguns momentos
de lazer para se dedicar às pesquisas e ao projeto,
mas, depois um ano, quando você finaliza todo
esse processo de investigação e envia o relatório,
com as suas conclusões, você se sente
recompensado por todos esses momentos e, o mais
importante, você se sente capaz. Então, nesse
momento, você conclui que tudo valeu a pena e
que todo o seu esforço, dedicação, se tornam
motivo de orgulho e, claro, de muito aprendizado.

Meu nome é Winy Danielly, tenho 16 anos e sou aluna
da Escola Estadual Ignácio Paes Leme. Comecei a
pesquisar em agosto de 2019 e finalizei em novembro
de 2020 com a produção final de um artigo
intitulado “Brasil em fotografias: representações
identitárias na revista Travel in Brazil” submetido à
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação (ProPP) da
UFU.

A Iniciação Científica foi de extrema importância
para o meu desenvolvimento enquanto estudante,
pois me proporcionou uma experiência acadêmica
além do ensino médio, aguçou o meu interesse por
pesquisar, me fez criar o hábito de procurar minhas
próprias fontes confiáveis e cientificamente
validadas. 

Um fato curioso é que minha pesquisa foi
finalizada durante a pandemia da COVID-19 e boa
parte da pesquisa foi realizada de modo remoto e
online, obviamente esse momento dificultou um
pouco o nosso planejamento, mas também vejo
que a pesquisa foi importante nesse momento da
minha vida, pois me ajudou a não perder o hábito
da investigação e até auxiliou a manter uma certa
rotina escolar, uma vez que as aulas foram
suspensas por um tempo, mas a pesquisa mesmo a
distância teve continuidade.
 
Neste período de isolamento social, a bolsa
também foi prorrogada. Vejo a bolsa como um
incentivo para entendermos a seriedade da
pesquisa científica. Confesso que não participei
da pesquisa pela bolsa, e sim pelas oportunidades
que esse momento poderia me propiciar.  Mas, sim,
compreendo a importância de programas
governamentais que apoiam a pesquisa científica
em todos os níveis, sobretudo na Educação Básica
e no Ensino Médio. Outro apoio extremamente
importante para o desempenho da pesquisa é o
apoio familiar. Meus pais ficaram extremamente
orgulhosos pelo meu desenvolvimento e para
minhas irmãs fui uma inspiração, creio que elas
também procurarão participar de projetos de
pesquisa futuramente.

Agradeço as minhas orientadoras, Profa. Mariana
Batista e Profa. Franciele Queiroz, pela ajuda, o
empenho e a persistência delas em desenvolver o
meu senso crítico.  Elas tiveram um papel
importante em todas as etapas da pesquisa e,
sobretudo, próximo ao encerramento, quando
devemos materializar os nossos resultados, cumprir
prazos, elaborar referências, reescrever, melhorar,
revisar etc. Agradeço, de modo especial pela
maneira como a Profa. Franciele me acolheu e me
ajudou a melhorar, não só como aluna, mas
também como pessoar. especial, pela maneira
como a Profa. Franciele me acolheu e me ajudou a
melhorar, não só como aluna, mas também como
pessoa, tenho só a agradecer. 
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A iniciação científica na educação básica ainda é um assunto muito recente, mas
também de extrema importância. Segundo o pensador Ezequiel Ander-Egg, a
pesquisa é um “procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite
descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do
conhecimento”. A iniciativa de promover essa atividade desde a juventude converte-
se em inúmeros benefícios, que devem ser explorados a fim de garantir um ensino
mais envolvente e que coloque em pauta o protagonismo dos estudantes.

Como apontado pelo pedagogo Rubem Alves na citação “Há escolas que são
gaiolas e há escolas que são asas”, uma educação de qualidade deve proporcionar
oportunidades para que os alunos pratiquem sua autoria, sob a orientação
adequada dos docentes. Sendo assim, é importante destacar como o incentivo à
iniciação científica durante os anos de desenvolvimento ajuda a estimular o
pensamento crítico e a autonomia dos estudantes. Isso ocorre porque essa iniciativa
garante aos jovens meios para expor suas próprias ideias e analisar diferentes
aspectos da realidade por um viés científico e metodológico, o que, por sua vez,
contribui para expandir a visão de mundo desses alunos e os ensina a avaliá-la de
forma crítica. Em suma, possibilita “asas”!

Além disso, a pesquisa na educação básica ajuda a desenvolver, desde a
juventude, habilidades importantes, como a conceitualização e estruturação de
um projeto científico, que serão necessárias durante o futuro acadêmico. O
contato prévio com esse tipo de metodologia trará, eventualmente, inúmeras
vantagens pontuais, por exemplo, à produção de um trabalho de conclusão de
curso, uma vez que o aluno estará mais apto a desenvolver conhecimentos e
adequá-los ao rigor científico requerido.

