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Resumo: Componentes curriculares que realizam abordagens didático-pedagógicas de 

maneira interdisciplinar tange a ideia de construir conhecimentos significativos. No Instituto 

Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, no segundo semestre do ano de 2017 os 

acadêmicos do Curso de licenciatura em Ciências Biológicas – turma 4, realizaram uma Feira 

de Ciência, sendo esta, tema da disciplina de PeCC VI (Prática enquanto Componente 

Curricular) a qual participaram alunos dos Cursos Integrados ao ensino médio: técnico em 

agropecuária e Técnico em Informática. Sob orientação dos acadêmicos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, os alunos desenvolveram experimentos e atividades. Dessa forma,  
objetiva-se neste trabalho expor o êxito da Feira de Ciências elaborada pelos acadêmicos do 

quarto semestre do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no Instituto Federal 

Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, no ano de 2017. No dia da Feira de Ciências 

estavam presentes alunos das escolas dos municípios de Tupanciretã e Júlio de Castilhos. 

Foram elaborados diversos experimentos sendo alguns de caráter inédito. Ainda, no evento 

teve a participação de um grupo de capoeiristas que realizaram atividades com os presentes. 

Pode-se observar que atividades diferenciadas, de cunho, interdisciplinar, são de extrema 

relevância o tocante do ensino-aprendizagem. Nesse esmo sentido, pode-se afirmar que a 

atividade oriunda do Componente Curricular denominado PeCC VI proporcionou a 

construção de conhecimentos significativos para o meio sociocultural. 
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Introdução 

 

O ensino superior, oriundo de instituições formadoras de profissões demonstra-se um 

ambiente conteudista, auxiliando os acadêmicos na busca pelo conhecimento significativo. 

Tendo em vista isso, componentes curriculares com caráter diferenciado do método 

tradicional de ensino, presente nos ambientes educacionais, podem demonstrar maior 

interesse pelos acadêmicos.  

A utilização de maquetes, jogos lúdicos, cartazes, atividades práticas são algumas 

possibilidades de metodologias que o docente pode utilizar galgando tanto o ensino quanto a 

                                                             
1 Acadêmica do sexto semestre do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia Farroupilha - Campus Júlio de Castilhos. E-mail: simonerosler@yahoo.com.br 
2 Mestrando do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social. Bolsista CAPES/FAPERGS. 

Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ. E-mail: dieisonprestes@gmail.com. 
3 Acadêmica do segundo semestre do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos. E-mail: 

adrieleprestesdasilveira@gmail.com. 



 

aprendizagem. Nessa perspectiva, alunos e professores dos diferentes níveis de ensino: inicial, 

fundamental, médio e superior trocam experiências e vivências e juntos, constroem o 

conhecimento científico.  

Pensando em metodologias lúdicas de ensino, Piaget (1976) relata que a atividade 

lúdica se caracteriza pelo berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, ainda ocorre 

o desenvolvimento cognitivo e interativo com os demais. Estas não são apenas uma forma de 

desafogo ou entretenimento para gastar energia das crianças, mas meios que contribuem e 

enriquecem os mecanismos intelectuais. Abordando ainda Piaget (1976, p. 160) o mesmo 

afirma que: 

  

O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório motor e 

de simbolismo, uma assimilação do real à realidade própria, fornecendo a este seu 

alimento necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do 

eu. Por isso, os métodos ativos da educação das crianças exigem todos que se 

forneça às crianças um material conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a 

assimilar as realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à 

inteligência infantil. 

 

Em sala de aula, a didática diferenciada abordada pelo docente, visa provocar o pensar 

crítico dos alunos, perfazendo a identidade do docente. Diante disso, o professor é 

reconhecido pelos alunos pela interação, entusiasmo, na abordagem de suas aulas. Cada 

professor apresenta sua identidade, oriunda dos cursos de formação inicial e continuada, 

portanto, o processo de formação de um professor pode contribuir com suas metodologias em 

sala de aula corroborando a sua didática de ensino. 

