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A ciência parte do pressuposto da confirmação de hipóteses através da experimentação,
neste sentido o ensino de ciências nas escolas é muito válido quando se é possibilitado aos
alunos vivenciar a ciência através de práticas experimentais. Neste contexto, os objetivos
do presente trabalho foram: Analisar e avaliar os trabalhos elaborados pelos alunos dos
oitavos anos do ensino fundamental, observar os aspectos positivos e negativos da feira de
ciência apresentada pelos alunos dos oitavos anos e, verificar o conhecimento mobilizado
para a elaboração e apresentação dos trabalhos. O tema central abordado pela feira foi: As
grandes descobertas da ciência. Os alunos puderam contar com a ajuda da bolsista de
Iniciação à docência, PIBID-BIOLOGIA-UEA, que acompanha o referido ano, para a
realização da feira. Os projetos apresentados pelos alunos foram: A descoberta da célula;
Transplante de órgãos; Mendel, o pai da genética, e, a descoberta do DNA. Pesquisas
foram realizadas pelos próprios alunos a fim de construírem ideias para a apresentação da
feira, os experimentos apresentados, foram elaborados com base no que foi trabalhado
dentro da sala de aula no decorrer dos bimestres letivos com a ajuda da bolsista. A análise
das opiniões foi realizada de forma quantitativa. Após a visitação de cada ano/turma, foi
realizada uma coleta de opiniões sobre a realização da feira, na qual o visitante por meio de
uma ficha de avaliação assinalava as opções: Bom, regular e ruim. As análises
demonstraram que a maioria das produções da feira apresentou o conceito bom, o que leva
a acreditar que o trabalho foi válido, pois ajudou na construção do conhecimento. A feira
de ciências evidenciou o efeito benéfico das aulas práticas sobre a aprendizagem e a
própria motivação dos estudantes dos oitavos anos do ensino fundamental desta escola
pública.
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Science assumes the confirmation of hypotheses through experimentation, in this sense the
teaching of science in schools is valid when it is enabled students to experience science
through experimental practices. The objectives of this study were to analyze and evaluate
the work produced by students of the 8th grade level, for the science fair from State School
Altair Severiano Nunes, located in Manaus-AM. The central theme of the fair was
discussed: The great discoveries of science. Students were able to enlist the help of
Initiation scholarship teaching, PIBID-BIOLOGY, accompanying that year for the fair.
The projects presented by the students were the discovery of the cell, organ
transplantation; Mendel, the father of genetics, and the discovery of the DNA. Searches
were carried out by the students in order to build ideas for the presentation of the fair, the
experiments presented, have been based on what was working within the classroom during
the two academic months with the help of scholarship. The analyses of opinions were held
in a quantitative manner. After the visitation of each year/class, we conducted a collection
of opinions about the fair, in which the visitor through an evaluation form marked options:
good, fair and poor. Analyzes showed that most of the productions of the fair presented the
concept good, which leads to believe that the work was valid; it helped in the construction
of knowledge. The science fair showed the beneficial effect of classes on learning and
students' own motivation of the 8th year of elementary school this public school.
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I. INTRODUÇÃO
O objeto de estudo no ensino de ciências são os fenômenos naturais, para tal feito isso requer um contato direto do
aluno com a realidade. Esse contato, além de proporcionar uma melhor compreensão dos conteúdos, permite a
intervenção racional vivenciada pelos discentes. A utilização de aulas práticas ganhou destaque nas últimas décadas
por meio dos movimentos de reforma curricular. A introdução de aulas experimentais no currículo escolar vem sendo
defendida por educadores de ciências, como fator determinante na melhoria do ensino e aprendizagem.
As aulas experimentais ou práticas podem ajudar no desenvolvimento de conceitos científicos, além de permitir
que os discentes aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções para problemas até
então considerados complexos (Luneta, 1991). O ensino de Ciências tem contribuído para o crescimento individual dos
alunos, como pessoas participadoras e questionadoras dos seus direitos e deveres perante a sociedade.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), particularmente o Índice de Desenvolvimento da
Educação no Amazonas (Ideam), tem apresentado baixos resultados em relação ao aprendizado no ensino de Ciências
Naturais. Contribuem para esses resultados: a dificuldade que o aluno tem em associar teoria à prática, o
distanciamento de grande parte dos educadores e, consequentemente, dos alunos dessa prática e também o difícil
acesso aos recursos que são utilizados para a realização das aulas práticas. Outro problema encontrado diz respeito ao
momento de fazer uso dos experimentos, para que estes complementem de modo satisfatório as aulas teóricas.
É importante lembrar que, com a era da tecnologia, surge um grande número de informações, valores e
procedimentos que podem ser repassados aos alunos no seu cotidiano, contribuindo para que eles incluam essas
informações nos trabalhos escolares, estabelecendo relações entre os dois mundos (Werlich, 2008). Para que os alunos
utilizem dessas informações, a escola e o professor tem o papel de incentivá-los com o desenvolvimento de projetos
sociais, culturais e científicos. Esses projetos acabam por integrar as Feiras ou mostras de ciências, culturais, literárias
entre outras, que são responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de diversos projetos durante o ano escolar.
Nessas atividades são abordados temas como meio ambiente, sustentabilidade, descobertas científicas, poluição e
