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Resumo
É notável  que  as  feiras  de  ciências  vem ganhando  uma  importância  crescente  na

sociedade,  principalmente em ambientes estudantis  onde as mentes dos alunos ainda estão

sendo  formadas  e  ainda  são  muito  suscetíveis  a  qualquer  tipo  de  influência.  Com  esse

pensamento,  foram construídas  três  metodologias  diferentes  para  facilitar  a  construção  e

execução de uma pesquisa científica e provocar a evolução de um projeto simples para um

projeto  com  caráter  mais  científico.  Foi  utilizada  a  pesquisa  participante  com  foco  nos

estudantes do ensino fundamental, que não tinham contato prévio com esse tipo de método

para  construção  de  um  projeto,  revelando  algumas  dificuldades  dos  alunos  quanto  ao

desenvolvimento dos projetos, dificuldades que foram trabalhadas e resolvidas.
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Abstract

It is notable that science fairs are gaining increasing importance in society, especially

in  student  environments  where  students'  minds  are  still  being  formed  and  are  still  very

susceptible to any kind of influence. With this in mind, three different methodologies were

constructed to facilitate the construction and execution of a scientific research and to provoke

the evolution of a simple project for a project with a more scientific character. Participant

research focused on primary school students, who had no previous contact with this type of

method  to  construct  a  project,  revealing  some  difficulties  of  the  students  regarding  the

development of the projects, difficulties that were worked out and solved.
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INTRODUÇÃO

Nas  últimas  décadas,  muito  tem  se  discutido  sobre  “ciência  e  tecnologia”

principalmente no âmbito da educação,  sendo as Feiras de Ciências  importantes  difusoras

dessa temática, porém, existe uma dificuldade de alunos e professores em elaborar e executar

os seus projetos. Para muitos alunos o primeiro contato com a pesquisa científica é no ensino

médio, tendo que construir um tipo de trabalho e pesquisa que nunca tiveram contato antes, o

que dificulta a sua elaboração, causando dificuldades no momento de construir a problemática

da pesquisa, resultando em projetos simples e sem caráter cientifico. 

Partindo desse princípio, surgiu o interesse em facilitar essa transição dos alunos do

ensino  fundamental  de  um  projeto  básico  para  uma  pesquisa  científica  mais  elaborada,

podendo assim auxiliar tanto os alunos quanto os professores quando tiverem que produzir ou

explicar  o  processo  de  construção  da  pesquisa,  a  elaboração  e  execução  de  um  projeto

cientifico. Por meio do Projeto de Inovação Científica do Programa de Iniciação Científica no

Ensino Médio – PIBIC-EM dá Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que visa

inovação científica e metodologias de ensino mais interessantes aos alunos, buscou-se refinar

e construir uma metodologia/meios para orientar os alunos da educação básica na elaboração

dos seus projetos para as Feiras de Ciências, aplicando o método de construção e resolução de

problemas de pesquisa, foram realizadas reuniões com os alunos do Colégio Mater Christi do

6º do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio, no mês de setembro de 2017.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Feira  de  Ciências  “é  uma exposição  pública  de trabalhos  científicos  e  culturais

realizados por alunos. Estes efetuam demonstrações, oferecem explicações orais, contestam

perguntas sobre os métodos utilizados e suas condições” (ORMASTRONI, 1990, p. 7).

Tornando a  Feira  de  Ciência  uma importante  metodologia  no  ensino  da  educação

básica,  pois  com  ela  se  desenvolve  projetos  de  cunho  científico  desenvolvendo-se  as

habilidades  dos  envolvidos  (SANTOS,  2012),  além  que “oportuniza  aos  alunos

demonstrarem, por meio de projetos planejados e executados por eles, a sua criatividade, o

seu  raciocínio  lógico,  a  sua  capacidade  de  pesquisa  e  seus  conhecimentos  científicos”

(MORAES, 1986, p. 20).

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



Pereira,  Oiagen  e  Henning (2000,  p.38)  ressaltam que “as  Feiras  de  Ciências  são

capazes  de  fazer  com que  o  aluno,  por  meio  de  trabalhos  próprios,  envolva-se  em uma

investigação  científica,  propiciando  um  conjunto  de  experiências  interdisciplinares,

complementando o ensino-formal.”. 