Visando superar as dificuldades imbricadas na área da educação, diversos autores, 

pesquisadores e estudiosos em ensino de um modo geral, e em particular, no ensino de 

Ciências Naturais, vêm cada vez mais explorando novas metodologias para facilitar e auxiliar 

o professor no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, valorizando a utilização de 

diversos recursos didáticos. Nesse sentido Castoldi (2006, p. 985) expressa sua opinião 

quanto afirma que  

 

“[...] com a utilização de recursos didático-pedagógicos pensa-se em preencher as 

lacunas que o ensino tradicional geralmente deixa, e com isso, além de expor o 
conteúdo de uma forma diferenciada, faz os alunos participantes do processo de 

aprendizagem”. 

 

Nos cursos de Licenciatura vê-se imprescindível o uso de metodologias de ensino 

diferenciadas do método tradicional, pois os docentes em ação estão (trans) formando e 

ressignificando os acadêmicos para lecionarem com ética, atitude e profissionalismo nas 

instituições de ensino. Os professores em ação, precisam criar possibilidades de estimular o 



 

pensar crítico e autônomo dos licenciandos, instigando-os a refletir sobre as alternativas de 

mudanças significativas no ambiente educacional no tocante social. As ações docentes 

precisam atingir o meio sociocultural ressignificando conceitos e vivências no âmbito global. 

O processo formativo de um docente requer ao discente, experiências diversas. Os 

cursos de formação inicial precisam criar meios de inserção no contexto dos acadêmicos no 

meio social, possibilitando uma reflexão contínua das práticas educacionais. 

As PPI (Práticas Profissionais Integradas) e as PeCC’s (Práticas enquanto 

Componentes Curriculares) apresentam objetivos que culminam no ensino interdisciplinar, no 

qual as disciplinas se interligam e perfazem uma conexão concretizando o processo de ensino-

aprendizagem. Com isso, os acadêmicos experenciam momentos que podem ser 

significativos, à medida que relacionarem teoria e prática. 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha – 

Campus Júlio de Castilhos apresenta o Componente Curricular denominado PeCC VI (Prática 

enquanto Componente Curricular) que tem como tema Feira de Ciências. Nela, os acadêmicos 

devem planejar, organizar e elaborar uma Feira de Ciências, podendo ser em diferentes 

contextos educacionais contemporâneos.  

Conceituando Feira de Ciências Pereira (2000, p. 38) relata 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”.  

Nesta mesma perspectiva Moura (1995) afirma que: “é nas feiras de ciências que os 

alunos têm a oportunidade de desenvolver habilidades importantes decorrentes da conjunção 

entre duas dimensões básicas do conhecimento: a teoria e a experimentação junto ao 

fenômeno real da natureza”. 

Na disciplina de PeCC VI, os acadêmicos matriculados devem realizar uma Feira de 

Ciências em uma Instituição promovendo a divulgação científica, corroborando a troca de 

saberes e vivências. A PeCC VI consiste em uma disciplina interdisciplinar, na qual inserem-

se outras, como por exemplo: Didática, Metodologia do Ensino de Ciências, Ficologia e 

Micologia, Zoologia II, Botânica I, Anatomia e Fisiologia Humana I. De forma dinâmica, os 

alunos trocam saberes na organização, planejamento e outras atividades que estão imbricadas 

nas ações da Feira. Com isso, Paula (2005, p. 75), acredita que a Universidade atual: 

 

 [...] deve ser pensada não como um espaço onde indivíduos se iniciam em certos 

conhecimentos constituídos ou preestabelecidos, mas onde são possibilitadas 
condições para que esses indivíduos consigam uma formação concernente aos seus 

interesses e à imagem que eles têm de seus papéis na sociedade. 

 



 

Tendo em vista a importância das PeCC’s no ensino superior, tendo caráter 

interdisciplinar no processo de ensino-aprendizagem, objetiva-se neste trabalho expor o êxito 

da Feira de Ciências elaborada pelos acadêmicos do quarto semestre do Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas no Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, no ano 

de 2017. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada para este trabalho consiste na pesquisa-ação e em referenciais 

bibliográficos, tendo uma abordagem qualitativa para a interpretação dos dados. Sobre o uso 

das pesquisas qualitativas. Para Goldenberger, (1997) a pesquisa qualitativa não se preocupa 

com valores numéricos, mas sim, com ações e compreensões de cunho social na sua 

amplitude. 

