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RESUMO 

O levantamento florestal por conteio ao 100%3 realizado em uma área de aproximadamente três 
hectares do campus da Universidade Evangélica do Paraguai, no distrito de Lambaré – PY, 
identificou 189 árvores distribuídas irregularmente com CAP4 acima de 10 cm. Através da 
realização deste censo, tornou-se possível a avaliação quali-quantitativa da vegetação. No que diz 
respeito às características fenológicas, a maioria possui porte jovem, ou apresenta-se em estágio 
adulto, com boa condição fitossanitária de desenvolvimento. Constatou-se uma baixa diversidade 
arbórea, composta por 14 famílias e 19 espécies. As espécies mais abundantes, perfazendo 
58,72% do total de indivíduos encontrados, foram Ficus benjamina, Melia azedarach Var. gigante 
e Grevilea robusta, todas originárias do continente asiático e do continente Australiano. O 
percentual de espécies nativas encontradas é de 31,57%. Entretanto, se analisarmos este 
percentual quanto ao número de indivíduos, o índice cai para 18,63%. 
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RESUMEN 

El estudio de los bosques en un conteio a 100%2 que tuvo lugar en un área de cerca de tres 
hectáreas del campus de la Universidad Evangélica del Paraguay, en el distrito de Lambaré – PY, 
identificado 189 árboles distribuidos irregularmente com CAP3 más de 10 cm. Mediante la 
aplicación de este censo, fue posible evaluar la calidad y cantidad de vegetación. En cuanto a las 
características fenológicas, la mayoría jóvenes tienen cargos, o entra en etapa adulta, con buenas 
condiciones de desarrollo de la planta. Fue una baja diversidad de árboles, compuesta por 14 
familias y 19 especies. La especie más abundante, lo que representa el 58,72% de todos los 
individuos que se encontraron fueron Ficus benjamina, Melia azedarach Var. Gigante y Grevilea 
robusta, todos de los continentes de Australia y Asia. El porcentaje de especies nativas se 
encuentra 31,57%. Sin embargo, si se considera este porcentaje como el número de personas, la 
tasa se reduce al 18,63%. 

Palabras clave: Forestación. Diversidad. Educación. 

1 INTRODUÇÃO 

A melhoria da qualidade dos espaços escolares e universitários, diante da 

emergente necessidade de busca de novos valores e atitudes no relacionamento com o 

meio tem se tornado um dos grandes desafios do ser humano na Idade Contemporânea.  

Dentro dos espaços abertos existentes no interior destas instituições de ensino, 

não obstante a falta de planejamento em Arborização Urbana observada em grandes 

centros urbanos do País, o que se percebe, com raras exceções, são manifestações 

caracterizadas por eventos casuais, e, eminentemente, sem o mínimo respaldo técnico-

científico. 

Numa perspectiva harmônica de relacionamento entre as diferentes espécies, 

quando bem planejada, a vegetação se torna uma das melhores ferramentas de apoio ao 

trabalho de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, melhorando não só a 

qualidade destes espaços, mas também agregando valores, e principalmente, 

proporcionando uma maior integração do homem com a natureza, tendo em vista que o 

processo desenfreado de ocupação do solo e uma política imobiliária extremamente 

agressiva determinaram através da história uma maior restrição desse contato. 

Fica claro que questões relacionadas ao ambiente em nosso cotidiano muitas 

vezes passam despercebidas, fazendo com que percamos a oportunidade de contribuir 

para melhorar de maneira efetiva a qualidade ambiental de vida da nossa casa, da nossa 

rua, do nosso local de trabalho e de nossas escolas. 
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No meio científico, apesar da existência de pouquíssimos trabalhos e artigos 

associados, já se percebe, nestas duas últimas décadas, uma crescente e evidente 

preocupação acerca desta temática. Eventos realizados periodicamente na América do 

Sul como o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana5 tomam porte e apresentam 

significativos avanços na área da arboricultura.  

Isso posto, o trabalho realizado tem como objetivo analisar quali-

quantitativamente os exemplares vegetais existentes no campus da Universidade 

Evangélica do Paraguai, visando principalmente poder contribuir na elaboração de 

estudos posteriores acerca da temática que possam ser realizados.  

2 REVISÕES BIBLIOGRÁFICAS 

A fundamentação teórica deste trabalho nos remete inicialmente ao valor 

conceitual aplicado por Sanchotene (1990) no qual se entende por arborização urbana 

como “o conjunto de vegetação arbórea natural ou cultivada que uma cidade apresenta 

em áreas particulares, praças, parques e vias públicas”. Segundo Milano (1992), o 

processo de avaliação da arborização, tanto qualitativo como quantitativo depende da 

realização de inventários que, em função de objetivos especialmente definidos, serão 

fundamentados em diferentes metodologias e poderão apresentar diferentes graus de 

precisão. 

Dentro desta perspectiva, destacam-se alguns trabalhos realizados no Brasil 

como o de Biondi & Reissmann (1997), que analisaram parâmetros quantitativos de 107 

árvores de Acer (Acer negundo L.) e 126 de Ipê (Tabebuia chrysotricha) em ruas de 

Curitiba; e o de Teixeira (1999) através da realização de um censo da arborização em 55 

vias públicas pertencentes ao conjunto Habitacional Tancredo Neves na cidade de Santa 

Maria. 

O número e a diversidade de espécies encontradas em cada levantamento é 

sempre muito variável, destacando-se o trabalho de Silva Júnior et al. (2001), onde foi 

relatada a existência de 249 espécies na arborização da cidade de Brasília e o trabalho 

de Dantas et al. (2004), onde foram descritas 132 espécies na cidade de Campina 

Grande, na Paraíba. Destaca-se também o trabalho de Silva et al. (2008), onde foram 

inventariadas 20 espécies em duas vias de Mariápolis, no Paraná, sendo que a espécie 

                                                           
5  Evento que reúne anualmente em diversas regiões do Brasil técnicos, professores, biólogos, arboristas, 

entusiastas e demais envolvidos no processo de manejo da Arborização Urbana, organizado pela 
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) em parceria com a International Society of 
Arboriculture (ISA). 
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exótica Ligustro (Ligustrum lucidum) apresentou índices de 54% da totalidade dos 

indivíduos encontrados. 

Associando-se a baixa produção científica enfatizada nos estudos arborísticos 

quali-quantitativos de Campus Universitários com as contribuições evidentes de que a 

vegetação, em termos de benefícios gerais, pode agregar melhorias na qualidade de vida 

e na saúde física e mental da população (BERNATZKY, 1978; GREY; DENEKE, 1978; 

HEISLER, 1974; SCHUBERT, 1979; LAPOIX, 1979) se justifica não só a relevância da 

continuidade destas pesquisas como também a necessidade de um maior incentivo e 

apoio a estes estudos. 

Dentro desta pequena parcela de contribuição científica, poderíamos destacar o 

levantamento da arborização no campus da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, realizado por Moura et al. (1997) e o levantamento da arborização do Campus da 

Universidade de Brasília, realizado por Kurihara et al. (2005). 

O contato com a natureza dentro destas instituições de ensino poderá 

proporcionar efeitos muito positivos no desenvolvimento cultural do ser humano 

(FEDRIZZI, 1991) e na formação de uma ética ambiental entre as crianças (HARVEY, 

1989). Além disso, esta interação poderá propiciar mudanças de comportamento, além de 

melhorar a percepção e a valorização do espaço em que vivemos (GRAHN, 1994; 

TITMAN, 1994).  

Não menos importante, devemos ressaltar que qualitativamente a arborização 

será tanto melhor quanto mais detalhadamente forem considerados os fatores de 

planejamento (BALMER; ZAMBRANA, 1977; MIRANDA, 1970; SCHUBERT, 1979; 

SOUZA, 1973; WYMAN, 1972), o que de certa forma não se percebe como uma 

prerrogativa no contexto mundial das universidades.  

Tendo em vista as considerações acima referenciadas, e objetivando conhecer 

quali-quantitativamente a vegetação encontrada na Universidade Evangélica do Paraguai, 

localizada no município de Lambaré – PY, este trabalho relata parte dos resultados de 

uma pesquisa desenvolvida na disciplina de Estratégias da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável da Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação, no 

Paraguai.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Descrição da área de estudo 

O Paraguai, antigamente chamado “Província Gigante das Índias”, nasceu do 

encontro dos conquistadores espanhóis com os nativos guaranis. A manifestação mais 

viva deste “cruzamento” de civilizações se expressa no uso dos idiomas, 

constitucionalmente de idêntico valor: o espanhol e o guarani. 

O Paraguai está dividido em 17 departamentos (Alto Paraguay, Alto Paraná, 

Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Guairá, 

Itapúa, Cordilheira, Misiones, Neembucú, Paraguarí, Presidente Hayes e San Pedro) e um 

distrito capital (Assunção). 

O território limita com a Argentina, Brasil e a Bolívia. O país se estende sobre uma 

superfície total de 406.752 km2, dividida em duas regiões naturais bem diferenciadas: a 

Região Oriental e a Região Ocidental, cada uma com suas particularidades. Se bem 

carece de litoral marítimo, o território está cortado – em toda sua extensão – por 

numerosos cursos de água que constituem a importante rede hidrográfica da Bacia do 

Plata, além de ser assento do Aquífero Guarani, considerado uma das grandes reservas 

de água doce do planeta.  

Assunção, com uns 600.000 habitantes, oferece o perfil de uma cidade 

cosmopolita, porém com escala humana. 

 

Figura 1: Mapa de Divisão Política do Paraguai / Município de Lambaré (XI) 
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O Campus da Universidade Evangélica do Paraguai localiza-se no município de 

Lambaré, distante 9 Km do Centro de Assunção, capital do Paraguai. Com 140.498 

habitantes (Censo de 2008), a cidade está localizada entre os paralelos S 25º19’48’’ e 

meridianos W 57º38’24’’, em uma superfície aproximada de três hectares, com grande 

concentração de prédios. A escolha do local está diretamente relacionada ao fato de o 

pesquisador realizar nesta instituição suas atividades acadêmicas de Doutorado, como 

também pela inexistência de dados e publicações referentes ao estudo proposto. A área 

selecionada compreende em sua totalidade às instalações da Faculdade de 

Humanidades e Ciências da Educação (FAHCE), além das adjacências do Colégio 

Gutemberg, onde ocorre a maior ocupação urbana do campus. Para fins do levantamento 

quali-quantitativo da arborização existente, a área de estudo foi subdividida em sete 

blocos de observação, delimitados pelas vias principais do campus. Estes blocos 

correspondem a: 1) FAHCE; 2) Campo de futebol adjacente a FAHCE; 3) Estacionamento 

da FAHCE; 4) Jardim de Zona Intermediária entre a FAHCE e a Escola Gutemberg; 5) 

Estacionamento da Escola Guthemberg; 6) Murada da Escola Gutemberg; 7) Campo de 

Futebol da Escola Gutemberg.  

