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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo socializar a experiência do desenvolvimento de projetos de 

pesquisa com alunos do ensino fundamental, médio e técnico, a partir de temas que possibilitem abordagens 

multidisciplinares. O artigo aponta a temática definida para cada edição anual do Projeto Feira de Ciências e Mostra 

de Inovação Tecnológica, da Universidade de Passo Fundo. A escolha da temática segue os estudos realizados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), sobre demandas emergentes do contexto mundial, especialmente no que 

tange a melhoria da qualidade de vida no planeta em todas as suas dimensões. Entende-se a proposta como forma 

de, através da execução de pesquisas de cunho multidisciplinar, romper com a fragmentação do conhecimento 

proposto pelo trabalho linear de conteúdos e disciplinas. A avaliação contínua e sistemática das ações desenvolvidas 

aponta dados significativos com relação à motivação e qualificação dos projetos de pesquisa desenvolvidos e 

socializados. 
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ABSTRACT: This article aims to socialize the experience of the development of research projects with students 

from primary, secondary and technical, from themes that enable multidisciplinary approaches. The article points out 

the theme set for each annual edition of the Fair Project of Science and Technological Innovation Show, the 

University of Passo Fundo. The choice of the theme follows the studies conducted by the United Nations (UN), on 

emerging demands of the global environment, especially with respect to improving the quality of life on the planet 

in all its dimensions. It is understood the proposal as a way to, by performing research multidisciplinary nature, 

break the fragmentation of knowledge proposed by the linear work contents and disciplines. The continuous and 

systematic evaluation of the actions developed significant data points with respect to the motivation and 

qualification of research projects developed and socialized. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: 

interação universidade, escola e comunidade, uma iniciativa de um grupo de professores, 

através da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, visa cumprir um dos objetivos 

da Universidade de Passo Fundo (UPF), qual seja, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão, entendendo esta última como parte inerente ao fazer acadêmico no sentido de 

aproximação com a realidade social.  

O objetivo geral do projeto é “promover a inovação científico-tecnológica, 

instigando a reflexão e o pensamento científico através de atividades experimentais 

multidisciplinares”. Os objetivos específicos são: “despertar vocações e revelar capacidades, 

criatividade e habilidades científicas; criar um espaço para socialização das pesquisas 

escolares; 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 universidade e a comunidade local e regional; promover o 

aprendizado através da pesquisa 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 para orientarem a 

elaboração de projetos de pesquisa; e oportunizar a vivência de situações práticas e o 

intercâmbio de experiências.  

As razões que justificam a existência do projeto perpassam uma preocupação e uma 

imersão no contexto mais amplo que se situa a educação, particularmente a educação 

científica, com a necessidade de predomínio de uma visão mais crítica e ética no que tange às 

relações do homem como parte da natureza e, portanto, responsável por suas ações. A Ciência 

é uma produção social, e o que ocorreu no ensino de Ciências no decorrer de sua história 

recebeu influências de um contexto global de acontecimentos históricos, ou seja, do que 

estava acontecendo na sociedade Assim, considerando a permanente transformação social, 

educacional e tecnológica, deve-se buscar uma escola orientada a oportunizar aos discentes 

tornarem-se agentes dessa transformação e não meros expectadores. Isso requer do professor, 

rigorosidade metodológica no encaminhamento de projetos de pesquisa que contemplem 

problemáticas possíveis de serem investigadas pelos seus alunos. 

 Desta forma, os aspectos citados anteriormente ensejam a renovação permanente da 

motivação e da crença na possibilidade de apropriação da realidade e construção de 
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alternativas para superação de possíveis problemas que prejudicam a vida em sua 

complexidade. 

 

METODOLOGIA 

Para a execução do projeto, inúmeras ações e estratégias metodológicas foram 

propostas, desdobrando-se em atividades permanentes e sistemáticas de professores da 

universidade com o apoio de alunos bolsistas de extensão (PAIDEX) e parceiros externos. As 

ações partem da mobilização da comunidade escolar e da comunidade em geral, através de 

contato com equipe gestora e professores de escolas das diferentes redes de ensino da região; 

realização de oficinas e cursos; palestras; busca de parcerias; reuniões; elaboração de 

diagnóstico através da consulta a banco de dados; divulgação do projeto; elaboração e 

atualização do regimento da feira; criação de espaços para proposição e socialização dos 

trabalhos de pesquisa na forma presencial e não presencial, nas diferentes mídias. 

