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Resumo

O projeto  da  Universidade  de  Passo  Fundo  (UPF)  tem por  objetivo  promover  a 

inovação científico-tecnológica subsidiando os professores de ensino fundamental, médio e 

técnico,  por  meio  do  desenvolvimento  de  atividades  multidisciplinares  que  incentivam  a 

experimentação e a reflexão e justifica-se pelo fato de o ensino de ciências nos últimos 

tempos ter sofrido uma restrição qualitativa importante. Por outro lado, as Feiras de Ciências 

realizadas na UPF a partir de 1969 mostraram-se extremamente produtivas em relação ao 

desenvolvimento  e  à  propagação  de  uma  mentalidade  investigativa  junto  ao  ensino 

fundamental, médio e técnico. Assim, o projeto prevê um contato direto com as escolas, o 

desenvolvimento de oficinas e de palestras de cunho formativo para os professores, a busca 

de parcerias para o fomento dessas atividades, a criação de bancos de dados de cunho 

didático-pedagógicos, o estreitamento dos laços com a comunidade por meio da divulgação 

constante  das  ações  desenvolvidas  e  a  abertura  de  espaços  para  a  participação  de 

inventores independentes. Para possibilitar maior qualificação na proposição e elaboração 

dos projetos de pesquisa a partir da classificação, propôs-se, para 2013, a efetivação das 

ações  dos  Clubes  de  Ciências,  como projeto  piloto.  Este  trabalho  culmina  na  Feira  de 

Ciências e Mostra de Inovação Tecnológica que ocorre anualmente nas dependências da 

UPF, em que os projetos desenvolvidos, enviados sob forma de vídeo, são apresentados à 

comunidade  nas  diferentes  redes  sociais.  A  avaliação  ocorre  em  dois  momentos:  a) 
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avaliação  dos  vídeos  e  projetos,  b)  avaliação  presencial  dos  trabalhos  classificados.  O 

evento de premiação aos projetos classificados ocorre no formato presencial. 
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Abstract: The project of the University of Passo Fundo (UPF) aims to promote scientific and 
technological innovation subsidizing teachers of primary, secondary and technical education, 
through the development of multidisciplinary activities that encourage experimentation and 
reflection, and is justified by the fact that the science teaching in recent times has undergone 
an important qualitative restriction. On the other hand, the Science Fairs held at UPF since 
1969 proved to be extremely productive in relation to the development and spread of an 
investigative mindset regarding  primary,  secondary and  technical  education.  Thus,  the 
project provides direct contact with schools, the development of workshops and lectures for 
teacher training seeking partnerships for the promotion of these activities,  the creation of 
databases of didactic nature and closer ties with the community through the dissemination of 
the actions taken and the constant opening of spaces for the participation of independent 
inventors.  To enable greater quality in the proposing and drafting of research projects, it is 
proposed  for 2013 to implement  actions of Science  Clubs,  as a pilot  project.  This  work 
culminates  in  the Science  Fair and Technological Innovation  Show held  annually in  the 
facilities of UPF, in which the projects developed, sent in the form of video, are presented to 
the  community in different  social  networks.  The  evaluation occurs in  two  stages:  a) 
evaluation of videos and projects, b) evaluation of the selected projects on site. The award 
ceremony takes place during the event.
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Introdução

O texto ora apresentado pretende socializar a iniciativa de um grupo de professores 

da Universidade de Passo Fundo em resgatar a realização de feiras de ciências nas escolas 

da região de abrangência da Instituição. Assim, a pretensão foi de ampliar as possibilidades 

de elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa junto às escolas, em razão da 

necessidade de construir novos conhecimentos, de forma inter e multidisciplinar, contribuindo 

com a formação de sujeitos comprometidos com a transformação social.  A Universidade, 

assim, cumpre com o seu papel de estreitar os laços e articular o conhecimento construído 

nos espaços de docência e pesquisa com a escola e com a comunidade. Dentre os objetivos 

principais, destacamos: promover a inovação científico-tecnológica, instigando a reflexão e o 