Desta forma, as Feiras de Ciências formam cidadãos mais preparados para a mudança

constante  do  conhecimento,  aprimorando  o  rendimento  escolar,  pessoal  e  social,

desenvolvendo competências fora da sala de aula e a comunicação (SANTOS, 2012; MELO

et al, 2015).

Diferentemente da feira  de ciências,  não há um conceito explícito  para a pesquisa

científica,  mas  sim  uma  discussão  pela  definição  correta  desse  instrumento.  Algumas

definições e ideias são exploradas e justificadas por Santana, Araújo e Araújo.

A pesquisa, qualquer que seja seu modelo, é um fato presente no cotidiano

do professor e do aluno, embora seja vista de forma diferenciada nos diversos níveis

de ensino. Na educação superior, a pesquisa enquanto atividade cientifica é pensada

pelas  Ciências  Exatas  e  Humanas  através  de  linhas  de  pensamentos  distintos,

observando  no  caso  da  primeira,  a  pesquisa  empírica.  Estranhamente  o  que  se

observa  na  educação  básica  é  uma  aplicação  quase  que  exclusiva  da  chamada

pesquisa experimental. (SANTANA;ARAÚJO;ARAÚJO,2014).

O conceito  alcançado  para  pesquisa  é,  portanto  “o  ato  pelo  qual  buscamos  obter

conhecimentos  sobre  determinados  fatos  ou  fenômenos.  A pesquisa  busca  produzir  um

conhecimento que ultrapasse o nosso saber imediato, aquilo que já encontra-se estabelecido

pelo senso comum.” (SANTANA;ARAÚJO;ARAÚJO,2014).

Além  das  dificuldades  de  capacidade  dos  alunos  e  professores,  que  já  foram

mencionadas, Queiroz (2017) ressalta que “devido à falta de investimento, além da resistência

do professor em aceitar novos desafios e a dificuldade de integrar disciplinas, utilizando-se da

contextualização e da interdisciplinaridade. Mais que isso, o professor deve ter iniciativa para

retirar-se da sua zona de conforto e criar novas expectativas dentro da sua formação.” E por

isso  a  pesquisa  científica  acaba  deixando  de  ser  trabalhada  com  os  alunos.  Percebe-se,

também, que há uma certa ideia de que a pesquisa é uma atividade que envolve inúmeras

formalidades e sofisticações metodológicas, teóricas e práticas, exigindo infraestrutura, tempo

e formação específica que colocaria os professores e alunos sem condições de realizar algo do
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gênero. “Nesta lógica, a pesquisa seria reservada a poucos, geralmente doutores com regime

de  trabalho  e  dedicação  exclusivos  a  ela  destinados.”  (SANTANA;

ARAÚJO;ARAÚJO,2014).

METODOLOGIA

Utilizou-se da pesquisa participante, que se refere à participação direta do pesquisador

com a situação investigada (KAUARK; MANHÃES, MEDEIROS, 2010), com as etapas de

planejamento, execução e avaliação a partir do objetivo proposto. A equipe formada por um

Professor  da  UERN,  três  graduandos  em administração  e  quatro  alunos  do  ensino  médio

organizaram  as  estratégias  para  o  apoio  aos  alunos  do  fundamental  II  e  nível  médio,

construindo três formatos distintos de intervenção com as turmas do colégio como mostra o

quadro 1:  

Quadro 1:Formatos de intervenção  

Primeiro formato
Orientação  para  elaboração/execução  do

projeto
Segundo formato Divisão de alunos por turma
Terceiro formato Acompanhamento

Fonte: Autores (2018)

No primeiro formato os alunos de todas as turmas foram levados a um mini auditório e

receberam  as  informações  para  elaboração/execução  do  projeto,  no  segundo  formato

dividiram-se os alunos por turmas e no terceiro formato foram realizados acompanhamentos

pontuais com cada equipe.

Para avaliação desse processo foram realizadas reuniões com a equipe, além de buscar

junto à coordenação do Colégio as considerações sobre os resultados destas atividades. 
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RESULTADOS

Na execução deste projeto, foram realizadas visitas e reuniões preparatórias no colégio

parceiro, preparando um cronograma de atividades, que foram ajustadas na execução deste

trabalho.