Sendo assim, é de extrema importância que haja um incentivo à pesquisa na
educação básica. Além de promover a autoria dos alunos, o que contribui para a
formação de indivíduos mais autônomos, atua como um primeiro contato com
estruturas e metodologias que estarão presentes em sua vida acadêmica por
muito tempo. Logo, com a disseminação dessa prática, será possível que as
escolas não apenas forneçam informações aos estudantes, mas também asas para
que possam ser protagonistas e apliquem esses conceitos à construção de novos
conhecimentos de forma independente.

Olá! Meu nome é Pedro Naves, tenho 17 anos e
atualmente curso o 3º ano do ensino médio. Desde
a infância, a leitura e a escrita sempre foram alguns
dos meus maiores interesses, e meu contato com a
pesquisa durante a educação básica foi um dos
veículos mais importantes que encontrei para
canalizar esse hábito.

por Pedro Henrique Naves Rodrigues
A iniciação científica é um assunto muito recorrente na vida de jovens que ingressam
nas universidades e de jovens que cursam o ensino médio e o ensino fundamental, isso
porque por meio dela, os estudantes fazem seu primeiro contato com pesquisas
científicas. Para os alunos de universidades e do ensino médio, existem agências que
financiam e oferecem bolsas de incentivo para a criação de tais projetos, como
exemplo disso podemos citar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais (FAPEMIG), dentre outros.

Mesmo com as agências de fomento, a realização de pesquisas científicas no Brasil
vem enfrentando muitas dificuldades, o que é o reflexo de um governo que não
investe em educação e ciência. Em 2019, o CNPq anunciou que faltaria dinheiro para
pagar cerca de 84.000 bolsistas, e os responsáveis vieram à público pedir o apoio da
população. Já em 2020, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) anunciou que 11.800 bolsas não serão renovadas, o que representa
uma redução de aproximadamente 12%.

Se as pesquisas científicas já são desvalorizadas em nosso país, quando nos
referimos às pesquisas científicas nas áreas de Ciências Humanas e Ciências
Sociais, há uma desvalorização ainda maior. Em março deste ano, o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou uma nota, de
acordo com o site da Andes, em que definia as suas prioridades para o período de
2020 a 2023 e estabelecia as áreas de tecnologias Estratégicas, Habilitadoras, de
Produção, para Desenvolvimento Sustentável e para Qualidade de Vida como
projetos prioritários, argumentando que isso iria “alavancar setores com maiores
potencialidades para a aceleração do desenvolvimento econômico e social do
Brasil e racionalizar o uso dos recursos orçamentários e financeiros programados
pelo Governo Federal”, excluindo completamente as demais áreas do
conhecimento.

Apesar do enfrentamento de tantas dificuldades e da desvalorização, os benefícios
dos projetos científicos são diversos, como a possibilidade de construir um currículo
mais versátil, a confecção e publicação de artigos e demais trabalhos de pesquisa,
a contribuição para o desenvolvimento do estudante para que futuramente ele
possa ser inserido no mercado de trabalho com melhores condições. Sendo assim,
temos o dever de defender as agências que fomentam as bolsas de pesquisas
científicas, além de cobrar das autoridades maior incentivo à pesquisa, desde a
educação básica à pós-graduação.

por Edwiges Rezende Marto

Edwiges Rezende Marto, ex-aluna da Escola de
Educação Básica da Universidade Federal de
Uberlândia e atualmente cursando o 2° ano do
Ensino Médio na escola Messias Pedreiro. Participa
de projetos de Iniciação Científica desde 2016.
Entre 2019 e 2020, sob a orientação da professora
Walleska Bernardino, desenvolveu um projeto sobre
A Representação da Mulher em Tiras Jornalísticas.



Olá, sou a Diulya, tenho 25 anos e trabalho na
educação básica há 6 anos. Sou graduada em
Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia,
sou professora da Educação Infantil no Colégio
Nacional e supervisora, também, da Educação
Infantil, na Prefeitura Municipal de Uberlândia.
Acredito que ser professora é aprender todos
os dias algo novo, é reconhecer que somos 
eternos aprendentes e vibrar a cada 
conquista dos alunos.
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Sabemos que nós, professores, não somos
detentores de todos os saberes, mas temos que nos
preparar para orientar nossos alunos na caminhada
de descobertas e de aprendizagens. Viver a
pesquisa na educação infantil é fomentar um
caminhar para a consolidação de alunos
questionadores de seu entorno, de sua realidade.

Além de trabalhar disciplinas e conceitos, a
pesquisa contribui ainda para o desenvolvimento
de inúmeras habilidades no aluno; destacarei três
delas. Primeiramente, a autonomia. Na pesquisa, o
aluno tem que tomar decisões, tem que “colocar a
mão na massa” e quando o aluno desenvolve a
autonomia, ele percebe que é capaz de tomar
suas próprias decisões e de realizar algo que ainda
não foi realizado ou que ele ainda não tinha
conseguido.