Levantamento da área de estudo 

Realizou-se um levantamento florestal por conteio ao 100%. Foram consideradas 

todas as árvores com CAP (circunferência a altura do peito, 1,30m) acima de 5,0 cm. Para 

proceder na avaliação da vegetação, desenvolveu-se um método que leva em 

consideração a presença, a quantidade e a qualidade da vegetação nos espaços 

estudados. O método utilizado consistiu basicamente de uma avaliação visual da 

vegetação presente na área, onde cada indivíduo arbóreo foi identificado quanto à 

espécie e a família a qual pertence. Para a medição da circunferência foram utilizadas 

trenas, e as características fenológicas, como presença de frutos, flores e sementes, 

foram observadas e utilizadas na identificação. A utilização de livros sistemáticos e de 

herbários digitais acessíveis pela Internet também serviram como ferramentas para a 

posterior identificação de determinadas espécies. Também foi realizado um levantamento 

fotográfico das áreas externas, registrando-se assim os diferentes níveis de vegetação 

presentes nas mesmas. 

Tomando em consideração a abundância dos indivíduos por espécie, procedeu-

se a hierarquização da listagem.  
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Para se qualificar o estado fitossanitário da vegetação bem como sua 

caracterização sucessional foram levados em consideração alguns fatores adaptados de 

SANTOS & TEIXEIRA, 1990 e MILANO, 1992: a) porte – referente à altura do vegetal 

analisado; b) muda – vegetal com até 1m de altura; c) jovem – vegetal com altura entre 

1,01m e 3m; d) adulta – vegetal com altura superior a 3m ou porte adulto de acordo com 

literatura específica a cada espécie; e) área livre – considerada a área desprovida de 

pavimentação e reservada ao plantio da vegetação; f) sistema radicular; g) condição física 

e sanitária boa – isenta de sinais de pragas, doenças ou injúrias mecânicas. Apresenta 

forma característica da espécie; h) condição física e sanitária satisfatória – apresenta 

pequenos problemas de pragas, doenças ou danos físicos. I) condição física e sanitária 

ruim – apresenta severos danos de pragas, doenças ou danos físicos. J) morta – que 

apresenta morte iminente; k) necessidade de tratamento 01 – controle de pragas ou 

doenças que estejam manifestas na vegetação; l) necessidade de tratamento 02 – poda; 

m) necessidade de tratamento 03 – reparo de danos físicos; n) necessidade de 

tratamento 04 – remoção; o) danos físicos – vandalismo; p) danos físicos – acidente; q) 

danos físicos – poda; r) danos físicos – tutoramento; s) danos físicos – obras de 

construção; t) compatibilização – relação do vegetal com o espaço tridimensional onde 

está localizado.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No campus da Universidade Evangélica do Paraguay localizado no município de 

Lambaré foram encontradas e medidas no mês de janeiro de 2009, 189 árvores com CAP 

superior a 5 cm, distribuídas em 19 espécies pertencentes a 14 famílias botânicas. Em 

relação ao habitat natural dos indivíduos analisados, conforme é mostrado na Tabela 1, 6 

espécies são consideradas nativas da região, totalizando um percentual de 31,57%, 

enquanto 13 espécies são consideradas exóticas, totalizando 68,43%. Estes índices 

podem ser considerados ainda menores para nativas se levarmos em conta apenas o 

número de indivíduos. Ao todo, 36 árvores nativas registradas perfazem apenas 18,63% 

da amostragem total, enquanto que as demais, consideradas exóticas, em um número de 

153 indivíduos, perfazem um índice de 81,37%. Na Tabela 2, podem ser verificadas as 

origens, bem como a família e o nome botânico de cada espécie encontrada no local.  
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Tabela 1: Relação entre a vegetação nativa e a vegetação exótica encontrada 

 Vegetação Nativa Vegetação Exótica TOTAL 

Número de Espécies 6 13 19 

Número de Indivíduos 36 153 189 

% Número de Espécies 31,57% 68,43% 100% 

% Número de Indivíduos 18,63% 81,37% 100% 

 

Tabela 2: Nome comum, nome botânico, família e origem de cada espécie 

Nome Comum Nome Botânico Família Origem 

Ameixeira Eriobotrya japonica Rosaceae China 

Amendoim-bravo Pterogyne nitens Leguminosae Nativa 

Amoreira Morus nigra Moraceae China 

Canafístula Pelthophorum dubium Leguminosae Nativa 

Extremosa Lagestroemia indica Lythraceae China / Coréia / Índia 

Farinha seca Albizia hasslerii Leguminosae Nativa 

Figueira Ficus benjamina Moraceae Ásia e Austrália 

Goiabeira Psidium guajava Myrtaceae América Tropical 

Grevilea Grevilea robusta Proteaceae Austrália 

Ipê-de-jardim Tecoma stans Bignoniaceae México / Sul dos EUA 

Ipê-Roxo Tabebuia impetiginosa Bignoniaceae Nativa 

Ipê-Roxo Tabebuia heptaphylla Bignoniaceae Nativa 

Limoeiro Citrus limon Rutaceae Ásia Tropical 

Mangueira Mangifera indica Anacardiaceae Ásia 

Palmeira Roystonea oleracea Arecaceae Antilhas / Venezuela / Colômbia 

Palo-Branco Calycophyllum multiflorum Rubiaceae Nativa 

Paraíso Melia Azedarach var. gigante Meliaceae Austrália 

Pinus Pinus elliottii Pinaceae América do Norte / Cuba 

Sombreiro Terminalia catappa Combretaceae Índia / Nova Guiné 

 

A maior representatividade da arborização do campus ficou com a família 

Leguminosae, perfazendo 21,42% da distribuição das famílias botânicas, mostrando a 

mesma tendência da arborização no campus da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (MOURA et al., 1997) e no campus da Universidade de Brasília (KURIHARA, 

2005). Entretanto, em relação ao número de indivíduos, se considerarmos os índices de 

frequência relativa de Pterogyne nitens; Pelthophorum dubium e Albizia hasslerii, 

conforme a Tabela 3, este índice é de apenas 5,42%.  

Ainda analisando a Tabela 3, o número total de indivíduos apresenta uma 

distribuição totalmente irregular, sendo que apenas três espécies perfazem 58,72% da 
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arborização total. Dessas, destaca-se Ficus benjamina, Melia azedarach var. gigante e 

Grevilea robusta, todas exóticas, como as espécies mais frequentes. 

No Brasil, Teixeira (1999) constatou esse fato ao fazer o levantamento nas ruas 

do conjunto habitacional Tancredo Neves, na cidade de Santa Maria-RS, onde 14 

espécies perfazem 70,6% da arborização total. 

Considerando os riscos de pragas e doenças, Grey e Deneke (1978) 

recomendam que cada espécie utilizada na arborização de ruas não atinja mais que 15% 

da população total, o que da mesma forma pode ser considerado válido para as 

Universidades. 

Observa-se certa uniformidade quanto ao emprego de determinadas espécies, 

tendo em vista que os exemplares aparentemente mais jovens cultivados nesta área 

constituem estandes monoespecíficos de vegetação, conforme nos mostra a fotografia nº 

01 e a fotografia nº 02 inseridas neste trabalho. Talvez se possa atribuir a este fator a 

baixa diversidade de espécies encontrada, conforme já demonstrava Souza (1994). 

 

Tabela 3: Nome comum, nome botânico, frequência absoluta e relativa 

Nome Comum Nome Botânico 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

Ameixeira Eriobotrya japonica 1 0,14% 

Amendoim-bravo Pterogyne nitens 1 0,14% 

Amoreira Morus nigra 1 0,14% 

Canafístula Pelthophorum dubium 3 1,58% 

Extremosa Lagestroemia indica 7 3,70% 

Farinha seca Albizia hasslerii 7 3,70% 

Figueira Ficus benjamina 53 28,04% 

Goiabeira Psidium guajava 1 0,14% 

Grevilea-robusta Grevilea robusta 18 9,52% 

Ipê-de-jardim Tecoma stans 1 0,14% 

Ipê-Roxo Tabebuia impetiginosa 7 3,70% 

Ipê-Roxo Tabebuia heptaphylla 16 8,46% 

Limoeiro Citrus limon 2 1,05% 

Mangueira Mangifera indica 11 5,82% 

Palmeira-imperial Roystonea oleracea 8 4,23% 

Palo-Branco Calycophyllum multiflorum 2 1,05% 

Paraíso Gigante Melia Azedarach var. gigante 40 21,16% 

Pinus Pinus elliottii 1 0,14% 

Sombreiro Terminalia catappa 9 4,76% 
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Quanto ao porte das espécies vegetais, destaca-se o item adulto como o mais 

frequente, com 62,45%, seguido pelos indivíduos jovens, que perfazem 36,50% do total. 

É importante salientar nesta avaliação, que 28,04% dos indivíduos jovens plantados são 

da espécie Ficus benjamina, muito utilizado na arborização urbana deste país. 

 

Tabela 4: Porte da vegetação encontrada. 