Além das ações citadas anteriormente foram realizadas visitas às escolas (reuniões); 

escolha de três escolas para implementação de Clubes de Ciências, observando critérios 

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

no clube; encaminhar um professor da escola para curso e/ou atividade de qualificação, 

encontros com os professores e representantes da comunidade; contato por telefone; e-mail; 

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

bibliografia; 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; 

semanalmente os organizadores reunir-se-ão 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; participação em cursos de formação 

continuada para professores das diferentes redes de ensino, demandadas pelo Centro Regional 

de Educação. 
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RESULTADOS 

No sentido de provocarmos a reflexão e a busca por problemáticas que afetam tanto as 

comunidades locais, como as regionais e mundiais, entendemos ser pertinente elegermos para 

cada edição anual do projeto, um tema que contemplasse a sugestão resultante dos estudos da 

Organização das Nações Unidas (ONU), como preocupação mundial.  

Para tanto, no ano de 2004, realizou-se a 2ª Feira de Ciências através de compromisso 

firmado entre a UPF e a empresa Pioneer para revitalizar uma ação implementada no ano de 

1969, a 1ª Feira Regional de Ciências e Passo Fundo, promovida pela UPF por meio do 

Centro de Ciências do Rio Grande do Sul (CECIRS). 

Em 2005 aconteceu a 3ª Feira de Ciências com o tema: “Ciência e Qualidade de 

Vida”. A qualidade de vida, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é 

definida como a “percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e 

sistema de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. Como a qualidade de vida pode ser mensurada por diferentes indicadores, a 

ciência é fundamental uma vez que pode analisar de forma qualitativa as variáveis, quais 

sejam: a saúde, o lazer, a cultura, as artes, o estilo de vida, a atividade física, entre outros. Os 

saberes gerados pela ciência são indispensáveis ao desenvolvimento de um país e ao 

crescimento intelectual e social de sua população, atingindo o objetivo de cada vez mais 

melhorar a qualidade de vida de nosso cidadão. 

O tema da edição de 2006 foi “Ciência, ética e desenvolvimento sustentável”. O 

objetivo desta temática foi provocar a reflexão sobre o desenvolvimento sustentável do ponto 

de vista ético. No mundo contemporâneo houve predomínio da cultura de dominação da 

natureza em detrimento ao convívio respeitoso com a mesma, o que gerou ameaças constantes 

de catástrofes naturais e sociais. A superação destes desafios requer uma visão alicerçada em 

valores éticos na busca pela conquista de uma vida mais humanizada e qualificada em todas 

as suas dimensões. 

“Heliofisica: energia, biodiversidade e produtividade” foi o tema articulador da 5ª 

Feira de Ciências que aconteceu em 2007. Esta temática surge num contexto de preocupação 

com a geração de energia limpa, efeito estufa e seu impacto ambiental, produtividade 

agrícola, sustentabilidade alimentar e biodiversidade. A produtividade envolve a energia do 

sol que estimula os vegetais a uma taxa fotossintética mais elevada, o que contribui para uma 

maior disponibilidade de alimentos. Buscar maior produção de alimentos conservando a 
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biodiversidade deverá ser o objetivo maior das novas gerações. Nesta edição, pelo movimento 

próprio da dinâmica social, abriu-se a possibilidade de participação de inventores 

independentes da região, com o objetivo de mostrar suas criações, passando o projeto a 

denominar-se, Feira de Ciências e Mostra de Inovação Tecnológica. 

A 6ª Feira de Ciências e 2ª Mostra de Inovação Tecnológica ocorreu em 2008, com o 

tema “Entender e pensar a sustentabilidade do planeta terra”, uma vez que a ONU estabeleceu 

que esse fosse o Ano Internacional do Planeta Terra. O objetivo foi demonstrar o grande 

potencial das Ciências da Terra na construção de uma sociedade mais segura, mais sadia e 

sustentada, bem como encorajar a sociedade a aplicar este potencial mais efetivamente em seu 

próprio benefício. Alguns temas científicos relacionados à temática são: água subterrânea; 

desastres naturais; terra e saúde; clima; recursos naturais e energia; megacidades; núcleo e 

crosta terrestre; oceanos; solos e terra e vida. 

Com o tema “Ciência e Cultura” aconteceu a 7ª Feira de Ciências e 3ª Mostra e 

Inovação Tecnológica, no ano de 2009. O tema justifica-se pressupondo que: a concepção de 

ciência e tecnologia é permeada por uma concepção sociohistórica, ou seja, acena para um 

conjunto de teorias e práticas culturais; o conhecimento científico e tecnológico assenta-se na 

necessidade de apropriação crítica do conhecimento pelos alunos, de modo que efetivamente 

se incorpore no universo das representações sociais e se constitua como cultura; a Ciência e a 

Cultura são campos de estudo de natureza complementar; é importante fomentar o 

desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento, com base na inovação 

tecnológica; há necessidade de incrementar a cultura científica da sociedade de maneira que 

permita lograr apoio cidadão como condição de progresso e sustentabilidade; a inovação deva 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e favorecer o crescimento econômico e, ainda, é 

desafiador preparar os jovens para os desafios do século XXI, articulando sociedade e ciência. 