reciclagem de materiais, entre outros temas da atualidade.
As feiras ou mostras de ciências, por serem caracterizadas como um evento inerente ao calendário das escolas e
à preparação dos alunos possui um potencial formativo bastante significativo, portanto a qualidade das feiras e mostras
vem aqui desencadear, um processo investigativo referente à forma como os trabalhos das feiras é apresentado e a sua
consequente contribuição para o processo de ensino aprendizagem, favorecendo assim a construção do conhecimento
pelos próprios alunos (Hoernig, 2004).
Nesse sentido, as feiras de ciências devem possibilitar que os alunos desenvolvam o pensamento científico e
crítico, por meio da troca de experiências e discussões dos trabalhos apresentados e elaborados por eles mesmos, e
propiciem autonomia nas decisões tomadas frente aos principais problemas que afetam a sociedade (Ferreira, 2001).
A escola Estadual Altair Severiano Nunes, é uma escola pública de tempo integral e está localizada no bairro do
parque dez, área privilegiada da capital Amazonense. Atende a demanda do ensino fundamental do 6º ao 9º ano e
possui cerca de 300 alunos e uma equipe pedagógica extensa e capacitada, que conta com professores, pedagogos,
gestor e demais servidores como porteiros, serventes e empregados terceirizados, que trabalham na alimentação
oferecida na escola. Essa escola atingiu a meta prevista pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
em 2011 e teve crescimento quando comparado a 2009. Esse índice criado pelo Inep/MEC busca representar a
qualidade da educação a partir da observação de dois aspectos: o fluxo (progressão ao longo dos anos) e o
desenvolvimento dos alunos (aprendizado). A instituição também conta com o apoio de projetos educacionais, entre
eles o programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), onde alunos de licenciatura da Universidade do
Estado do Amazonas (UEA) desenvolvem suas atividades, amparados por supervisores e coordenador do projeto.
O Pibid visa promover a formação inicial e continuada dos estudantes de licenciatura, sendo um programa
destinado a incentivar a formação e a permanência dos estudantes no magistério. Seus objetivos são decorrentes da
carência de formação desses profissionais, devido a diversos fatores, como a falta de interesse pela área da licenciatura
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e a evasão dos alunos durante a graduação. O Pibid iniciou suas atividades na Universidade do Estado do Amazonas
(UEA), a partir do 2° semestre de 2010, através do financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).
O programa abrange os cursos de Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, Licenciatura
em Ciências Biológicas, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Matemática e Pedagogia da Escola Normal
Superior.
De acordo com essas concepções que conduzem as atividades, a organização do planejamento é debatida entre
todos os participantes do programa, envolvendo o coordenador do subprojeto, o professor supervisor na escola, os
bolsistas e a colaboração de professores que ministram a disciplina na escola. O Subprojeto de Biologia contempla
quatro escolas estaduais situadas na cidade de Manaus, mas recentemente o projeto vem atendendo a demanda do
interior do Estado, um avanço decorrente da necessidade de expansão do projeto considerando incluir polos deficientes
em licenciados de diversas áreas de ensino.
Alguns dos objetivos propostos para a área de ciências têm como base, contribuir com a formação de
profissionais nas respectivas áreas, viabilizar aos graduandos de biologia a atuação no ensino fundamental e médio,
permitindo uma melhor capacitação profissional e propiciar a melhoria das aulas dos professores, por meio da
elaboração de atividades e estratégias didáticas inovadoras. O programa Pibid-UEA tem a concordância das instituições
de ensino, para a execução das atividades planejadas e executadas pelos bolsistas nos diversos espaços da escola.
II. OBJETIVOS
Dessa forma, tendo como base essa problemática apresentada, o presente estudo teve como objetivo geral: Analisar e
avaliar os trabalhos elaborados pelos alunos dos oitavos anos do ensino fundamental, para a feira de ciências da Escola
Estadual Altair Severiano Nunes, localizada na cidade de Manaus-AM.
Tendo como objetivos específicos: Observar os aspectos positivos e negativos da feira de ciência apresentada
pelos alunos dos oitavos anos e verificar o conhecimento mobilizado para a elaboração e apresentação dos trabalhos.
III. MATERIAIS E MÉTODOS
A feira de ciências foi realizada na escola no dia 14 de junho de 2013, o tema central abordado pela feira foi: As
grandes descobertas da ciência. Os alunos dos oitavos anos puderam contar com a ajuda da bolsista de iniciação a
docência, que acompanha o referido ano, para a realização da feira. Os projetos apresentados pelos alunos foram: A
descoberta da célula; Transplante de órgãos; Mendel, o pai da genética, e, a descoberta do DNA. Pesquisas foram
realizadas pelos próprios alunos a fim de construírem ideias para a apresentação da feira, os experimentos
apresentados, foram elaborados com base no que foi trabalhado dentro de sala de aula, utilizando a experimentação no
decorrer dos bimestres letivos com a ajuda da bolsista, como fator determinante para a realização da feira.
A análise das opiniões foi realizada de forma quantitativa. Uma lista de consequências é então deduzida das
hipóteses. A coleta de dados enfatizará números (ou informações conversíveis em números) que permitam verificar a
ocorrência ou não das consequências, e daí então a aceitação (ainda que provisória) ou não das hipóteses (Popper,
1972).
Após a visitação de cada ano/turma, foi realizada uma coleta de opiniões sobre a realização da feira com base
nos experimentos apresentados pelos alunos, o visitante por meio de uma ficha de avaliação assinalava as opções:
Bom, regular e ruim. Cada turma/ano trabalhou com dois assuntos propostos pela temática da feira. Tabela I.