Porte da Vegetação Muda Jovem Adulta 

Número de Indivíduos 2 69 118 

Frequência Relativa  1,05% 36,50% 62,45% 

 

Com relação a outros aspectos fenológicos avaliados, não foi observada 

nenhuma situação crítica no que diz respeito à falta de área adequada para um bom 

desenvolvimento das plantas nem mesmo no que tange a possíveis aspectos negativos 

relacionados ao comportamento do sistema radicular da amostragem. Entretanto salienta-

se a falta de planejamento e de uma melhor avaliação dos impactos morfológicos 

ocasionados pelo fruto da espécie Mangifera indica, quando da construção do 

estacionamento das adjacências da Escola Gutemberg, onde estão localizados os 11 

indivíduos encontrados. A condição fitossanitária dos exemplares observados é boa, 

excetuando-se alguns poucos indivíduos que apresentam sinais de terem sofrido podas 

mal executadas. Nota-se também a existência de alguns exemplares de Tabebuia 

caiados com tinta impermeabilizante para evitar a entrada de parasitas em fissuras, o que 

cientificamente não tem demonstrado eficácia significativa, além de normalmente poder 

afetar uma série de microrganismos epifíticos aderidos ao tronco.  

Para cálculos posteriores de diâmetro e volume de madeira, foram encontrados 

diferentes valores nas medições de circunferência, destacando-se como mais 

significativos os das espécies Mangifera indica, Pelthoporum dubium e Pterogyne nitens, 

conforme nos demonstra a Tabela 05.  
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Tabela 5: Nome comum, nome botânico, CAP (Circunferência a Altura do Peito). 

Nome 
Comum 

Nome Botânico 
Indivíduo 

(n) 
CAP 

DAP 
MÉDIO 

Ameixeira Eriobotrya japonica 1 20 20 

Amendoim-
bravo 

Pterogyne nitens 1 241 241 

Amoreira Morus nigra 1 35 35 

Canafístula Pelthophorum dubium 3 180/191/323 231 

Extremosa Lagestroemia indica 7 12/13/13/14/15/15/ 17 14 

Farinha-seca Albizia hasslerii 7 99/130/136/141/141142/245 147 

Figueira Ficus benjamina 53 13 13 

Goiabeira Psidium guajava 1 10 10 

Grevilea-
robusta 

Grevilea robusta 18 
46/65/72/84/85/87/ 
91/97/106/113/115/116/118/118/119/ 
120/124/133 

100 

Ipê-de-jardim Tecoma stans 1 15 15 

Ipê-Roxo Tabebuia impetiginosa 7 59/67/75/78/80/100/103 80 

Ipê-Roxo Tabebuia heptaphylla 16 10/36/38/57/60/72/ 
80/84/98/105/118/120/132/180/190/278 103 

Limoeiro Citrus limon 2 28/56 42 

Mangueira Mangifera indica 11 340 340 

Palmeira-
imperial 

Roystonea oleracea 8 14/15/15/15/42/95/ 137/155 61 

Palo-Branco Calycophyllum multiflorum 2 23/36 29 

Paraíso 
Melia Azedarach var. 

gigante 
40 

18/34/41/42/44/46/ 49/53/54/56/57/59/ 
59/63/64/64/66/67/ 68/68/ 69/69/70/70/ 
71/71/71/73/73/74/ 74/75/75/75/77/82/ 
83/84/85/87 

64 

Pinus Pinus elliottii 1 112 112 

Sombreiro Terminalia catappa 9 44/57/69/72/73/78/ 79/80/93 71 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A arborização da Universidade Evangélica do Paraguai, localizada no município 

de Lambaré – PY apresenta-se, quali-quantitativamente, pouco diversificada em sua 

composição na qual predomina o porte adulto. A arborização possui 189 indivíduos 

arbóreos com CAP acima de 10 cm, distribuídos em 19 espécies, pertencentes a 14 

famílias, justificando assim a existência de uma baixa diversidade vegetal. 

Nos exemplares investigados a condição fitossanitária é bastante satisfatória, com 

área livre restrita e sistema radicular profundo sem causar danos. 
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O estudo ao descrever a quantidade e a qualidade das árvores nativas 

encontradas no Campus reforça a necessidade de elaboração de um projeto de 

valorização da arborização na referida área. 

Torna-se imperiosa a necessidade de elaborar um plano de manejo florestal 

sustentado da arborização do Campus, a fim de preservar a diversidade das espécies 

existentes.  

  

Fotografia 01: Plantio de Ficus benjamina Fotografia 02: Estande Monoespecífico de Melia 

azedarach var. Gigante 
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INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: 

CAMINHOS QUE LEVAM À FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL 

PESQUISADOR NO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

OLIVEIRA, D. V.  

RESUMO 

A pesquisa analisou a inserção de atividades de Iniciação à Educação Científica e Tecnológica – IECT nas 
fases iniciais do Curso de Engenharia de Produção de uma instituição privada em Brusque/SC, 
avaliadas dentro de um conjunto de indicadores científicos e tecnológicos. Buscou-se validar se as 
atividades propostas constituem-se em caminhos para a formação do profissional-pesquisador. A pesquisa 
utilizou-se de abordagem qualitativa, com interpretação dos conceitos propostos por diferentes autores 
referentes aos indicadores que nortearam este trabalho, utilizando-se de diferentes instrumentos de coleta 
de dados caracterizados em ICD 01/12 e ICD 02/12. Em paralelo usou-se o Método Hermenêutico 
associado á técnica de Análise de Conteúdos. Construiu-se um diagnóstico através dos resultados e 
interpretação dos mesmos, observando-se que a IECT no curso em análise encontra-se praticamente 
ausente, sendo necessário o estabelecimento de mudanças significativas nas estratégias usadas pelos 
professores e assumidas pelos alunos. 

Palavras-Chave: Iniciação Científica e Tecnológica. Profissional-pesquisador. Engenharia de Produção. 

RESUMEN 

La investigación analizó la inclusión de actividades de Introducción a la Ciencia y la Educación 
Tecnológica – IECT – en las primeras etapas del curso de Ingeniería de Producción de una institución 
privada en Brusque / SC-BR, evaluado dentro de un conjunto de indicadores científicos y validar a 
tecnológicos. Buscou si las actividades propuestas están en vías para la formación del investigador 
profesional. La investigación utilizó un enfoque cualitativo, con la interpretación de los conceptos 
propuestos por diferentes autores sobre los indicadores que guiaron este trabajo, el uso de diferentes 
instrumentos de recolección de datos que aparecen en la ICD 01/12 y ICD 02/12. Em paralelo se utilizó 
el método asociado a la técnica hermenéutica Análisis de Contenido. Él construyó un diagnóstico a 

v. 1, n. 1 - setembro de 2013 



RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios 

124 

 

través de los resultados y su interpretación, señalando que los IECT del curso en cuestión está 
praticamente ausente, siend necessário el establecimiento de cambios significativos en las estratégias 
utilizadas por los profesores y estudiantes asumidos. 

Palabras clave: Iniciación Científica y Tecnológica; investigador professional. Ingeniería de Producción. 

1 INTRODUÇÃO 

O poder que o progresso da ciência e da tecnologia está dando ao homem exige 

que o processo ensino e aprendizagem seja continuamente atualizado, considerando 

principalmente alguns fatores tais como a construção do conhecimento, metodologias, 

técnicas de ensino e produção de conhecimento, atualização de conteúdos, com 

prioridade aos conteúdos de importância relacionados aos processos produtivos loco-

regional e a relação professor, alunos e sociedade.  

Compreende-se por Epistemologia não somente as teorias do conhecimento, mas 

a ética e a historicidade, a qual permite compreender os processos de formação do 

conhecimento não só nas Instituições de Ensino (formais), como, em atividades informais, 

valorizando assim as práticas existentes hoje.  

Essas práticas deveriam trazer em seu âmago a proposta de fazer da pesquisa o 

elo entre teoria e prática, pois, é a reflexão, o pesquisar acerca do próprio cotidiano que 

oferece aos alunos uma das possibilidades de produzir conhecimento, de criar e recriar 

suas práticas.  

Além disso, essas atividades permitem ao profissional uma apropriação de seu 

próprio processo, fazendo com que saiam do lugar de simples reprodutores de conteúdos 

e de conhecimentos. Pois, 

[...] conhecimento passou a ser considerado como um processo e não como um 
dado adquirido uma vez por todas [...] como uma história que, aos poucos e 
incessantemente, fazem-nos captar a realidade a ser conhecida [...] se apresenta 
em devir, só conhecemos realmente quando passamos de um conhecimento 
menor a um conhecimento maior. A tarefa da Epistemologia consiste em conhecer 
este devir e em analisar todas as etapas de sua estruturação, chegando sempre a 
um conhecimento provisório, jamais acabado ou definitivo (JAPIASSU, 1992, p. 
27). 

Muitas vezes, a ausência de mecanismos de produção de conhecimentos, leva à 

formação de um aluno/ futuro profissional como sendo reprodutores dos diversos 

processos aprendidos e estudados, ficando a desejar no que se refere à produção do 

conhecimento a partir do que foi aprendido. A pesquisa realizada esteve focada em um 

Curso de Engenharia de Produção, no Estado de Santa Catarina, Brasil. 
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No curso em que ocorreu a pesquisa, os caminhos investigativos esteve focado 

no conhecimento das concepções, implementações e melhoria de sistemas que envolvem 

informações, materiais, pessoas, equipamentos, ou seja, conhecimentos diversos e, 

principalmente habilidades necessárias para que, em conjunto com a análise e projetos 

de engenharia, possa especificar, prever e avaliar os resultados obtidos por tais sistemas, 

quando a base é Iniciação a Educação Científica e Tecnológica – IECT. 

Há falta de contextualização com o meio social resultante da ausência de um 

processo que vincule o currículo formal com ações informais dentro de um processo de 

pesquisa aliado a necessidade da elaboração de currículos comprometidos com o 

aspecto social que possibilite a participação da comunidade em ações e projetos que 

possibilite a práxis tecnológica a partir da aplicação prática dos conceitos e metodologias 

existentes. 

Um dos caminhos seguros para que isto ocorra é a Iniciação a Educação 

Científica e Tecnológica, pois, a mesma envolve a Educação Científica e Tecnológica 

como ferramenta para a formação do pesquisador; a melhoria da qualidade de vida 

envolvendo os aspectos científicos, tecnológicos e sociais; o estímulo a curiosidade, o 

interesse de descobrir novos caminhos, novos processos e a formação do indivíduo 

autônomo e contextualizador de suas ideias. 