Os trabalhos de pesquisa apresentados em 2010, na 8ª Feira de Ciências e 4ª Mostra de 

Inovação Tecnológica orientaram-se na temática “Ciências e Tecnologias Sociais”. No 

contexto atual, os diversos movimentos e atores sociais vêm discutindo a relevância das 

tecnologias sociais como uma estratégia promissora para superar os limites do atual modelo e 

padrão da ciência e tecnologia bem como apontar para uma resposta mais sintonizada com as 

demandas da sociedade que tenha como centralidade o processo de inclusão social e, como 

atores, a própria sociedade. Assim, as tecnologias sociais podem ser conceituadas como: 

produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas a partir das reais necessidades 

da comunidade e que revertam em transformações sociais efetivas. 
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 Para a edição de 2011, a 9ª Feira de Ciências e 5ª Mostra de Inovação Tecnológica o 

tem foi “Ciência e Educação: conhecimento, modernidade e ética para o desenvolvimento 

sustentável”. O tema justificou-se pressupondo que: a sociedade atual requer conhecimentos 

que possibilitem o exercício da cidadania crítica e consciente, contribuindo para orientar as 

ações cotidianas; não é possível pensar a formação de um cidadão crítico à margem do saber 

científico; o conhecimento seja, de fato, apropriado pelas pessoas e reconstruído por elas; a 

aprendizagem provém do envolvimento ativo do aluno com a construção do conhecimento; o 

mundo está em permanente transformação, fato que requer uma educação que possibilite aos 

sujeitos tornarem-se agentes dessa transformação e não meros espectadores passivos; a 

capacidade de gerar tecnologia e inovação é um dos fatores que proporciona desenvolvimento 

econômico e social a qualquer país; faz-se necessário refletir sobre questões éticas implícitas 

entre Ciência, Sociedade e Tecnologia; é fundamental a relação ética-natureza e favorecer o 

desenvolvimento sustentável garantindo a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

Portanto, é imprescindível preparar os jovens para os desafios do século XXI, articulando 

saberes sociais, culturais, científicos e tecnológicos. 

“Energia Sustentável: garantindo a qualidade de vida” foi o tema da 10a Feira de 

Ciências e 6ª Mostra de Inovação Tecnológica, edição 2012. A energia sustentável é fornecida 

de modo a atender as necessidades atuais, são energias limpas e renováveis com pouco índice 

de CO2, para obter a energia sustentável não é necessário prejudicar futuras gerações pois são 

energias totalmente geradas sem agredir de forma alguma o meio ambiente e, desta forma, 

garantir a qualidade de vida. 

No ano de 2013 a 11ª Feira de Ciências e 7ª Mostra de Inovação Tecnológica teve 

como tema: “Água: responsabilidades, preocupações e perspectivas”. O objetivo principal da 

definição deste tema foi provocar a sensibilização e a conscientização das pessoas diante da 

problemática existente no mundo acerca da escassez da água. Segundo a ONU(2013): 

 
causas de abastecimento inadequado de água incluem o uso ineficiente, a degradação 

da água pela poluição e a superexploração das reservas de águas subterrâneas. Ações 

corretivas visam a alcançar uma melhor gestão dos escassos recursos de água potável, 

com foco particular na oferta e na demanda, quantidade e qualidade. Assim, atividades 

do Sistema das Nações Unidas buscam o desenvolvimento sustentável dos recursos 

finitos e frágeis de água doce, que estão sob pressão crescente com o crescimento 

populacional, a poluição e as demandas de usos agrícolas e industriais. 
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“Água potável limpa, segura e adequada é vital para a sobrevivência de todos os 

organismos vivos e para o funcionamento dos ecossistemas, comunidades e economias”. 

(Declaração da ONU, 2010). 

 Com o decorrer do tempo, o que se constata é que a água do planeta fica cada vez mais 

poluída, diminuindo a sua qualidade, o que em grande parte se deve a tratamento de esgotos e 

resíduos agrícolas feitos de forma inadequada, bem como pela poluição de rios, riachos e 

lagos provocada por atos humanos irresponsáveis. 

 Pela análise permanente das dificuldades existentes na conscientização das pessoas em 

preservar o meio ambiente, nota-se que há necessidade de ações articulada entre os setores 

públicos e privados e comunidade global, no sentido de assumir as responsabilidades e os 

desafios de proteger e melhorar a qualidade de água de aquíferos, lagos e rios, enfim todas as 

fontes naturais. 

 Portanto, o tema “Água: responsabilidades, preocupações e perspectivas”, justifica-se 

como relevante para mobilizar os alunos e professores na proposição de projetos de pesquisa 

escolares que objetivem aprofundar os conhecimentos e buscar formas criativas e alternativas 

para minimizar as problemáticas pertinentes à temática. 