22018-3

I. Brambilla et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 2, 22018 (2015)

TABELA I. Distribuição dos assuntos da feira ciências, ano/turma.
8ºano 1
Mendel, o pai da genética.
A descoberta do DNA.

8º ano 2
A descoberta da célula.
Transplante de órgãos.

Os alunos realizaram diversas pesquisas sobre os assuntos utilizando o laboratório de informática da escola, a bolsista
do PIBID-BIOLOGIA-UEA, auxiliava os alunos na assimilação dos conteúdos através de aulas expositivas, utilizando
data-show e computador, além disso, fez-se necessário a realização de experimentos sobre os assuntos que foram
trabalhados na feira de ciências. Os próprios alunos tiveram a iniciativa de fazer os experimentos apresentados na feira,
todos feitos dentro de sala de aula com a ajuda e direcionamento da bolsista. Um dos grupos do oitavo ano um (8º 01),
foi responsável por abordar a descoberta do DNA, para isso realizaram a extração do DNA da banana (Musa spp.), e
explicaram o procedimento realizado para tal feito. Figura 1. Os alunos também construíram móleculas de DNA,
utilizando doces, palito de dente e arame, e demonstraram como são feitas as ligações das bases púricas e pirimídicas.
Outra parte da turma apresentou as descobertas de Mendel, este que é considerado o pai da genética (Figura 2).
Para exemplificar uma das ideias, os alunos realizaram um experimento sobre co-dominância.

FIGURA 1. A direita vemos a extração do DNA da banana (Musa spp.) realizada pelos alunos na feira de ciências.
A esquerda o esquema de uma molécula de DNA construída pelos alunos.
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FIGURA 2. Grupo que abordou as descobertas de Mendel.

Para o oitavo ano dois (8º 02), os materiais usados para o experimento sobre a célula contavam com gelatinas, geleias,
doces, balas e vegetais entre outros produtos de fácil acesso, uma forma alternativa de construir uma maquete de
células.
Figura 3. Além disso, os alunos demonstraram como é feita uma lâmina para observação no microscópio, e
demonstraram a organização celular da célula da cebola e da bochecha. Figura 4. Todos os procedimentos de execução
foram aprendidos no decorrer das aulas práticas dentro do bimestre letivo.