pensamento  científico  por  meio  de  projetos  de  pesquisa  multidisciplinares;  despertar 

vocações  e  revelar  capacidades,  criatividade  e  habilidades  científicas;  promover  o 

aprendizado por meio da experiência como forma de estimular o interesse pela busca de 

conhecimento e minimizar a evasão escolar; incentivar a atitude e a educação científicas 

baseadas no pensar, julgar e agir cientificamente; assessorar professores na elaboração de 

projetos  de  pesquisa;  criar  um  espaço  para  a  socialização  das  atividades  de  pesquisa 

escolares; oportunizar a vivência de situações de investigação científica, de socialização e 
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de intercâmbio de experiências; atrair inventores independentes, oportunizando um espaço 

para a socialização de seus trabalhos; orientar e estimular os participantes a efetivarem o 

registro de seus inventos; fortalecer o vínculo entre a UPF e a comunidade local e regional; e 

efetivar a implementação dos Clubes de Ciências na(s) escola(s) selecionada(s).

Como  primeira  etapa  para  concretização  do  planejamento  e  posteriormente  da 

execução das ações, foi realizado um diagnóstico junto às escolas no qual ficou constatado 

o fato de que o currículo de ciências praticamente não mudou nos últimos anos, enquanto a 

sociedade contemporânea, para a qual este conhecimento é dirigido, e as demandas dos 

alunos  mudaram.  Esse  desencontro  requer  adotar  não  apenas  novos  métodos,  mas 

sobretudo  novas  metas;  uma nova  cultura  educacional,  que  proponha  a  construção  do 

conhecimento, pois este enfoque é mais adequado do que os formatos tradicionais de como 

o conhecimento científico é elaborado e distribuído na nova sociedade da informação e do 

conhecimento,  no limiar  do século XXI.  Portanto, a ciência deve ser ensinada como um 

saber histórico e provisório, tentando fazer com que os alunos participem, de algum modo, 

do processo de elaboração do conhecimento científico, com suas dúvidas e incertezas, e 

isso  também  requer  deles  uma  forma  de  abordar  o  aprendizado  como  um  processo 

construtivo, de busca de significados e de interpretação, em vez de reduzir a aprendizagem 

a  um  processo  repetitivo  ou  de  reprodução  de  conhecimentos  prontos  para  serem 

consumidos (Pozo, 2009).

Outro aspecto constatado a partir do instrumento diagnóstico com os professores foi 

a falta de curiosidade, interesse e motivação dos alunos para estudar e investigar. Sabe-se 

que sem motivação não há aprendizagem significativa;  é necessário mobilizar-se para o 

aprendizado.  A motivação deverá ter um caráter intrínseco e partir  dos interesses e das 

preferências  dos  alunos  para  gerar  novos  conhecimentos  capazes  de  promover 

transformações no cotidiano, estabelecendo conexões com o mundo. Relevante também é a 

questão  colocada  por  pesquisadores  como  Nardi,  Bastos  et  al  (2004)  de  haver  uma 

necessidade de se pensar em um pluralismo de alternativas para o ensino e aprendizagem 

de Ciências, a saber: reconhecer a existência de concepções espontâneas (conhecimentos 

prévios);  entender  que  o  processo  de  aprendizagem  de  conteúdos  científicos  requer 

construção e reconstrução de conhecimentos; aproximar a aprendizagem de Ciências das 

características do fazer científico; propor a aprendizagem a partir de situações-problema; 

reconhecer o caráter social da construção do conhecimento científico; entender o pluralismo 

que envolve o processo ensino e aprendizagem em Ciências. Isto posto, há necessidade de 

um processo permanente de formação continuada de professores de forma a possibilitar o 

entendimento  da  complexidade  do  processo  de  ensino  e  do  uso  de  estratégias 

diversificadas,  especialmente  as  que  priorizem  a  investigação  científica,  maximizando  a 

aprendizagem dos alunos.
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Portanto, considerando  a  permanente  transformação  social,  educacional  e 

tecnológica presente no cotidiano, deve-se buscar uma escola orientada a oportunizar aos 

discentes tornarem-se agentes dessa transformação e não meros expectadores. Segundo 

FREIRE (1977, p.47),

É  preciso  que  a  educação  esteja  –  no  seu  conteúdo,  nos  seus 

programas e nos seus métodos – adaptadas ao fim que se persegue. 

Permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, 

transformar o mundo, entabular com os outros homens relações de 

reciprocidade, fazer a cultura e a história. [...]  O homem não pode 

participar ativamente na história, na sociedade, na transformação da 

realidade, se não for ajudado a tomar consciência da realidade e da 

sua própria capacidade para a transformar. [...]  importa preparar o 

homem para uma autêntica  educação:  uma educação que liberte, 

não que adapte, domestique e subjugue. Isto obriga a uma visão total 

e de fundo dos sistemas tradicionais da educação, os programas e 

os seus métodos.

Segundo  MORAES  (1991),  a  formação  inicial  dos  professores,  nos  cursos  de 

graduação, é apenas uma etapa do processo de tornar-se um bom professor e acredita-se 

que a formação continuada deva ocorrer durante toda a vida, podendo ser favorecida de 

diversas maneiras, como a participação em cursos de formação em serviço.  Nestes são 

discutidos,  além  de  aspectos  teóricos,  questões  metodológicas,  como  a  abordagem  de 

conteúdos (que envolve o discurso do professor), a avaliação do rendimento escolar dos 

alunos, bem como seu relacionamento com os professores, a formação de conceitos, dentre 

outras.

Assim, com o desenvolvimento do projeto,  pretende-se estreitar  os laços com os 

professores da rede privada e pública do ensino fundamental, médio e técnico, oferecendo 

apoio teórico-metodológico de forma a subsidiar o processo de investigação e a organização 

de projetos de pesquisa,  uma vez que,  pelo acompanhamento sistemático em todas as 

edições da feira, constata-se que há dificuldade na formulação de projetos, especialmente 

na delimitação da problemática. 

Dentro desta perspectiva de formação continuada, já em 1969, a UPF uniu-se ao 

Centro de Ciência do Estado do Rio Grande do Sul (CECIRS), que iniciava um processo de 

regionalização  das  feiras  de  ciências  no  estado,  realizando  sua  1a Feira  de  Ciências. 

Retomando o processo, em 2004, a UPF e a Empresa Pioneer Sementes Ltda. promoveram 
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uma ação de resgate das Feiras de Ciências. A “2ª Feira de Ciências UPF 2004 – resgate 

35 anos – 1969” foi uma ação de revitalização do evento científico, que, a partir de então, se 

tornou ininterrupto, divulgando e premiando o esforço de alunos e professores de escolas da 

região que investem em atividades relacionadas à investigação científica. Para cada edição, 

o tema para a elaboração dos projetos foi associado ao publicado em edital correspondente, 

seguindo sempre a indicação da ONU para cada ano. A Feira abrange todas as áreas do 

conhecimento e conta com a participação de trabalhos produzidos por alunos do ensino 

fundamental, médio e técnico. Assim, em 2005 aconteceu a 3ª Feira de Ciências, com o 

tema "Ciência e Qualidade de Vida". Em 2006, além da premiação das escolas e dos alunos 

classificados nos primeiros três lugares, o professor orientador também passou a receber 

uma premiação. Os alunos do ensino fundamental que participaram da 4ª Feira de Ciências, 

cujo tema era "Ciência,  ética e desenvolvimento sustentável",  receberam prêmio na sua 

categoria. "Heliofísica: energia, biodiversidade e produtividade", foi o tema articulador da 5ª 

Feira  de  Ciências,  que  aconteceu  em  2007.  Na  ocasião,  abriu-se  a  oportunidade  de 

participação  dos  inventores  independentes  da  região  com a  finalidade  de mostrar  seus 

trabalhos, passando o evento a denominar-se “5ª Feira de Ciências e 1ª Mostra de Inovação 