Juntamente com a autonomia vem o senso crítico.
Essa habilidade é trabalhada nos diversos
momentos de análise e questionamentos durante a
pesquisa. Se queremos formar cidadãos críticos
que pensem sobre a sociedade e sejam capazes
de transformá-la, precisamos ensiná-los a
desenvolver o senso crítico. Por fim, destaco,
também, o desenvolvimento da oralidade, na
medida em que o aluno, ao observar as vivências e
práticas cotidianas, expõe sua opinião e
compartilha com o professor e seus pares suas
análises.

Pelo exposto, ressalto o quão a pesquisa na
educação infantil é essencial devido às inúmeras
possibilidades de aprendizagens significativas que
ela possibilita tanto ao aluno, logo nos primeiros
anos da educação formal, quanto ao professor, um
eterno aprendente. Além disso, proporciona o
desenvolvimento de muitas habilidades
fundamentais para a constituição de cidadãos
responsáveis e críticos.

Diversas temáticas trabalhadas na educação
básica, por vezes, se mostram desinteressantes
para os alunos. Em muitos casos, isso se torna um
obstáculo para a compreensão dos estudantes
acerca dos conteúdos a serem desenvolvidos pela
escola e, consequentemente, se torna um desafio
para o professor, que deve buscar novas
estratégias pedagógicas para chamar a atenção
dos alunos para o tema trabalhado. Para tanto, há
metodologias que podem ser utilizadas e que
trabalham diversos conceitos e disciplinas ao
mesmo tempo, o que torna o estudo e a busca por
conhecimento mais interessante para os alunos e
os leva a se envolverem mais com os estudos.

Dentre tantas metodologias, vou me deter em uma
que utilizo em minhas aulas na educação infantil e
que acredito ser eficaz para a construção do
conhecimento e para a formação de cidadãos
críticos, a pesquisa. Saliento que trabalhar com
pesquisa no processo ensino-aprendizagem, em
qualquer nível ou modalidade de ensino, é
desafiador. Isso porque ela exige do formador
estudos mais profundos sobre as temáticas
abordadas, registros contínuos das descobertas
dos alunos, uma documentação sobre o vivido, o
estudado e as descobertas, e, em muitos
momentos, a busca por parcerias para realizá-la.

A pesquisa possibilita ao estudante uma
exploração profunda do tema. Por meio dela os
envolvidos (professor e aluno) analisam, fazem
experiências, observam, compartilham suas
observações, levantam hipóteses e fazem
experimentos para comprovar ou refutar as
hipóteses. Com a pesquisa, é possível fazer novas
descobertas e/ou aprofundar o conhecimento
sobre um tema. E isso na educação infantil é
ainda mais especial, porque logo no princípio
formativo educacional, o aluno é incentivado a
observar, a questionar, a experienciar.

A pesquisa é interdisciplinar, ou seja, o aluno
estuda várias disciplinas em um tema. A
interdisciplinaridade exige do professor um olhar
atento, minucioso e cuidadoso nas vivências
desenvolvidas, na organização do espaço, nas
experiências que serão realizadas e também no
compartilhamento das descobertas. Isso porque o
professor precisa projetar, antes do aluno, as
disciplinas que serão estudadas em determinada
vivência e os conceitos que serão desenvolvidos.

por Diulya Palmielli Santos
Rick and Morty é uma série animada que
acompanha as aventuras de Morty, um garoto
normal, com seu avô Rick, um cientista
alcoólatra envolvido nos mais diversos
problemas multidimensionais. A série é cheia
de easter eggs, e você pode conferir as
principais referências da primeira temporada
aqui: https://www.aficionados.com.br/rick-
morty-easter-eggs-temporada1/.

Dr. Stone é uma série de mangá escrita por
Riichiro Inagaki que ganhou adaptação para
anime em 2019. A história trata-se de uma
distopia em que um cientista precisa recriar a
humanidade baseado em seus conhecimentos
científicos após a humanidade ter sido
petrificada por uma luz misteriosa vinda do céu.
Acesse o link para saber o que as pessoas estão
achando do anime:
https://www.crunchyroll.com/pt-br/dr-
stone/reviews.

O Homem Vitruviano é uma obra de Leonardo da
Vincci produzida em 1490. Além de ser uma das
obras mais famosas mundialmente, ela nos
apresenta o ideal clássico de beleza, equilíbrio,
harmonia e proporção das formas. Entenda um
pouco mais sobre em:
https://www.bbc.com/portuguese/geral-
54265749.

Robert Langdon é o personagem de Dan Brown
que agracia os leitores com suas aventuras em
livros como “Origem”. A obra, publicada em
2017, acompanha Langdon e seu amigo Kirsch,
assassinado por saber a resposta das mais
debatidas perguntas da humanidade: de onde
viemos? para onde vamos? Confira mais em:
https://resenhandosonhos.com/origem-dan-
brown/.

Sabemos que Ciência não é só decorar tabela
periódica, mas também é! “The Periodic Table
Song (2018 UPDATE!!)”, de AsapSCIENCE, traz
todos os elementos da tabela periódica de
forma musical! Confira:
https://youtu.be/rz4Dd1I_fX0.