 A 12ª Feira de Ciências e 8ª Mostra de Inovação Tecnológica realizada em 2014, 

trouxe como proposta de tema “Contribuições para a melhoria da qualidade de vida na 

agricultura familiar”. A agricultura familiar oferece uma contribuição estratégica no que tange 

à produção de alimentos, uma vez que é responsável por 70% dos alimentos consumidos pela 

população brasileira. Em artigo recentemente publicado em jornal de grande circulação, o 

diretor da ONU, José Graziano, afirmou que “a agricultura familiar, considerada por muitos 

um passivo, na verdade é um ativo estratégico dessa travessia. Ela aglutina a carência e o 

potencial de milhares de comunidades em que se concentram os segmentos mais frágeis da 

população. Qualquer ganho na brecha de produtividade neste setor, ampliará substancialmente 

a disponibilidade de comida na mesa dos mais pobres e de toda a sociedade, reduzindo a 

dependência em relação a alimentos e protegendo a economia da volatilidade das cotações 

internacionais”. 

 De acordo com os dados de 2007 do Banco Mundial, atualmente há três milhões de 

pessoas que vivem em zonas rurais, cuja maioria se dedica à agricultura familiar ou à pecuária 

familiar e tem essa produção como principal meio de subsistência, porém tem acesso limitado 

à terra e a outros recursos financeiros e tecnológicos necessários para fazer a agricultura 

familiar uma empresa viável. 
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 O documento final da Conferência Mundial da Agricultura Familiar, realizada em 

outubro de 2014, intitulado “Alimentar o mundo, cuidar do planeta”, dá conta de que 

atualmente há 1,5 milhões de agricultores familiares trabalhando em 404 milhões de unidades 

rurais de menos de dois hectares; 410 milhões cultivando em colheitas ocultas nos bosques e 

savanas; entre 100 e 200 milhões dedicados ao pastoreio; 100 milhões de pescadores 

artesanais e 370 milhões pertencem a comunidades indígenas. Assim, a ênfase ao tema 

pretende mobilizar os governos no sentido de proporcionar um ambiente favorável aos 

investimentos e produção pelos pequenos agricultores familiares, combinando a antiga 

sabedoria com a evolução tecnológica moderna. 

 Em nossa região, predominam ainda muitos agricultores familiares e, com as ações 

propostas pretende-se que os jovens estudantes percebam a relevância deste segmento para a 

qualidade de vida da população. 

 Para o ano de 2015, o tema a ser trabalhado de forma a articular os projetos de 

pesquisa a serem socializados na 13ª Feira de Ciências e 9ª Mostra de Inovação Tecnológica é 

“Solo e luz: desafios para preservar a vida na Terra”. A ONU ao decretar 2015 como o Ano 

Internacional dos Solos espera que a iniciativa sirva para mobilizar a sociedade para a 

importância dos solos como parte fundamental do meio ambiente e os perigos que envolvem a 

degradação deles em todo o mundo. Com afirma Gonçalo Farias, presidente da Sociedade 

Brasileira de Ciência e do Solo (SBCS), “a degradação do solo é reconhecida como 

componente de risco para manutenção da vida no planeta. Enquanto isso, o aumento da 

população implica em maior demanda por alimentos e matéria prima vegetal. Depara-se assim 

com o dilema de, ao mesmo tempo produzir alimentos, reduzir os impactos ambientais 

causados pelo uso intensivo do solo, recuperar grane parte dos recursos naturais já degradados 

e, ainda, preservar os sistemas naturais remanescentes”. 

Além de enfatizar a importância dos solos, a ONU, juntamente com a UNESCO, 

proclamam 2015 como Ano Internacional da Luz, com foco na ciência óptica e suas 

aplicações. Reconhecem assim, a importância da conscientização mundial sobre como as 

tecnologias baseadas na luz promovem o desenvolvimento sustentável e fornecem soluções 

para os desafios mundiais nas áreas de energia, educação, agricultura, comunicação e saúde, 

enfim, a luz exerce um papel essencial no nosso cotidiano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Feira de Ciências e Mostra de Inovação Tecnológica: interação 

universidade, escola e comunidade, tem alcançado um número expressivo de ganhos e 

resultados que remetem para a necessidade de continuidade do mesmo, propondo uma maior 

articulação e diálogo com os demais projetos de extensão propostos pelo conjunto de 

professores extensionistas da Universidade de Passo Fundo. A avaliação anual do mesmo, 

permite concluir que a educação é um movimento sem fim, nunca estará pronta; estará sim, 

sempre acontecendo, sempre se refazendo, conforme afirma Rays (2002),. 
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