Este artigo apresenta resultados preliminares de uma pesquisa que busca 

investigar e analisar os caminhos e processos acadêmicos percorridos pelos alunos de 

fases iniciais do curso de Engenharia da Produção de uma Instituição de Ensino Superior 

de SC, bem como seu envolvimento em atividades relacionadas à Iniciação à Educação 

Científica e Tecnológica – IECT. 

De acordo com TONINI in Júnior (2011): 

[...] as atividades complementares ganham força no curso de Engenharia, no qual 
coordenadores de curso e professores têm grande responsabilidade para que a 
implementação atinja a função de agregar saberes na formação do engenheiro, 
viabilizando a aquisição das competências e habilidades requeridas no mundo do 
trabalho. 

É fundamental que durante o curso e o desenvolvimento das respectivas 

atividades específicas direcionadas à IECT, sejam observadas possíveis mudanças no 

perfil dos acadêmicos, os quais tem demonstrado hoje estarem mais focados na 

reprodução de conhecimentos e processos, frente ao que se espera de um pesquisador, 

gerador de conhecimento em processos e produtos, dentro da área da engenharia. 
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O problema proposto busca responder a seguinte questão: A inserção de 

atividades de Iniciação à Educação Científica e Tecnológica – IECT – nas fases iniciais do 

Curso de Engenharia de Produção, avaliadas dentro de um conjunto de indicadores 

científicos e tecnológicos, constitui-se em caminho para a formação do profissional- 

pesquisador? 

Como objetivo geral busca-se investigar os resultados em relação a Iniciação à 

Educação Científica e Tecnológica – IECT – nas fases iniciais do Curso de Engenharia de 

Produção, pela avaliação através de um conjunto de indicadores científicos e tecnológicos 

como caminhos para a formação do profissional-pesquisador. 

Este artigo apresenta os resultados que atendem ao objetivo: interpretar os 

conceitos propostos por diferentes autores e opiniões dos alunos referentes aos seguintes 

indicadores abordados: Iniciação à Educação Científica e Tecnológica – IECT; 

Conhecimentos Científicos e Tecnológicos; Habilidades e Atitudes Científicas; 

Competências e Comportamentos Científicos e Tecnológicos; Criatividade e Redação 

Científica; 

Há necessidade do desenvolvimento científico-tecnológico na área da Engenharia 

de Produção, visando principalmente a ampliação de conhecimentos e também a 

contribuição para a visão da abordagem científica e tecnológica dos estudantes do curso. 

Segundo Aloise et al. (2011, p. 34): “As pesquisas científicas na área de 

Engenharia de Produção (EP) podem ser consideradas recentes quando comparadas a 

outras áreas da ciência já bem amadurecidas quanto à construção de novos 

conhecimentos [...]”. 

Assim, através da pesquisa, pretende-se que o educando valorize a importância 

dos padrões mínimos de qualidade, a melhoria constante dos processos, cumprimento 

das normas e disposições legais, promoção do autodesenvolvimento, vinculados a 

competitividade das empresas no mercado, assim como possam atender aos programas 

de responsabilidade social tendo uma atuação ambiental para o meio social ao qual estão 

inseridos.  

De um modo geral, a Engenharia de Produção compreende o estudo ou atividade 

fundamentada em teorias, métodos e processos científicos e tecnológicos com o intuito de 

solucionar/minimizar problemas técnicos que se relacionem com materiais, processos 

produtivos e construtivos. Assim, observa-se que a tecnologia está presente nas inúmeras 

relações entre diversos processos, possibilitando sua interpretação e as maneiras de 

preparação dos produtos industriais, bem como sua organização. 
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Deste modo, alguns aspectos são considerados relevantes para o entendimento e 

fundamentação do curso em análise, tais como analisa Másculo (2012): inacabamento ou 

inconclusão do homem, onde o ser humano é considerado como um ser em 

desenvolvimento em seus aspectos cognitivos, científicos e tecnológicos no mundo, 

incentivando-o a produzir ações inteligentes e transformadoras. 

De acordo com Silva (1997), foram levantadas trinta e cinco definições de 

engenharia, sendo que a utilizada como mais pertinente foi: “A engenharia é uma 

aplicação de conhecimentos científicos e empíricos: é uma atividade que aplica os 

conhecimentos humanos à resolução de problemas propondo soluções técnicas utilizando 

as tecnologias”. 

Logo, pressupõe-se que o perfil do profissional da Engenharia de Produção está 

diretamente relacionado ao perfil do profissional crítico, transformador, devendo para 

tanto considerar os caminhos que levam a formação do profissional pesquisador através 

da IECT. 

Os indicadores que norteiam esta pesquisa estão inseridos dentro do contexto do 

que se espera do perfil do profissional desejado no mercado de trabalho nos dias atuais, 

sendo que conforme Belhot (2012), concomitantemente, o mercado de trabalho deseja 

um profissional que possua determinados conhecimentos técnicos, habilidades e 

comportamentos, ou seja, competências específicas. 

A Associação Brasileira de Engenharia de Produção – ABEPRO (1998) buscou 

elaborar um documento especificando o perfil profissional do Engenheiro de Produção, o 

qual sugere algumas características pertinentes ao profissional, tais como: sólida 

formação científica e profissional, que o capacite a identificar, formular e solucionar 

problemas ligados às atividades de projeto, operação, gerenciamento de trabalho e de 

sistemas de produção de bens ou serviços. 

 De acordo com Dupont (apud NETTO; ROCHA, 2003, p. 82), a formação de 

profissionais de nível superior na área das ciências num mundo em constante 

transformação, onde a chave do sucesso está na geração e aplicação do conhecimento, 

deve levar primordialmente em conta os princípios e instrumentos das ciências. A 

formação pela e para a pesquisa é certamente um dos caminhos mais seguros para a 

geração de profissionais transformadores e empreendedores.  

Cada vez mais as Instituições de Ensino Superior buscam a atualização em 

tecnologias de ponta, pois, as mesmas são desafiadas diariamente a acompanhar a 

evolução científica e tecnológica presentes nas diferentes situações mostradas pelo 
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mercado de trabalho e produções. A IECT é um dos caminhos que as IES adotaram para 

acompanhar a evolução em CT proposta pelo contexto atual. 

Iniciação à Educação Científica e Tecnológica: alguns pressupostos 

epistemológicos 

A IECT busca resgatar o valor educacional e científico de ações que vêm sendo 

executadas a nível nacional e internacional voltada para a pesquisa em Ciências e 

Tecnologias. Sabe-se através das Resoluções e Diretrizes Curriculares Nacionais, assim 

como diversos trabalhos que tem sido realizados por docentes e acadêmicos que 

acreditam que é capaz de produzir ciência e conhecimento a partir de seus envolvimentos 

com a iniciação à pesquisa científica. 

O desenvolvimento de atividades de IECT pressupõe uma caminhada em direção 

à formação integral dos acadêmicos uma vez que os mesmos sentem-se motivados a 

vivenciarem processos cognitivos, resultando na produção e/ou recodificação de 

conhecimento.  

Como proposta, tem-se a realização de trabalhos investigatórios, bem como a sua 

exposição em público, possibilitando que os jovens pesquisadores, adquiram capacidade 

de comunicação, de intercâmbio, e construção de novas concepções sobre o 

conhecimento de outras disciplinas que possam interagir. 

A educação informal considera e reaviva a cultura dos indivíduos nela envolvidos, 

incluindo educadores e educandos, fazendo com que a bagagem cultural de cada um seja 

respeitada e esteja presente no decorrer de todos os trabalhos, procurando não somente 

valorizar a realidade de cada um mas, indo além, fazendo com que essa realidade 

perpasse todas as atividades (SIMSON, 2001, p. 11). 

Considera-se como momentos fundamentais aqueles que principiam as atividades 

informais, tais como a propostas das atividades de Iniciação Científica dentro do curso de 

engenharia os quais constituem-se de situações importantes no que tange à possibilidade 

de disseminação da produção científica. Estes encontros caracterizam-se como uma 

oportuna troca de experiências e conhecimentos, além do despertar para continuidade 

dos trabalhos e o aprofundamento teórico-prático dos mesmos.  

De acordo com Netto e Rocha (2003, p. 49), a promoção de um Salão, Amostra 

e/ou Feira de Iniciação Científica/ de Ciências apresentam objetivos voltados ao incentivo 

e a participação de estudantes de graduação em atividades de pesquisa, ocupando 

espaços para a troca de informações sobre pesquisas realizadas em diferentes áreas e 
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instituições de Estado e do país. Isto possibilita visualizar estes eventos como importantes 

para a partilha da produção científica e tecnológica na sua fase de iniciação. 

O ambiente acadêmico poderá favorecer ou não de forma significativa para o 

aprimoramento das habilidades científicas e/ou tecnológicas. Deste modo, o acadêmico 

poderá usufruir deste espaço de forma promissora para o seu aperfeiçoamento gerando 

assim novos hábitos, competências e habilidades. 

Segundo (FLEURY, 2000, p. 27): “[...] competência significa saber agir de maneira 

responsável [...] implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 

Para que um indivíduo possa ser competente, faz-se necessário associar diversas 

dimensões para o exercício de suas funções, dentre elas a psicossocial, administrativa, 

política, ética e técnica. Neste sentido, nota-se que competência associa-se a um trabalho 

em equipe e jamais de forma única e isolada. A atuação em equipe, de forma 

competente, geram decisões e processos que resultam em produtos modernos, com 

qualidade e competitivos no mercado. 

As competências relacionam-se ao pensamento crítico e revelam-se de diversas 

formas, sejam particulares ou profissionais, desenvolvidas por professores e alunos, no 

meio acadêmico ou profissional. De acordo com Herazo (2008): 

Los beneficios del pensamiento crítico para la persona son muchos. El Ministerio 
de Educación del Perú – Minedu – destaca las características de quien se ejercita 
en el pensamiento crítico: tiene agudeza perceptiva, hace cuestionamientos 
permanentes, construye y reconstruye saberes, es de mente abierta, posee una 
valoración justa, tiene control emotivo y coraje intelectual. 

Nesse aspecto destacam-se a criatividade e a motivação que são incentivados 

pelos conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo do processo. Observa-se que em 

todos os aspectos citados se encontram relacionados e cada um reflete a influencia no 

outro. A técnica é tão antiga quanto o homem. Trata-se da “habilidade humana de 

fabricar, construir e utilizar instrumentos” (VARGAS, 1994, p. 15). 