No mês de setembro visitou-se o Colégio Mater Christi para iniciar a assistência aos

alunos e colocar em prática uma primeira metodologia, que consistia em reunir os estudantes

do 9º ao 2º ano juntos em um mini auditório, reunindo mais ou menos 70 alunos. Quando um

bom número  já  havia  chegado  à  sala,  e  enquanto  outros  chegavam,  o  Professor  Doutor

Vinícius Claudino de Sá começou a se apresentar e explicar sobre os seguintes tema, como

mostra o quadro 2: 

Quadro 2:Temas apresentados 
Tema1 Elaboração de problema de pesquisa
Tema2 Metodologia científica
Tema3 Realização da pesquisa
Tema4 Produção de relatório

Fonte: Autores (2018)

Após esse momento de apresentações foi instruído aos alunos que eles juntassem os

grupos já formados para a feira e tentassem construir um problema de pesquisa com o que já

tinham  pensado  para  a  feira  de  ciências.  Enquanto  os  alunos  do  colégio  Mater  Christi

pensavam  em  como  formular  os  problemas,  houve  trocas  de  conhecimento  para  prestar

assistência e responder a qualquer dúvida que os grupos tivessem. Seguindo esse método foi

constatado que muitas vezes passava-se mais tempo com alguns grupos que com outros, o que

acabava  deixando certos  grupos  com menos  assistência,  mesmo tentando  atender  a  todos

igualmente. E um grupo grande e heterogêneo se mostrou difícil de controlar e transmitir as

informações do modo desejado

No segundo momento, foram separadas as turmas do 6º ao 8º ano em salas diferentes e

os  integrantes  do grupo pesquisador  separados  em duplas,  uma dupla  para  cada  sala,  foi

percebido  que  os  mais  velhos  eram  muito  mais  calmos  e  realistas  com  as  suas  ideias,

enquanto os mais novos tinham ainda muita energia e criatividade, tanto que para uma dupla

sozinha se tornava difícil o progresso com os grupos, tornando-se necessário a criação de uma

nova estratégia.

Por fim, buscou-se um terceiro modelo de orientação, optando por focar nos grupos

separadamente, cada grupo tinha um dia e um horário para receber orientações. Percebeu-se
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que separadamente, a atenção dada aos grupos resultou em melhores resultados, onde, cada

grupo pode receber o apoio necessário para desenvolverem seus projetos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após testar algumas metodologias, como: deixar todos dentro de uma sala e atender os

grupos separadamente, dividir por turma, deixando uma dupla de integrantes com cada turma

tirando as dúvidas do grupo, que não funcionou como o esperado, foi alcançado um resultado

satisfatório quando a equipe começou a conversar com cada grupo separadamente, que apesar

de demandar um tempo maior de assistência,  houve melhores resultados, pois, cada grupo

tinha  ideias  e  dificuldades  distintas  a  serem  orientadas,  esse  tipo  de  metodologia  pode

impulsionar a criatividade com a criação de argumentos para defender a sua pesquisa e para se

expressar e pensar melhor e com mais agilidade.

Dentre  os  resultados  observados,  pode-se  afirmar  que  a  proposta  de  apoiar  a

construção de projetos  de  pesquisa com os  alunos do ensino  Fundamental  II  e  Médio  se

mostrou  desafiador,  no  entanto,  a  equipe  que  atuou  nas  oficinas  teve  a  oportunidade  de

executar uma estratégia que foi se adaptando a realidade dos alunos.

Após algumas metodologias serem testadas,  conseguiu-se um resultado satisfatório,

pois,  cada uma das técnicas  se firmou como parcialmente adequada para a formação dos

jovens, cabendo aos facilitadores a decisão de como desenvolver melhor cada uma. 

As palestras com públicos heterogêneos e numerosos se aplicam para as etapas de

sensibilização,  com os  grupos  separados,  pode-se  utilizar  de  trabalhos  em grupo  em um

mesmo espaço,  porém os  resultados  são  melhores  ao  atender  cada  grupo separadamente,

atendendo especificadamente cada um. 

Por fim, a equipe participante desta pesquisa pôde verificar na prática como se dá a

interação com um grupo de jovens que estão iniciando suas pesquisas científicas, tendo sido

um grande aprendizado.
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