Tecnológica”.  O  tema  anualmente  proposto  orienta  a  escolha  das  problemáticas  dos 

projetos da Feira de Ciências. A “6ª Feira de Ciências e 2ª Mostra de Inovação Tecnológica” 

ocorreu em 2008, com o tema "Entender e pensar a sustentabilidade do planeta". Houve 

alteração  regimental  prevendo  ampliação  da  premiação,  estabelecendo  que  os  três 

primeiros classificados na categoria “Jovem Técnico Pesquisador” seriam premiados. Com o 

tema  "Ciência  e  cultura",  aconteceu  a  “7ª  Feira  de  Ciências  e  3ª  Mostra  de  Inovação 

Tecnológica”, no ano de 2009. Seguindo, em 2010, os projetos apresentados pelas escolas 

na “8ª Feira de Ciências e 4ª Mostra de Inovação Tecnológica” orientaram-se na temática 

"Ciências e Tecnologias Sociais".  Para edição de 2011 da “9ª Feira de Ciências e a 5ª 

Mostra  de  Inovação  Tecnológica”  o  tema  foi  "Ciência  e  Educação:  conhecimento, 

modernidade  e  ética  para  o  desenvolvimento  sustentável".  No  evento  de  premiação 

aconteceu a divulgação do tema proposto para a “10ª Feira de Ciências e a 6ª Mostra de 

Inovação Tecnológica”: “Energia Sustentável: garantindo a qualidade de vida”.

Como  decorrência  do  processo  avaliativo,  propôs-se  transformar  o  formato  do 

projeto, adequando-o à realidade vivida pelo público-alvo, jovens da geração y, no contexto 

atual.  Assim, a proposta centra-se na alteração da forma de apresentação dos projetos, 

exposição presencial,  para o formato online, através da produção de vídeos. A avaliação 

ocorre em dois momentos: a) avaliação dos vídeos e projetos, b) avaliação presencial dos 

trabalhos  classificados.  Desta  forma,  pela  experiência  proporcionada  pelo  projeto  de 

extensão  “10ª  Feira  de  Ciências  e  6ª  Mostra  de  Inovação  Tecnológica:  interação 

universidade, escola e comunidade” e pelas perspectivas que são feitas hoje em vista do 
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futuro,  esse  evento  revela-se  extremamente  importante  para  a  melhoria  dos  ensinos, 

fundamental,  médio  e  técnico,  bem  como  para  o  estímulo  ao  desenvolvimento  da 

capacidade de investigação dos estudantes. Em 2013, manteve-se o mesmo formato com o 

tema “Água: responsabilidades, preocupações e perspectivas”.

A proposta para 2014 com o tema, “Contribuições para a melhoria da qualidade de 

vida na agricultura familiar”, é motivar um número maior de escolas para que se envolvam 

no projeto da Feira de Ciências e da Mostra de Inovação Tecnológica, buscando concretizar 

uma prática investigativa mais efetiva junto aos alunos das diferentes redes de ensino. Tal 

envolvimento resultará em uma demanda de discentes melhor preparados e vocacionados 

para as diferentes ciências (áreas do conhecimento). O evento pretende, ainda, buscar junto 

aos diversos segmentos sociais talentos e sujeitos com espírito investigativo. Esta inserção 

irá gerar comprometimento social com a comunidade local e regional.

Com  a  perspectiva  de  ampliação  das  metas  e  ações, surge  a  proposta  da 

implementação, de forma gradativa, de Clubes de Ciências nas escolas, conforme avaliação 

contínua do projeto, bem como de recursos do CNPQ (bolsa de Iniciação Científica Junior 

para  três  alunos,  com  duração  de  doze  meses,  recurso  já  aprovado  para  2013/2014, 

conforme edital).