A competência pode ser definida como ato de “saber agir”, ou seja, saber se 

posicionar para mobilizar pessoas e recursos dentro de uma empresa (FLEURY, 2005 

apud BELHOT, 2012). Por sua vez, a habilidade pode ser entendida como capacidade de 

realizar tarefas e os comportamentos como características inerentes às atitudes e 

personalidade da pessoa. 
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Com o desenvolvimento da IECT no curso de Engenharia da Produção, foco 

desta pesquisa, bem com em similares, busca-se a melhoria da qualidade de vida do 

indivíduo, permitindo que o mesmo entenda o paradigma pretendido para a sociedade. 

Neste aspecto, o educando deve produzir o saber, pelo uso do concreto, 

capacitando-o ao planejamento e execução de atividades, onde problemas locais (saúde, 

higiene, alimentação, trabalho, ecologia e outros), sejam colocados diante dos alunos, 

para que os mesmos através de ações concretas, produzam o saber, desenvolvendo 

suas competências e habilidades. 

Avaliando-se o mercado de trabalho, com toda a sua demanda de processos, seu 

funcionamento no cotidiano, percebe-se a necessidade de saberes e habilidades que 

permitam lidar com o mundo dos instrumentos, costumes e processo diversos. 

Para transcender o ambiente e atingir níveis mais elevados na atividade 

intelectual e na esfera da prática são necessários atributos e motivações como coragem, 

lealdade, capacidade de resolver problemas e de satisfazer-se com o sucesso (SANTOS; 

MOREIRA, 1995). 

No atual sistema de ensino superior ainda encontram-se barreiras quanto ao 

despertar no aluno pelo gosto na pesquisa, não proporcionando espaços para a 

criatividade e para o surgimento de novos desafios e novas descobertas. Para tanto, há a 

necessidade do desenvolvimento do pensar para se efetivar um julgar crítico.  

Predomina entre nós a atitude de imitador, que copia, reproduz e faz prova. 
Deveria impor-se a atitude de aprender pela elaboração própria, substituindo a 
curiosidade de escutar pele de produzir. [...] É necessário constituir a necessidade 
de construir caminhos, não, receitas que tendem a destruir o desafio de construir 
ação (DEMO, 1990, p. 46). 

Assim, acredita-se que diferentes estratégias adotadas no processo de ensino e 

aprendizagem possam despertar a criatividade, o senso crítico, a mudança de 

comportamento. 

Observa-se que para que uma pesquisa seja bem executada, torna-se 

imprescindível que diferentes áreas do conhecimento integrem-se para a gestão do 

mesmo. 

Segundo Alves et al. (2001, p. 2): 

O gerenciamento de projeto exige abordagens multidisciplinares do gestor, que 
compreendem desde conhecimentos de orçamento, passando por qualidade e 
indo até análise de risco. Parte destes conhecimentos integram os cursos de 
graduação de Engenharia do País, contudo, a união de todos eles de forma 
sistematizada, só é conseguida através das técnicas de gerenciamento de 
projetos. 
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Observa-se que há uma preocupação multidisciplinar e multifacetária no que se 

refere a pesquisa científica e/ou tecnológica, principalmente, nos aspectos de 

organização, desenvolvimento e resultados. 

Marco Metodológico 

A pesquisa fundamentou-se nos princípios da abordagem qualitativa, 

caracterizada como uma pesquisa interpretativa-hermenêutica (GAMBOA, 1999). O autor 

explicita tal abordagem a partir de categorias de nível técnico/teórico; nível epistemológico 

e critérios de cientificidade.  

Como objetivo principal das atividades desenvolveram-se processos 

investigativos, priorizando as possibilidades de ensino e aprendizagem, focados nos 

fundamentos da IECT e sua transversalidade. A partir desta premissa foram traçados os 

caminhos investigativos descritos neste capítulo. 

A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa, fundamentada nas evoluções da pós-

modernidade em ciência que trouxeram certa mudança de expectativa com respeito à 

pesquisa qualitativa. Consideramos que ocorreram fases evolutivas que motivaram 

discussões fundamentais até alcançar a pesquisa qualitativa.  

Para realização deste estudo fez-se uso Método Hermenêutico, que estuda a 

compreensão dos relatos alheios, fatos ocorridos, valendo-se da interpretação da “fala”, 

dos “depoimentos” de outros e busca o aprofundamento da teoria e da prática, bem como 

amplia o conhecimento daquilo que pesquisamos. 

Como técnica para a análise e discussão dos dados utilizou-se da Análise de 

Conteúdos, a partir da interpretação das falas dos sujeitos da pesquisa através da 

codificação de dados, a qual se assenta nos pressupostos de uma concepção crítica e 

dinâmica da linguagem, a qual é definida, segundo Bardin (1977, p. 42), como sendo um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

A população alvo nesta etapa esteve alicerçada vinculada aos referenciais 

teóricos de vários autores e aos alunos do Curso de Engenharia de Produção de um 

Centro Universitário da Região Sul do Brasil, no município de Brusque/SC, com alunos 

das 2ª e 4ª. Fases do referido curso. 
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Na etapa da pesquisa relatada neste artigo utilizou-se como amostra somente os 

autores e suas obras direcionadas aos indicadores selecionados para esta pesquisa e as 

percepções dos alunos sobre os referidos indicadores. Como instrumento de pesquisa foi 

usado o ICD 01/12 – Matriz Conceitual I e ICD 02/12, sobre a análise de conceitos de 

autores, análise dos artigos produzidos pelos alunos e as interpretações dos alunos 

diante dos indicadores selecionados para a pesquisa. 

Os indicadores usados na pesquisa foram selecionados com o intuito de limitar o 

campo da pesquisa bem como aprofundar as análises e relações entre eles e os 

pressupostos que caracterizam a Iniciação à Educação Científica e Tecnológica. A seguir 

os indicadores selecionados: Educação Científica e Tecnológica e sua Iniciação; 

Conhecimentos Científicos e Tecnológicos; Habilidades; Atitudes; Competências; 

Comportamentos Científicos e Tecnológicos; Criatividade e Redação Científica. 

Analise e Discussão dos Dados 

Este artigo apresenta a análise, discussão e interpretação dos dados coletados 

pelos diferentes instrumentos de coleta de dados, durante o processo investigativo, 

considerando as peculiaridades de cada instrumento usado e as respectivas 

metodologias e técnicas para a análise e apresentação dos resultados. 

Iniciou-se apresentando todo o processo analítico, detalhando por instrumentos 

usados (ICD 01 e 02/12) e as características próprias referentes aos diversos processos 

que sempre tiveram por alvo a triangulação: opiniões da pesquisadora, discussão dos 

dados coletados com os autores que serviram de suporte para as discussões e das 

opiniões dos alunos, utilizando-se de uma Matriz Conceitual I discutindo autores e obras 

referentes aos indicadores usados na pesquisa. Convém destacar o uso da pesquisa 

qualitativa, aliada ao método Hermenêutico, interpretando, analisando e comparando 

conceitos de autores e obras diversas. 

O ICD 02/12 permitiu construírem-se subsídios que fundamentaram o diagnóstico 

pretendido na pesquisa, buscando a interpretação dos artigos produzidos pelos 

acadêmicos antes do seminário de discussão e apresentação dos indicadores Desta 

maneira, percebe-se a presença ou não dos indicadores que nortearam esta pesquisa 

que percorreram os caminhos investigativos. 

A busca de autores e suas obras em diferentes épocas foi devido a necessidade 

da construção de um referencial histórico sobre a temática, obtendo-se desta maneira o 

estabelecimento de visões diferentes em momento com características diferentes das 

atuais. 
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ICD 01/12 – MATRIZ CONCEITUAL I: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS SOBRE OS INDICADORES USADOS NA PESQUISA BASEADO EM OBRAS E AUTORES 
VINCULADOS AO TEMA DA INVESTIGAÇÃO EM EXECUÇÃO. 

INDICADORES (I) AUTORES/OBRAS 

1.1 INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO 
CIENTIFICA E 
TECNOLÓGICA 

A educação científica faz parte da educação [...] onde são estudadas e podem ser adquiridas as bases comuns do conhecimento [...] a adequada 

iniciação científica deverá ser adquirida quando da compreensão da Ciência como um processo contínuo e permanente [...] (OAIGEN, 1996). 

[...] deve ser presença viva no processo de construção da sociedade, através da formação do homem vivo e atuante na sua comunidade [...] 
possibilita a transformação do aluno-ouvinte em homem-atuante, crítico e criativo em sua sociedade (HOERNIG, 2004). 

A Iniciação Científica – IC é um programa original e muito eficiente de formação de recursos humanos para a atividade científica, que distingue o 
Brasil de outros países em desenvolvimento, e mesmo desenvolvidos (NETTO, 2003, p. 11). 

A I.C. tem como objetivo dar ao aluno de curso de graduação um primeiro contato com o mundo da pesquisa científica, porém na prática ela vai 
muito além. Em geral os alunos ficam fascinados pelo trabalho que realizam e se tornam ferrenhos de seus resultados, fazendo absoluta questão de 
participar de eventos e de publicações (FERREIRA apud NETTO; ROCHA, 2003, p. 79). 

A I.C. repousa em três pilares básicos: a liberdade acadêmica; o uso positivo do interesse do estudante, do grupo, das tarefas e dos erros; e 
finalmente, o aprendizado da pesquisa do pesquisando, observando os pesquisadores seniores auxiliando seus trabalhos de criação acadêmica 
própria e em grupo (MARQUES apud NETTO; ROCHA, 2003, p. 79). 

1.2 CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO 

[...] conhecer a Ciência significa compreender a relação entre coisas do cotidiano e os fenômenos da natureza, refletir e discernir sobre os 
problemas científicos em termos de pensamento, atitudes e a obtenção de novos conhecimentos, quando o indivíduo for colocado frente a uma 
situação concreta de investigação, idealizando e executando um projeto investigatório experimental (OAIGEN, 1996). 

Muitos pensam que o conhecimento teórico é suficiente para o desempenho na empresa, enquanto que as questões práticas não são 

 fundamentais. Saber e não fazer, ainda é não saber (RABAGLIO, 2001, p. 6). 