FIGURA 3. A direita, um exemplo de célula vegetal adaptada. A esquerda, doces utilizados para a construção da célula animal.
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FIGURA 4. A direita, alunos demonstram o procedimento para a preparação e manuseio do microscópio.
A esquerda, observação das lâminas de célula da cebola e da bochecha.

Outra parte da turma abordou o assunto transplante de órgãos de forma também muito criativa, os alunos se
mobilizaram e conseguiram trazer para a feira diversos órgãos bovinos, para demonstração e observação de quais
órgãos são doados, fazendo alusão aos órgãos humanos, Figuras 5 e 6, eles também produziram um material
multimídia onde era apresentado como são feitos alguns dos principais transplantes.
Todas as equipes, confeccionaram painéis e materiais de apoio para melhor explicarem seus assuntos. Todos os
alunos tiveram acompanhamento da bolsista do Pibid-Uea e a respectiva supervisora.

FIGURA 5. A direita, coração bovino. A esquerda, rim bovino.
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FIGURA 6. Demonstração dos órgãos que podem ser doados.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados desta pesquisa foram obtidos a partir da análise das respostas do instrumento de sondagem, aplicados aos
visitantes da feira de ciências. Após a visitação da feira de cada turma/ano, o visitante por meio de um questionário,
respondia a seguinte pergunta: O que você achou dos trabalhos e experimentos apresentados pelos alunos? E em
seguida assinalava uma das opções: Bom, Regular ou Ruim. Para melhor análise dos resultados, utilizou-se o programa
Microsoft Excel 2010, para a geração de gráficos.
No decorrer da feira de ciências, os alunos se mostraram confiantes e seguros com os assuntos que cada grupo
iria abordar. Durante a exposição, os trabalhos foram distribuídos em duas salas de mesmo tamanho, para serem
expostos e apresentados aos visitantes. Os visitantes em sua grande maioria eram estudantes da própria escola,
professores, pedagogos e algumas pessoas da comunidade.
As salas foram decoradas de acordo com o assunto apresentado por cada grupo, os alunos se empenharam e
organizaram a sala de forma que os visitantes pudessem apreciar cada detalhe da feira. Assim, as feiras de ciências,
quando bem trabalhadas, representam “grande importância na vida do aluno enquanto pesquisadores e seu principal
objetivo é realizar o ato de educar o aluno como cidadão enquanto pesquisador e colocar em prática havendo assim
uma contextualização de seus conhecimentos” (Santos, et al., 2009). Sem tumultos, a feira de ciências transcorreu de
forma tranquila. Observou-se que os alunos de outros anos, adoraram a idéia de contar com experimento nas
apresentações, muitas perguntas eram feitas e respondidas, fotografias eram tiradas a todo o momento pelos estudantes
e demais visitantes para posteriores registros.
Alguns grupos optaram por realizar o experimento no momento da apresentação do trabalho, enquanto outros
mostravam fotos, vídeos entre outros artifícios para explanarem o assunto. Desses, apenas 3 trabalhos fizeram o
experimento na hora da apresentação explicando os procedimentos, os conceitos envolvidos no estudo. Os demais
grupos acreditavam ser mais fácil mostrar o produto final obtido com o trabalho. Foi possível perceber que alguns
alunos apresentaram habilidades como saber manusear os experimentos, ler e interpretar textos, saber expressar as
ideias, tanto pela escrita quanto pela fala, realizar pesquisa e colher dados para a confecção do trabalho em questão,
confecção de maquetes e cartazes e saber selecionar os procedimentos necessários para análise e interpretação de
resultados de experimentos. Em relação a esse último aspecto, a bolsista do Pibid-Uea ajudou os alunos no preparo das
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maquetes, dando dicas de material. Como em qualquer projeto de pesquisa o orientador tem como função acompanhar
o desenvolvimento do projeto norteando as atividades a serem cumpridas pelo grupo (Santos et al., 2009). Com os
cartazes e painéis, a bolsista deu dicas de como confeccionar e posicionar os mesmos de forma em que, os participantes
pudessem ler e ver todas as informações que continham em cada um.
Foi possível perceber que a maioria dos alunos dominava o conteúdo, poucos alunos ficavam envergonhados e
inseguros, talvez fosse por medo de falar algo errado. Alguns só mostraram o experimento, pois acabavam se
empolgando, outros memorizavam trechos do assunto, apresentando um trabalho fragmentado, priorizando a
memorização. Ao tentar padronizar a análise dos trabalhos em termos de relevância, pode-se afirmar que a maioria dos
trabalhos apresentou os seus valores, o que é importante é mostrar que o aluno, quando se envolve com a pesquisa,
passa a dar enfoque nos aspectos do cotidiano, com uma maior fundamentação técnica e científica, o que fará com que
ele compreenda melhor as relações entre o útil e o necessário, tendo assim uma visão diferente (Ferreira, 2001).
Com base nos gráficos, pode-se dizer que ambas as turmas obtiveram bons resultados. No entanto, os visitantes
classificaram o 8º ano 2 que abordou os assuntos: Transplante de órgãos e a descoberta da célula, sendo melhor quando
comparada a outra turma. No quesito bom, ele obteve mais opções assinaladas e não obteve nenhuma opção ruim
escolhida, pode-se dizer que realmente observou-se um melhor desempenho dos alunos desta turma, pois os assuntos
foram abordados de forma interativa, onde os visitantes puderam manusear microscópios, preparar lâminas, tocar em
órgãos, assistir a vídeos de transplantes, o que foi bastante interessante para as pessoas que visitaram essa turma. Figura
7.