Conforme  Dias  (1977),  o  Clube  de  Ciências,  como  uma  associação  de  alunos, 

oportuniza o desenvolvimento da democracia, complementando a Educação quanto ao seu 

aspecto social, considerando que a maioria dos trabalhos são realizados em grupos, o que 

possibilita  o  desenvolvimento  de  uma  série  de  habilidades  que  têm  relação  com  a 

democracia,  tais  como:  saber  ouvir,  opinar,  divergir,  escolher  o  rumo de  sua  pesquisa, 

argumentar e respeitar os direitos dos outros. Concomitantemente, o professor é desafiado 

a modificar permanentemente os seus conceitos muitas vezes ultrapassados, não só para 

acompanhar o avanço dos alunos como também para manter o estímulo do grupo.

Metodologia

Para o desenvolvimento do projeto, assumimos o compromisso com a metodologia 

participativa, procurando engajar as lideranças das escolas por meio de contatos com as 

que  pertencem  às  redes  de  ensino  particular  e  pública  da  região  de  abrangência  da 

Universidade de Passo Fundo, bem como com a comunidade geral. Realizamos oficinas, 

palestras,  busca de parcerias com empresas,  reuniões,  criação de um banco de dados, 

busca de inventos, divulgação do evento, instalação dos Clubes de Ciências em escolas que 

tiveram seus projetos premiados nas duas últimas edições da Feira, com a implementação 

das Bolsas de Iniciação Científica Junior com recursos de Edital CNPQ e, por fim, criação de 
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espaços para proposição e socialização dos projetos na forma presencial e não presencial 

(diferentes mídias), em feiras regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

Muitos  procedimentos  são  sistematicamente  utilizados  para  efetivar  as  ações 

propostas,  tais  como: visitas  às  escolas  (reuniões);  definição  de  escolas  para 

implementação  dos  clubes  de  ciências,  observando  critérios  constantes  no  regimento; 

reunião  mensal  com  os  professores  e  alunos  das  escolas  envolvidas  no  clube; 

encaminhamento  de  um professor  da  escola  para  curso e/ou  atividade  de  qualificação; 

encontros com os professores e representantes da comunidade; contatos por telefone,  e-

mail e correspondência oficial; elaboração de projetos de pesquisa, com disponibilização de 

bibliografia; criação de espaços de reflexão com o intuito de estimular o pensamento lógico 

e a realização de experimentos científicos; envio do projeto a órgãos públicos de fomento e 

a empresas privadas, a fim de obtenção de apoio financeiro para a execução dos projetos; 

planejamento de reuniões semanais para a elaboração e execução do projeto; compilação 

(organização)  e sistematização de materiais  que sirvam de subsídio  para execução das 

atividades propostas; produção científica; contato com lideranças comunitárias através dos 

meios  de  comunicação  e  de  visitas;  divulgação  dos  inventos  em  diferentes  mídias; 

regulamentação do funcionamento  dos Clubes e da Feira;  e participação em cursos de 

formação continuada para professores das diferentes redes de ensino, demandadas pelo 

Centro  Regional  de  Educação,  da  Faculdade  de  Educação  da  Universidade  de  Passo 

Fundo.

Avaliação

O trabalho é avaliado de forma permanente,  de forma a permitir  a reflexão e a 

ressignificação das ações propostas. Assim, diferentes instrumentos são utilizados para os 

diferentes momentos do desenvolvimento do projeto, tais como: a) questionário dirigido aos 

professores participantes nas palestras, oficinas e clube de ciências, com indicativos quali-

quantitativos; b) questionário aplicado aos diversos grupos (alunos, professores, inventores 

e visitantes) que participarem da Feira de Ciências e da Mostra de Inovação Tecnológica; c) 

nas  reuniões  trimestrais  da  comissão  para  autoavaliação,  onde  cada  componente 

apresentará as atividades  efetivamente realizadas,  quando serão também analisados  os 

questionários aplicados;  d) na divulgação,  sondagem com o público-alvo para verificar  a 

eficiência da divulgação através de contato telefônico; e) e na avaliação do evento.