Para Bjis (2006, p. 1) o conhecimento científico é extremamente importante para a sociedade, pois é a partir dele que é possível a transformação 
social e tecnológica. O conhecimento científico gerado por uma determinada sociedade consolida o saber e desafia as estruturas cristalizadas, tidas 
como verdades absolutas. 

[...] entende-se que o conhecimento científico é diferente do conhecimento comum e mais popular ao qual denominamos senso comum (GIL, 1999, 
p. 26). 

Garcia (1997, p. 45) nos coloca que a realidade do conhecimento científico só estabelecida após sua comprovação ser efetivada, demonstrada e 
experimentada. 

1.3 HABILIDADES 
CIENTÍFICAS 

As habilidades de um profissional significam a experiência nos conhecimentos técnicos, colocando em prática o saber (RABAGLIO, 2001, p. 5). 

Capacidade e habilidade de gerenciar se desenvolvem na medida em que o dirigente permite que novas ideias penetrem e amadureçam em sua 
mente (NOGUEIRA et al., 1998, p. 5). 
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INDICADORES (I) AUTORES/OBRAS 

1.4 ATITUDES CIENTÍFICAS 

Ter atitudes para uma participação responsável para a competência, significa o envolvimento, mental e emocional das pessoas em situações 
grupais que as encorajam a contribuir para as metas do grupo e partilhar responsabilidades por elas (FONSECA, 1997). 

Ter atitudes compatíveis para atingir eficácia em relação aos conhecimentos e habilidades adquiridas ou a ser adquiridas, são indispensáveis para o 
sucesso profissional e empresarial (RABAGLIO, 2001, p. 6). 

Ter atitudes para uma participação responsável em um planejamento de Recursos Humanos para a competência, significa o envolvimento metal e 
emocional das pessoas em situações grupais que as encorajam a contribuir para as metas do grupo e partilhar responsabilidades por elas 
(FONSECA, 1997). 

1.5 COMPORTAMENTO 
CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO 

É necessário constituir a necessidade de construir novos caminhos, não receitas que tendem a destruir o desafio de construir ação (DEMO, 1990). 

1.6 COMPETÊNCIAS 
CIENTÍFICAS E 
TECNOLÓGICAS 

[...] é a capacidade de um sujeito mobilizar o todo ou parte de seus recursos cognitivos e afetivos para enfrentar uma família de situações 

complexas [...] exige a conceituação precisa destes recursos, das relações que devem ser estabelecidas entre eles e da natureza do saber 
mobilizar (PERRENOUD, 2000). 

A competência é compreendida por muitas pessoas e por alguns teóricos da administração como um conjunto de conhecimentos, Habilidades e 
Atitudes necessários para que a pessoa desenvolva suas atribuições responsabilidades (DUTRA, 2001, p. 28). 

Segundo (FLEURY, 2000, p. 27) [...] competência significa saber agir de maneira responsável [...] implica mobilizar, integrar, 

Transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

1.7 CRIATIVIDADE 

Úna completa compreensión de La práctica científica requiere que se de a los niños la ocasión de pensar creativamente (PEREZ,1986, p. 111 apud 
OAIGEN 1996). 

Faz parte do conceito de criatividade, “saber se virar”, inventar saídas, sobretudo “aprender a aprender”, e isto é profundamente pesquisa (DEMO, 
1990). 

A escola atual, com seus conceitos e concepções variadas para currículo, encarrega-se de perpetuar a tradição e canalizar as energias da 
juventude para a submissão e conformismo. Não obstante, é ela também quem promove o pensamento analítico, crítico e criativo (FROTA-
PESSOA, 1985). 

1.8 REDAÇÃO CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA 

Tanto a técnica quanto a tecnologia referem-se a “modos de fazer as coisas”. A técnica é uma prática de como fazer as coisas – o know-how. Deve 
ser entendida como a ação, conjunto de procedimentos e de objetos que constituem uma atividade, gerando um conhecimento empírico do como 
fazer. É desenvolvida na solução de problemas simples do dia-a-dia das organizações (REAL, 2002). 

O conhecimento técnico nasce, se produz e se mantém na própria ação (VARGAS ,1994; ZAWISLAK,1995 apud REAL, 2002). 
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A Matriz Conceitual I apresenta ideias e conceitos de diferentes autores e obras 

referentes aos indicadores selecionados. Foi feita uma análise por indicador, destacando 

os pontos convergente e/ou divergentes nas opiniões selecionadas para cada indicador 

diante das opiniões dos alunos da amostra. 

Indicador 1: Iniciação a Educação Científica e Tecnológica 

Analisando os tópicos destacados para o indicador Iniciação Científica e 

Tecnológica, os autores destacam que a mesma está inserida na educação e relaciona-se 

diretamente com a ciência e sua compreensão de forma contínua. De acordo com 

LAKATOS,1991 apud MOREIRA 2010:  

Compreender que o método científico reflete de forma sistematizada, ordenada 
logicamente, de forma a conectar ideias, verificar, testar, experimentar, provar e 
comprovar fatos reais com as teorias, para aproximar-se da exatidão, devido este 
ser racional e objetivo, e atender as necessidades de solução carecidas pela 
sociedade. 

A IECT inicia na Educação Básica e aprofunda-se no decorrer da vida acadêmica 

de forma contínua e conjunta, jamais isolada. Os trabalhos realizados por orientadores e 

orientandos são relacionados com a produção do conhecimento a científica.  

A disseminação dos trabalhos que envolvem a IECT, que inicia na Educação 

Básica através da produção de conhecimento pela realização de trabalhos que envolvem 

a investigação permite a troca de informações promovendo deste modo um intercambio 

das diversas concepções das diferentes informações que envolvem as diferentes áreas 

de conhecimento. 

Na análise dos dados coletados nos artigos produzidos pelos alunos e analisados 

indicam a ausência das características da IECT. Esta ausência, com certeza, decorre da 

impossibilidade de vivenciar-se aquilo que não tiveram formação nos níveis anteriores ao 

ensino superior. Muitas vezes esta não vivência continua no ensino superior. 

 Segundo Fava-de-Moraes e Fava (2000, p. 33): 

A Iniciação Científica tem uma história mais favorável do que contrária, sendo 
considerada, de forma convicta, com mais vantagens do que imprecisões. A 
primeira conquista de um estudante que faz iniciação científica é a fuga da rotina e 
da estrutura curricular, pois agrega-se aos professores e disciplinas com quem 
tem mais “simpatia” e “paladar”, desenvolvendo capacidades mais diferenciadas 
nas expressões oral e escrita e nas habilidades manuais.  
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Nesta perspectiva, toda a potencialidade que o aluno tem é anulada pelo 

professor, que prefere os métodos tradicionais, priorizando o conteúdo, fazendo 

exercícios, teste, avaliando quantitativamente, aprovando ou reprovando, impedindo o 

crescimento integral do seu aluno. 

Segundo Oaigen: 

[...] é importante destacar a necessidade da Escola atual possibilitar o 
desenvolvimento de um processo, que caracterize a produção científica como 
fundamental para a formação de cidadãos críticos, pensantes e emancipados, Isto 
ocorrerá quando, efetivamente, vivenciarmos um processo de pesquisa e ensino 
concomitante, isto é, a Iniciação Científica nos três graus de ensino, sair da teoria 
e tomar-se uma ação do cotidiano (OAIGEN, 1996, p. 19). 

 

Os alunos relatam que precisam serem motivados a avançar na autonomia da 

expressão, de tomar a iniciativa, de construir espaços próprios, de ser participativo e 

atuante. O aluno-objeto é aquele que só escuta, e a reproduz na prova. O aluno-sujeito é 

aquele que trabalha com o professor, contribui para construir conhecimento, buscar inovar 

a prática e participar ativamente em tudo. 

Como afirma Moraes (2000, p. 95): 

A aprendizagem é o meio pelo qual cada indivíduo se constrói a si mesmo ao 
longo da existência. À medida que vivemos, aprendemos; e à medida que 
aprendemos nos construímos a nós mesmos. Não nascemos prontos; nascemos 
com condições humanas, porém nos construímos, chegando ao que somos hoje. 
Um professor se constrói professor pela sua ação [...]. Afinal, não fomos dados 
como somos; ninguém é dado como é. 

Indicador 2 – Conhecimento Científico e Tecnológico 

Analisando os autores citados na Matriz Conceitual I entendo que o 

Conhecimento Científico e Tecnológico envolve a compreensão dos fatores do dia a dia e 

da natureza. A partir da reflexão o indivíduo passa a discernir, propor solução para 

eventuais situações-problema, e, neste mesmo caminho, passa a adquirir e aprimorar 

conhecimentos.  

Segundo Chassot (2007): 

[...] quanto ao conhecimento científico é uma instância privilegiada de relações de 
poder e este conhecimento, como patrimônio mais amplo da humanidade deve ser 
socializado; a segunda, o quanto há cada vez mais exigências que migremos do 
esoterismo ao esoterismo, para que se ampliem as possibilidades de acesso à 
Ciência. 
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Muitas vezes o conhecimento teórico não se faz suficiente, mas, quando este 

aliado á prática significa possibilidades de que a população possa usar os mesmos, 

significa aliar os conhecimentos científicos ao conhecimento tecnológico, de forma a 

suprir suas necessidades na vida diária, possibilitando a resolução de problemas 

existentes nos diferentes contextos.  

Deste modo, podem-se construir os valores sociais com base na evolução dos 

conhecimentos e informações científicas adquiridas. Faz-se importante compreender que 

não temos uma ciência neutra, mas sua produção estabelece elos de ligação e 

compromissos com a sociedade na busca de solucionar importantes problemas de caráter 

socioeconômico, cultural e ambiental. 

 Pelos dados analisados e presentes nas Matrizes Analíticas observa-se que falta 

equilíbrio entre a resolução dos acontecimentos cotidianos e o discernimento dos 

problemas científicos e tecnológicos que envolvem o trabalho em questão. Na realidade, 

quando os alunos vivenciam sistematicamente o processo de IECT, constata-se o 

desenvolvimento integral dos mesmos, que passam a desenvolver sua autonomia e 

criatividade, alicerçada nas três dimensões: Cognitiva, Ético-profissional e Metodológica. 

