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O processo do conhecimento sempre incluiu a
busca incessante e curiosa do conhecimento, fato este
que possibilitou a busca de soluções para os mais
diversos problemas da humanidade e também o
desenvolvimento social humano. Mas é claro que a
construção do conhecimento válido necessita de
metodologia apropriada sendo esta a base do que se
pode denominar hoje de ciência. Porém, embora
sejam várias as tentativas de definir de modo completo
o que seja ciência, a maioria delas a associam a 4 idéias
básicas: conhecimento, sistematização, experimentação
e demonstração. Portanto, ciência é um conhecimento
organizado, ordenado e metódico. É resultado da
experimentação, sendo as hipóteses testadas, até
serem confirmadas e os resultados replicáveis se
executados nas mesmas condições.

A formação de um cientista pode ter início muito
precocemente, porém o usual é que ela ocorra durante
a graduação, o que garante diferencial mercadológico
e amadurecimento acadêmico àqueles que se dedicam
a encontrar respostas às suas perguntas em diferentes
áreas. A este nível, têm-se então a iniciação científica
que surge com o objetivo de abrir caminho e permitir
os primeiros passos em direção à pesquisa acadêmica
em uma pós-graduação. Ela é um mecanismo que
promove aproximação dos graduandos com os Pro-
gramas de Pós-Graduação Strictu Sensu e/ou Grupos
de Pesquisa. Ao participar de projetos de pesquisa, os
graduandos, utilizam a metodologia científica, têm a
oportunidade de crescer como profissional ao mesmo
tempo em que re-alimentam seus conhecimentos com

o que foi desenvolvido e/ou esta em desenvolvimento
na graduação. Permite também que em um momento
muito precoce de sua vida de estudante participe da
dinâmica de uma Instituição, perceba as dificuldades
para desenvolver um projeto de pesquisa desde o
levantamento bibliográfico, à língua estrangeira, em
particular o inglês, a busca de recursos, os fins de
semana perdidos etc. Além disto, a experiência do
contato com seu orientador, pós-graduandos e outros
graduandos com suas experiências profissionais
diversas, enriquece sobremaneira o aluno e, de forma
rápida produz resultados surpreendentes em sua
formação. Acrescente-se ainda que esta experiência
abre uma janela imensa para novas perspectivas e
contatos profissionais para o graduando que podem
culminar em sua colocação precoce no mercado de
trabalho. Porém, é muito mais freqüente que o estu-
dante de graduação ligado à iniciação científica
desperte para a pesquisa e prossiga no caminho
universitário, desenvolvendo seus mestrado e douto-
rado, tornando-se muitas vezes, orientador de novos
alunos e formando toda uma geração de cientistas,
como se tem em diversas áreas do conhecimento no
Brasil. É como se fosse uma espiral em que no pas-
sado alguns mestres começaram a girá-la, diga-se de
passagem, em condições bastante difíceis, motivados
por uma vocação irresistível que se perpetua até os
dias de hoje na alma de quem faz ciência, não impor-
tando se aluno ou seu mestre. A chama do conheci-
mento interior da humanidade desta forma nunca se
apaga.