Resultados
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Após a realização das diferentes edições da Feira de Ciências, observou-se que os 

objetivos propostos, em grande parte, estão sendo alcançados. Participaram de ambos os 

eventos (Feira e Mostra)  cerca de 5000 pessoas,  basicamente alunos e professores de 

escolas dos anos finais do ensino fundamental,  do ensino médio e do ensino técnico de 

Passo Fundo e região, além de pais, professores e membros da comunidade regional. No 

primeiro  Clube  de  Ciências  instalado  participaram  efetivamente  quinze  alunos  com  o 

desenvolvimento de cinco projetos de pesquisa acompanhados pelo professor tutor.

O sucesso do projeto tem sido garantido pela inscrição e participação efetiva de 

trabalhos oriundos de diversas escolas de municípios da região de abrangência do evento. 

Destaca-se  a  qualidade  dos  trabalhos  selecionados,  a  empolgação  na  apresentação,  a 

extrema  dificuldade  de  promover  uma  avaliação  criteriosa,  que  no  nosso  entender  foi 

alcançada,  sendo que cada trabalho foi avaliado por quatro pesquisadores (vinculados a 

empresas e ao ensino), onde inclusive percebeu-se o despertar de vocações e o acontecer 

da própria definição da escolha do curso nos diálogos com os avaliadores. 

Para  que  o  projeto  tenha  maior  alcance  social,  os  resultados  revelam  a 

necessidade de suprir  a extrema dificuldade econômica das escolas públicas  e de seus 

alunos  na  elaboração  e  montagem dos  trabalhos  de  pesquisa,  mediante  concessão  de 

auxílio financeiro às escolas, bem como apoio técnico aos professores da rede pública para 

elaboração dos projetos, leia-se “promover oficinas preparatórias com os professores que 

assim o desejarem”, oportunizando a criação de “Oficinas de Ciências” no âmbito escolar.

Muitas  ações  têm  sido  acompanhadas  por  resultados  efetivos,  quais  sejam: 

adequação  do  regimento  da  Feira;  elaboração  do  regimento  da  Mostra  de  Inovação 

Tecnológica;  elaboração  do  regimento  dos  Clubes  de  Ciências  e  implementação  dos 

mesmos;  elaboração  da  página  na  web;  elaboração  e  divulgação  do  edital  do  evento; 

encaminhamento e aprovação do projeto em editais do CNPq; divulgação junto às escolas; 

assessoria a professores e alunos; recebimento de inscrições; elaboração da programação 

do evento; acompanhamento dos alunos e professores no período do evento; aumento do 

número de trabalhos participantes em conseqüência do envolvimento da comissão com as 

escolas e comunidade e pela obtenção de verbas para auxílio aos participantes (material 

para execução dos projetos, transporte, vale-transporte, vale-refeição e alojamento com café 

da manhã); avaliação e classificação dos trabalhos; premiação; lançamento dos temas para 

cada  ano  de  realização  do  projeto;  e efetiva  participação  da  comunidade  ampliando  a 

visibilidade das atividades de extensão desenvolvidas pela Instituição.

Considerações Finais
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Este  artigo  apresenta  a  sistematização  das  ações  desenvolvidas  no  Projeto  de 

Extensão  da  Universidade  de  Passo  Fundo  “Feira  de  Ciências  e  Mostra  de  Inovação 

Tecnológica: interação universidade, escola e comunidade”, no período de 2005 a 2013. O 

texto relata, numa análise retrospectiva, a proposta de realização de Feiras de Ciências nas 

escolas das diferentes redes de ensino da região de abrangência da Universidade,  bem 

como a experiência de ativação de clubes de ciências nas escolas.

O desenvolvimento e a efetivação das ações do projeto possibilitaram espaços de 

reflexão e socialização de conhecimentos, estimulando o pensamento lógico e o espírito 

investigativo dos alunos, professores e da comunidade.

Nesse  sentido,  via  extensão,  a  Universidade  cumpre com um papel  importante 

como articuladora no processo de construção do conhecimento científico, por meio do apoio 

efetivo ao desenvolvimento de projetos de investigação.
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