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Iniciação Científica 
na Educação Básica 

- Iniciação à Ciência 
- 1930: primeiras iniciativas 
- 1950/60: IBECC/FUNBEC 
* LBPC 
* Kits “Os Cientistas” 
* Projeto “Iniciação à Ciência” 



BSCS 
“Neste capítulo daremos ênfase ao 

papel da pesquisa em Ciência, 
comparando o trabalho do cientista 

ao trabalho do detetive”. 
“Quando você estiver realizando 
investigações no laboratório, irá 

entender melhor o processo 
científico”. 



BSCS/CHEMS 
“Até certo ponto, o aluno que fizer 
uso deste material se tornará um 

cientista”. 
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CHEMS 
“Quando a observação é realizada sob 
controle cuidadoso, ela é dignificada 

por um nome especial – uma 
sequência controlada de observações é 

chamada de EXPERIÊNCIA. 
TODA A CIÊNCIA É CONSTRUÍDA SOBRE 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS”. 
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Iniciação Científica 
na Educação Básica 

“Temos que formar as mentes de 
nossas crianças, de forma que 

estejam aptas a obter por si mesmas 
a informação atualizada de que 

precisarem, (…).” 



Iniciação Científica 
na Educação Básica 

“Ao idealizar Os Cientistas, nosso 
propósito foi o de munir pais e 

professores com um novo 
instrumento para ajudá-los na tarefa 

de desenvolver uma atitude 
científica em seus jovens.” 



Iniciação Científica 
na Educação Básica 

“O que é realmente novo em Os 
Cientistas é que, pela primeira vez, 
material científico estará disponível 

para centenas de milhares de 
leitores a custos extremamente 

baixos, e numa apresentação 
encantadora.” 



Iniciação Científica 
na Educação Básica 

- Proposta “inovadora” para época 
- 1972: PREMEN 
- 1980: SPEC/PADCT 
- 2000: encerramento do SPEC 
- Vivência do método científico 
- Interesse: formar novos cientistas 



Iniciação Científica 
na Educação Básica 

- Internalizar o espírito e o método 
da pesquisa científica 
- 1980 a 2000: experimentação 
científica e experimentação didática 
- Ciência na escola básica 



Iniciação Científica 
e Pesquisa 



Iniciação Científica 
e Pesquisa 

- Epistemologias do século XX 
- Iniciação à educação científica 
- LDB 9394/96 (Art. 36 – IV) 
- DCN – Pesquisa como princípio 
pedagógico 
- ProEMI – condições básicas 



Iniciação Científica 
e Pesquisa 

“Vivemos numa época em que tudo 
depende do conhecimento 

científico. Dos alimentos às roupas, 
dos medicamentos aos transportes, 
da comunicação ao entretenimento, 

tudo passa pelas Ciências e pelas 
tecnologias a elas associadas.” 



Iniciação Científica 
e Pesquisa 

“Por isso, na Educação escolar, as 
Ciências devem ser pensadas como 
um equipamento essencial à vida e 

não como uma admiração passiva da 
Ciência dos cientistas.” 



Iniciação Científica 
e Pesquisa 

“Quem desconhece a radiação que 
aciona, a fibra que veste, a proteína que 
come e o analgésico que toma também 
não sabe quando a vida surgiu e como 

evoluiu ou que a estrela-dalva é o 
planeta Vênus, cuja luz refletida nos 

alcança em minutos, enquanto o brilho 
da estrela mais próxima leva anos para 

chegar aqui.” 



Abordagem Temática 
 

(1) Exploração mineral e 
desenvolvimento científico, tecnológico e 
social. Questões atuais como a 
exploração mineral por empresas 
multinacionais, a privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce, as 
propostas de privatização da Petrobras, 
etc. são alguns exemplos de 
possibilidades nesse tema. 



Abordagem Temática 
 

(2) Ocupação humana e poluição 
ambiental, na qual seriam discutidos os 
problemas de ocupação desordenada nos 
grandes centros urbanos, o saneamento 
básico, a poluição da atmosfera e dos 
rios, a saúde pública, a diversidade 
regional que provoca o êxodo de 
populações, a questão agrária. 



Abordagem Temática 
 

(3) O destino do lixo e o impacto sobre o 
ambiente, o que envolveria reflexões 
sobre hábitos de consumo na sociedade 
tecnológica. 
(4) Controle de qualidade dos produtos 
químicos comercializados, envolvendo os 
direitos do consumidor, os riscos para a 
saúde, as estratégias de marketing 
usadas pelas empresas. 



Abordagem Temática 
 

(5) A questão da produção de alimentos e 
a fome que afeta parte significativa da 
população brasileira, a questão dos 
alimentos transgênicos. 
(6) O desenvolvimento da agroindústria e 
a questão da distribuição de terra no 
meio rural, custos sociais e ambientais da 
monocultura. 



Abordagem Temática 
 

(8) As fontes energéticas no Brasil, 
seus efeitos ambientais e seus 
aspectos políticos. 
(9) A preservação ambiental, as 
políticas de meio ambiente, o 
desmatamento. 



Abordagem Temática 
 

(7) O processo de desenvolvimento 
industrial brasileiro, a dependência 
tecnológica num mundo globalizado; 
nesse tema poderia ser discutida, 
por exemplo, a exportação de silício 
bruto ou industrializado. 



Iniciação Científica 
e Pesquisa 

“A escola pode ir além. Cabe a ela 
transcender essa cultura de consumo, de 
produtos ou de informação, promovendo 

uma cultura científica prática, ética e 
crítica. Quando isso acontece, também os 

professores se beneficiam e seguem 
aprendendo.” 



Iniciação Científica 
e o EMInovador 



A Iniciação Científica 
e o EMInovador 

 
- PREMEN 
- SPEC 
* Programas que visaram a 
MELHORIA/INOVAÇÃO 
- A IC e o ProEMI 



A Iniciação Científica 
e o EMInovador 

 
- Em que medida a IC está articulada 
ao eixo integrador? 
 

Trabalho 
Ciência 

Tecnologia 
Cultura 



A Iniciação Científica 
e o EMInovador 

 
- Em que medida a IC contribui para 
ampliar possibilidades de superação 
frente a um processo excludente de 
seleção daqueles que são 
“potencialmente mais promissores”? 



A Iniciação Científica 
e o EMInovador 

 
- Em que medida a IC contribui para o 
desenvolvimento de conhecimentos 
para atuação na comunidade, no 
fortalecimento do relacionamento 
ESCOLA-COMUNIDADE e melhoria da 
coletividade? 



A Iniciação Científica 
e o EMInovador 

 
- A IC não pode mudar as aparências e 
não alterar a essência, que é a 
formação dos sujeitos do EM. 
 
- Iniciação à Educação Científica 



A Iniciação Científica 
e o EMInovador 

 
- A IC nesse contexto aponta para 
mudança de hábitos e rotinas, estudos 
de formação e aprofundamento, de 
reflexões sobre práticas docentes, 
enfim, tem que fazer a diferença. 



A Iniciação Científica 
e o EMInovador 

 
- Olhar para a escola como espaço 
produtor de inovações e não um 
espaço de adoção de inovações. 
 
- O melhor projeto ... 



Minha história ...  

http://blog42195.blogspot.com/2012/03/escrevendo-minha-historia.html


“Gente não nasce pronta 
e vai se gastando. 

Gente nasce não pronta 
e vai se fazendo” 
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