A caracterização a seguir é resultante de uma adaptação de Oaigen (1996, p. 34): 

a) Dimensão Cognitiva: a forma de como a produção de conhecimento é 

assimilada pelo indivíduo; 

b) Dimensão Ético-Profissional: as atitudes para decidir o fazer, desenvolvendo-se 

o senso crítico do indivíduo; 

c) Dimensão Metodológica: o desenvolvimento de habilidades, capacidades e 

potencialidades para saber fazer, é através do aprender fazendo e fazendo se 

aprende. 

 Atualmente, a vivência da IECT nas IES, encontra-se dificuldades devido à 

manipulação do processo ensino e aprendizagem, priorizando conteúdos e abordagens, 

muitas vezes pouco significativas para a formação integral do aluno, com uma 

desvalorização do interesse e necessidades do aluno. Este processo inibe o 

desenvolvimento do espírito crítico e criativo do acadêmico. 

Segundo Fava-de-Moraes e Fava (2000, p. 37): 

Na área de engenharia, os estudantes envolvidos em iniciação científica, 

frequentemente muito antes de terminar o curso, já estão sedutoramente convencidos por 

empresas de que o emprego está assegurado. Os professores sabem, antecipadamente, 

quais são os melhores alunos da iniciação científica a serem convidados para a pós-
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graduação. Vários concursos seletivos de docentes foram quase exclusivamente 

disputados por ex-alunos de iniciação científica, porque os demais não se sentiam 

competitivos na mesma disputa. 

 A Iniciação à IECT deve ser presença viva no processo de construção da 

sociedade através da formação do homem vivo e atuante na sua comunidade. Estes 

aspectos possibilitam a transformação do aluno-ouvinte em homem-atuante, crítico e 

criativo em sua sociedade. 

Entendo que a formação de hábitos para a pesquisa iniciar-se-á no momento em 

que a criança participar ativamente da decisão do que fazer e como fazer, ocorrendo um 

processo espontâneo, útil e criativo. É nessa troca de experiência que surgirá o 

aprofundamento das questões e o domínio dos conteúdos específicos e que foram 

indicados ou pelos quais a criança optou. Neste momento, os recursos oportunizados ao 

processo ensino e aprendizagem serão oriundos dos meios intra e extraescolar (OAIGEN, 

1996, p. 85). 

 Como o objetivo maior da área das Ciências os níveis é aguçar o espírito 

holístico e reflexivo, levando o acadêmico a pensar logicamente e criticamente. Não 

podemos pensar numa escola IES voltada para o futuro que não desenvolva o trabalho de 

IECT com os seus alunos, sendo que essas ações constituem-se no alicerce fundamental 

da Educação Científica e Tecnológica, envolvendo todas as áreas do conhecimento e 

possibilitando quando profissional formado caminhos para o exercício da profissão de 

forma plena e integral. 

Indicador 3 – Habilidades Científicas 

Pela análise dos tópicos para o indicador Habilidades Científicas, os autores 

destacam que as habilidades relacionam-se com as experiências associadas aos 

conhecimentos técnicos adquiridos praticando o saber de forma científica. 

De acordo com as definições do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira INEP, 2007 apud Lacerda e Oliveira 2007 , entendem o 

termo habilidade por competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do saber 

fazer. 

Assim, as habilidades científicas relacionam-se com a capacidade que envolvem 

os conhecimentos especializados, capacidade de comunicação, trabalho em equipe ou 

seja, tarefas específicas aos aspectos científicos utilizando-se de instrumentos, 

revolucionando problemas específicos de determinada área do conhecimento. 
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A avaliação dos artigos mostra que este indicador carece de compreensão e 

utilização no contexto atual dentro das atividades oferecidas aos alunos no curso de 

Engenharia de Produção, pois, não evidenciou-se o amadurecimento das as ideias que 

nortearam o trabalho em desenvolvimento. 

Demo (2003) chama a atenção para o fato de que, para muitos, o paradigma das 

competências e habilidades exige abandonar os conteúdos. No entanto, o que se 

apresenta é justamente o contrário, pois os conteúdos são instrumentos para se 

conseguir as habilidades. O que se faz necessário, nesta perspectiva, é modificar o 

enfoque que é dado a estes conteúdos, bem como mudar também a postura do professor, 

que, muitas vezes, considera o conteúdo como algo de sua responsabilidade e a 

habilidade, como sendo do aluno. Pesquisas mostram que os estudantes desenvolvem 

melhor sua compreensão conceitual e aprendem mais acerca da natureza das ciências 

quando participam de investigações científicas, onde haja suficiente oportunidade e apoio 

para reflexão (HODSON, 1994, p. 299).  

Assim, a partir de conteúdos não meramente apresentados, mas abordados de 

maneira contextualizada e compreendidos criticamente, o indivíduo pode adquirir uma 

determinada habilidade, a qual se constitui um saber possível de ser mobilizado em 

variadas situações, para resolvê-las de maneira competente, mostrando a importância 

das aulas práticas, partindo das situações concretas do mundo e do espaço para a 

interação social que todo conteúdo abordado deve proporcionar.  

Para Carvalho e colaboradores, “a atividade deve estar acompanhada de 

situações problematizadoras, questionadoras, diálogo, envolvendo, portanto, a resolução 

de problemas e levando à introdução de conceitos” (CARVALHO et al., 1999, p. 42). 

Indicador 4 – Atitudes Científicas 

De acordo com a análise dos autores, as atitudes científicas relacionam-se com 

as competências e habilidades que cada indivíduo adquire de acordo com o 

conhecimento científico adquirido assim como o envolvimento mental que levam as 

mesmas a agir de forma responsável em diferentes situações.  

Atitudes científicas distinguem-se pela observação, análise, representação dos 

fenômenos estabelecendo relações entre as causas. Elas seguem as etapas da pesquisa 

e do método científico. 

Para ter atitudes científicas faz-se necessário o desenvolvimento dos seus 

conhecimentos técnicos e éticos. Apoia-se neles a investigação cientifica e a busca na 
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resolução de problemas. A crítica, a argumentação e a racionalidade científica devem 

estar presentes nas atitudes científicas onde as quais podem ser desenvolvidas e 

aprimoradas no ambiente acadêmico. Por isso, possibilitar aos alunos diferentes 

atividades científicas ao decorrer do curso, gerando assim vivências que os permitem 

aprimorar o trabalho científico. 

Segundo Chauí (2002, p. 248) diferencia o senso comum da atitude científica: o 

que distingue a atitude científica da atitude costumeira ou do senso comum? Antes de 

mais nada, a ciência desconfia da veracidade de nossas certezas, de nossa adesão 

imediata às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade.  

Assim, percebe-se que atitudes científicas são tomadas quando estão embasadas 

no conhecimento científico visualizando os problemas ao seu redor e permitindo resolve-

los de forma observadora e crítica utilizando-se de seus conhecimentos científicos. 

Na análise realizada nos artigos coletados junto aos alunos, não observou-se o 

estabelecimento de responsabilidades assim como providencias a serem tomadas para o 

desenvolvimento e aprimoramento do trabalho. 

 Analisando Furman (2010), as percepções propostas pela pesquisadora indicam 

que há professores que propõem o ensino das Ciências com base em experiências 

práticas, feitas em laboratório – os chamados tecnicistas. Outro grupo de educadores 

fortalecem as aulas onde o foco central é a transmissão de conceitos/ aulas expositivas, 

sendo conhecidos de tradicionalistas.  

 Furman (2010) afirma que o modo de ensinar qualquer disciplina, que propõe se 

basear em uma situação-problema para oferecer aos alunos a oportunidade de observar, 

levantar hipóteses, fazer registros e tirar conclusões.  

 Dessa forma, permitimos que as crianças e os jovens avancem num processo 

que possibilitará a formação de um pensamento sistemático, crítico e autônomo, capaz de 

prepará-los para enfrentar os desafios da atualidade dentro e fora da escola.  

Indicador 5 – Comportamento Científico e Tecnológico 

Analisando as falas dos autores observa-se que comportamento científico envolve 

diversos aspectos que se relacionam ao processo de conhecer o método científico, 

comparar e relacionar o que é apresentado com o conhecimento já disponível sobre o 

mesmo tipo de fenômeno, ou seja, por em prática todo o a sua bagagem científica. 

Hussein (1984), ao revisar o conceito de leitura crítica, identificou variedade de 

definições que implicam em diferentes formas de se conceber e avaliar os 
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comportamentos envolvidos em ler criticamente, mas que indicam possibilidades de 

caracterizar aspectos que vão além de compreensão e repetição do que está no texto. 

Com isso, faz-se possível construir novos caminhos, e não apenas seguir algo pré-

existente.  

Interpretando Carrascosa (1996), em que a formação de um professor é um 

processo a longo prazo que não finaliza com a obtenção do título de licenciado, isso 

porque, entre outras razões a formação docente é um processo complexo como salienta o 

autor, exige muitos conhecimentos e habilidades impossíveis de ser todos adquiridos num 

curto espaço de tempo.  

Consideramos relevante a discussão a cerca da formação de outros profissionais 

seguindo o raciocínio de Carrascosa, pois consideramos que este é um fator fundamental 

para o exercício da práxis profissional, desde que a mesma ocorra de forma responsável 

e consciente do seu papel social. 

Ainda baseado em Carrascosa (1996), os cursos de graduação. 

bacharelados/tecnólogos encontram-se muito limitados aos conteúdos das disciplinas, 

esquecendo-se de problematizar as necessidades da sociedade em que está inserida, 

como um processo contínuo de (des)construção e (re)construção do saber, representando 

um avanço em relação ao esforço coletivo empreendido por pesquisadores das diversas 

áreas de conhecimento onde é realizada. 

 Miller (2000, p. 320) refere-se “[...] a uma alfabetização científica de caráter 

cívico, que possibilitaria às populações consumir de forma responsável e eficaz, bem 

como se posicionar acerca de questões relativas a políticas científicas, garantindo às 

ações governamentais voltadas para a ciência uma natureza democrática com 

participação efetiva dos cidadãos”. 