FIGURA 7. Opinião sobre os trabalhos e experimentos apresentados na feira de ciências 2013 pelo 8º ano 2.

Em contrapartida, o 8º ano 1, apresentou a opção ruim assinalada por alguns visitantes, esta turma também apresentou
sua feira de forma criativa e obteve um bom desempenho assim como o 8º ano 2, porém, na parte conceitual e no
quesito interatividade deixou a desejar. Alguns alunos não apresentaram tão bem quanto os demais, isso pode ter sido
observado no decorrer da feira. Havia alguns alunos inseguros na turma, observou-se que estes foram aqueles não
levaram a realização da feira a sério. Figura 8.
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FIGURA 8. Opinião sobre os trabalhos e experimentos apresentados na feira de ciências 2013 pelo 8º ano 1.

As feiras de ciências não devem ser vistas como a finalização do trabalho como muitas pessoas pensam, e sim como
um ponto de partida para a continuação do desenvolvimento de novos projetos (Salto, 1987). A feira de ciências
apresentou aspectos positivos e negativos. Pode-se destacar como positivo, um número bom de visitantes. Isto
promoveu a escola, pois divulgou a feira para a comunidade, houve troca de informações com os visitantes. Sobre os
aspectos negativos cito o curto espaço de tempo para a realização da feira, cerca de um mês, tendo em vista que alguns
assuntos os alunos ainda não dominavam. A dificuldade na apresentação dos trabalhos, alguns alunos eram
extremamente inseguros e envergonhados (essa dificuldade pode ser também devido à falta de preparo por parte dos
alunos, já que houve falta de comprometimento de alguns que não se empenharam para fazer um bom trabalho).

V. CONCLUSÕES
A experimentação toma frente das feiras de ciências, pois para se comprovar a teoria existe a prática, a importância
dessa ligação faz com que o aluno entenda melhor os fenômenos científicos, e o torna mais inteirado e interessado em
aprender. Todos os grupos se destacaram, pois, apresentaram a capacidade de trabalhar em equipe com obras de caráter
científico para se fundamentar em seus trabalhos. Isso é muito relevante, pois mostra que eles já conseguem encarar a
feira de ciências de outra forma, não só como um evento qualquer para ganhar nota. Em relação aos objetivos
propostos pela pesquisa, conseguiu-se alcançá-los, verificou-se que os alunos conseguiram desenvolver habilidades
quando elaboram um trabalho científico, e foi possível observar também que as feiras, de um modo geral, apresentam
seus aspectos positivos como a troca de informações com os visitantes.
Nas feiras de ciências é visível o entusiasmo dos alunos quando conseguem explicar, transmitir alguma
informação ou fazer alguma experiência relevante, cabe ao professor acompanhar, orientar e fazer com que o aluno
consiga desenvolver tal projeto. Foi notável o grande empenho de ambas as turmas para a realização deste trabalho.
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