A IECT deve ser vivenciada pelo aluno de graduação sob a orientação científica 

de um professor, com o objetivo de vivenciar as diferentes metodologias científicas, 

aprimorando, assim, sua formação, pois, a pesquisa desempenha papel fundamental na 

consolidação da Universidade, como espaço mobilizador para a produção e disseminação 

do conhecimento, mas também pode ser articuladora entre a escola e os centros 

universitários, principalmente pelo uso das estruturas cognitivas que determinam o 

pensar, o julgar e o agir cientificamente. Segundo Jaspars e Fraser (1984, p. 101): 

As atitudes podem ser consideradas representações cognitivas e predisposições 
avaliativas para emitir respostas comportamentais, baseadas em representações 
coletivas compartilhadas, que podem efetivamente ser representações sociais. Em 
outras palavras, as atitudes são o lado subjetivo da cultura social. 
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Indicador 6 – Competências Científicas e Tecnológicas 

Analisando os autores a respeito das competências científicas e tecnológicas 

prevê-se que os mesmos envolvem alguns aspectos a relacionar começando pelo 

conhecimento, que por sua vez trata-se dos saberem práticos e teóricos adquiridos e 

transmitidos pelo meio acadêmico ou profissional. Esse comportamento relacionado 

anteriormente aborda a condição de destinar os saberes em ações próprias dentro de um 

meio científico e tecnológico específico no seu meio de atuação. 

De acordo com Brasil (1999), trata-se de competência a “capacidade de mobilizar, 

articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”.  

Assim sendo, as competências científicas e tecnológicas tratam-se da aptidão do 

individuo em defrontar situações diversas de caráter cientifico e tecnológico, utilizando-se 

para isto todo a sua bagagem intelectual e científica. 

A sociedade atual exige que o professor assuma uma postura de pesquisador, 

desenvolvendo habilidades ligadas a atitudes inquietas, investigativa, reflexiva e crítica. 

Sendo este um problematizador de contextos sociais para promoção de aprendizagem, 

compreendendo o papel do paradigma investigativo no processo de formação da 

cidadania e assumindo esse desafio, através de atitudes e valores e da interatividade na 

sala de aula. 

O curso de Engenharia de Produção, diante dos contextos que envolvem a IECT, 

é fundamental o incentivo ao uso e envolvimento, pois, sua importância na formação do 

profissional-pesquisador é fundamental, buscando a construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária.  

Perrenoud (2000), enfatiza que “[...] a noção de competência, considerando que é 

preciso mobilizar recursos cognitivos para utilizá-los como instrumentos para a solução de 

problemas”, possibilitando aos alunos a discussão corajosa de sua problemática. Uma 

educação que promova um diálogo constante com os outros, promovendo a inquietude do 

aluno, como ser social.  

Indicador 7 – Criatividade 

Segundo os autores, a criatividade relaciona-se ao saber realizar, por em ação as 

práticas científicas através de seu conhecimento científico de acordo com suas 

necessidades. 
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De um modo mais abrangente, a criatividade estrutura-se em um contexto 

cultural, envolvendo aspectos interligados ao dia a dia da humanidade. O indivíduo 

desenvolve-se em determinada realidade a qual estabelece seus valores e prioridades 

que se moldam de acordo com os seus valores de vida. Segue-se, a seguir, a análise a 

respeito da criatividade segundo Ostrower (1993): 

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer 

que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas coerências que se 

estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e 

compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de 

compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar. 

Existe de forma crescente um reconhecimento da necessidade da preparação do 

acadêmico e futuro profissional para o presente cenário de mercado, exigindo dele a 

capacidade de pensar e resolver diferentes problemas envolvendo assim o senso de 

criatividade.  

Por isso, algumas iniciativas estão sendo tomadas por países diversos, inclusive o 

Brasil, na busca de dar impulso a implementação de uma política educacional que 

garanta o desenvolvimento das habilidades criativas dos acadêmicos, conforme salientam 

diversos autores, como Craft (1998), Cohen (1997), Tan (2001), Strom e Strom (2002). 

Assim o meio acadêmico é o espaço propicio para colocar em pratica o saber, as 

habilidades principalmente as ações criativas. 

Os currículos atuais são, normalmente, rígidos e autoritários, impedindo o 

manuseio dos princípios da IECT como pressuposto para o surgimento de propostas para 

as modificações nos currículos, numa relação interdisciplinar, onde os alunos, os 

professores, os profissionais em geral e a comunidade em geral, se alfabetizam 

integralmente, de forma que este processo permita ao futuro profissional a autonomia e a 

emancipação na construção do conhecimento e de sua consciência crítica e criativa.  

Na pesquisa realizada constata-se que falta de criatividade na resolução dos 

problemas gerados nas fases iniciais do trabalho para a construção do mesmo. Esta 

situação mostra as IES, em sua maioria, tem executado currículos formais e 

extremamente burocráticos, de tal forma que não permite aos acadêmicos momentos 

para compartilhem de suas experiências diárias, de expressarem a sua visão crítica dos 

fatos e de exporem a sua criatividade, ocorrendo então uma situação dicotômica, onde de 

um lado temos a necessidade de formação da cidadania num processo permanente e 
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dinâmico e, de outro, a escola da reprodução de conhecimentos, valendo-se do 

paradigma da escola tradicional. 

Constatamos que atualmente não se produzem conhecimentos significativos, 

sendo o mesmo, nas maioria dos casos, superficial e parcial, como se fossem pinceladas 

num quadro sem forma, sem perspectiva. Não há o despertar no aluno pelo gosto na 

pesquisa, pois, não se propicia momentos e espaços para a criatividade, servindo de 

caminhos para desabrochá-la. Há necessidade do desenvolvimento do pensar para se 

efetivar um julgar crítico. 

Indicador 8 – Redação Científica e Tecnológica 

Conforme os autores, a redação científica e tecnológica requer vasta leitura 

devido a exigência de um abrangente repertório de palavras e termos, os quais devem ter 

uma sincronia lógica e coerente. 

 Analisando Gusso (2009): o comportamento de um cientista profissional, em 

qualquer área de conhecimento ou campo de atuação, exige que o controle das variáveis 

que afetam o processo de conhecer também seja examinado ao redigir seus trabalhos e 

comunicar suas descobertas.  

A redação técnica esta intimamente relacionada ao conhecimento cientifico 

adquirido pelo profissional, envolvendo todos os indicadores referidos neste trabalho, ou 

seja, explorar o seu conhecimento através de suas habilidades e competências, 

proporcionando atitudes para solucionar problemas do dia a dia, onde a leitura científica 

tem papel primordial neste contexto. 

Neste indicador observa-se a dificuldade na redação do texto científico, fruto, 

possivelmente da falta de leituras, dos hábitos investigativos e, sobretudo, das vivências 

fundamentos da IECT, basicamente na estruturação dos relatórios científicos e 

tecnológicos. De acordo com Kuramoto (2006, p. 91), a informação científica é o insumo 

básico para o desenvolvimento científico e tecnológico de um país. 

Chan e Costa (2005, p. 141) defendem que “[...] o acesso ao conhecimento, 

basicamente na agricultura, medicina e tecnologia, pode ajudar a criar uma forte 

infraestrutura social, econômica e técnica, que são essenciais no processo de 

desenvolvimento”. 

 Destacamos a seguir algumas citações extraídas das matrizes analíticas que 

contém a análise dos artigos produzidos diante dos indicadores da pesquisa. Vejamos: 

[...] dificuldades na elaboração da redação cientifica, a qual não foi promissora [...] 



RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios 

145 

 

[...] o grupo, em geral, apresentou-se com muitas dificuldades em relação à 

redação cientifica, a qual não obteve-se êxito [...] 

[...] embora com muitas dificuldades, o grupo esforçou-se em estruturar a redação 

cientifica, utilizando-se de forma muito inicial a linguagem científica [...] 

As observações feitas identificam o quanto é relevante a vivência da IECT durante 

as atividades do curso nas diferentes disciplinas da Matriz Curricular. Nota-se que nos 

artigos analisados está presente de forma acentuada a ausência dos fundamentos da 

redação científica e tecnológica. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Neste capítulo da tese apresentamos as considerações parciais resultantes das 

análises efetivadas até o momento. O texto a seguir refere-se aos resultados iniciais 

direcionados aos objetivos específicos a e b, que se referem na ordem, a interpretação 

dos conceitos extraídos das leituras feitas de autores e respectivas obras e, análise dos 

artigos produzidos pelos alunos em decorrência das visitas técnicas, palestras e 

atividades relacionadas aos princípios da IECT juntamente aos aspectos teóricos práticos 

e investigativos. 

A respeito do conhecimento, principalmente no que se refere ao conhecimento 

científico e sua importância diante da vida acadêmica, que por sua vez reflete-se no 

aspecto profissional, propõem-se que a evolução da humanidade não baseia-se somente 

no senso comum, mas sim naquele acreditado e fundamentado no conhecimento 

cientifico gerado pelos acadêmicos e cientistas que buscam problematizar, sistematizar e 

colocar à prova as questões do mundo.  

Diante deste conhecimento, do saber comum transformado em epistemológico 

faz-se possível progredir continuamente, e é deste conhecimento que o mundo evolui e 

aprimora seus saberes científicos e tecnológicos. Por isso, tão importante se faz o 

conhecimento científico e tecnológico e o aprimoramento deste para o progresso da 

sociedade.  

Parcialmente é importante considerar que a IECT no curso em análise e, a partir 

dos dados analisados, está praticamente ausente, sendo necessário que se estabeleça 

mudanças significativas nas estratégias usadas pelos professores e assumidas pelos 

alunos. 

Outro aspecto diz respeito ao domínio dos pressupostos teóricos que embasam 

os indicadores usados na pesquisa, pois, os mesmos, em sua maioria encontram-se 
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ausentes nos artigos analisados. Pode-se considerar como falta de leituras alicerçadas 

nos fundamentos científicos e tecnológicos da pesquisa e respectivas áreas de 

conhecimentos. 

Entende-se como necessária a vivência dos mesmos nas atividades 

desenvolvidas nas diferentes disciplinas da matriz curricular e atividades inerentes 

desenvolvidas durante o cumprimento dos variados momentos curriculares. 
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