A PeCC VI (Prática enquanto Componente Curricular) – cujo tema é Feira de 

Ciências, aconteceu no Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, no segundo 

semestre do ano de 2017. Haja vista que a Feira de Ciências está intrínseca ao componente 

curricular, ela contou com a participação dos licenciandos do quarto semestre do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas e as turmas dos cursos integrados ao ensino médio: 

Técnico em Informática e Técnico em Agropecuária do Instituto Federal Farroupilha de Júlio 

de Castilhos foram os jovens pesquisadores e cientistas do evento. 

Semanalmente, no horário da disciplina de PeCC VI, a professora regente da turma 

Bio 4 do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas explanava assuntos relativos a 

construção de Feira de Ciências através de artigos científicos, vídeos e imagens que 

demonstrava a importância de uma Feira para a troca de conhecimentos e vivências no que 

tange o processo de ensino-aprendizagem. Com isso os acadêmicos garantiam um 

embasamento teórico-preparatório para a organização da Feira, bem como a explanação para 

as turmas participantes do evento. 

Do ponto de vista metodológico, as feiras de ciências podem ser utilizadas para 

repetição de experiências realizadas em sala de aula; montagem de exposições com fins 

demonstrativos; como estímulo para aprofundar estudos e busca de novos conhecimentos; 

possibilitando a oportunidade de proximidade com a comunidade científica; espaço para 

iniciação científica; desenvolvimento do espírito criativo; discussão de problemas sociais e 

integração escola-sociedade (PAVÃO, 2016). 

Desde o início dos encontros com as turmas escolhidas para participar do evento, 

foram realizadas provocações visando o pensamento reflexivo, redirecionado a busca pelo 



 

experimento ou por soluções de problemas de cunho social. Durante cada atividade os 

acadêmicos registravam os fatos e acontecimentos do evento na forma de relatório, sendo que 

este foi a forma de avaliação dos acadêmicos na presente disciplina. A Figura 1 mostra um 

grupo de alunos apresentando seus experimentos aos demais estudantes e aos membros da 

comunidade local dos municípios de Júlio de Castilhos e Tupanciretã.  

 

Figura 1. Alunos apresentando seus experimentos a comunidade local dos municípios de Júlio de Castilhos e 

Tupanciretã. 

 

  

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

As Feiras de Ciências é uma oportunidade de buscar respostas a um problema ou uma 

dúvida, tendo a autonomia de pesquisar o que achar relevante. Assim conforme exemplifica 

Moraes (1986, p. 20) 

 

A Feira de Ciências é um empreendimento técnico-científico-cultural que se destina 

a estabelecer o inter-relacionamento entre a escola e a comunidade. 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”.  
 

Resultados 

 

A Feira de Ciências proporcionou aos alunos oportunidades de divulgarem os 

trabalhos elaborados no decorrer do ano letivo, ainda ocorreu a elaboração de inovações 

tecnológicas pelos participantes. Dois grupos de alunos que frequentam o Curso Técnico em 

Informática desenvolveram software para portões de casas. Mediante tecnologia, segundo os 

alunos, a cada sensor espalhado pode-se dar ordens de abrir ou fechar uma porta. Os mesmos 

relataram ainda que isso serve para evitar assaltos, pois os sensores reconhecem os membros 



 

da casa, portanto se for um desconhecido a porta irá fechar instantaneamente. Ressaltamos 

que estes grupos de alunos foram considerados destaques da Feira pela empenho e 

criatividade durante o evento. 

Todos os grupos de alunos foram orientados pelos acadêmicos do quarto semestre e 

para tal função foi disponibilizado aos alunos das turmas de Técnico em Informática e 

agropecuária, salas de informática com computadores que os auxiliava em pesquisas para a 

construção dos experimentos. 

As análises das pesquisas eram realizadas pelos professores e orientadores, intentando 

não ocorrer repetições de experimentos. No decorrer das orientações em sala de aula, foi 

criado um grupo numa rede social visando a troca de saberes entre os participantes. 

A Feira de Ciências aconteceu durante a tarde e os avaliadores foram os servidores do 

Instituto Federal Farroupilha de Júlio de Castilhos/RS. Estavam presentes os alunos das 

Ciências Biológicas e de outras escolas dos municípios de Júlio de Castilhos e Tupanciretã. 

Pode-se observar que esta relação interinstitucional possibilitou uma participação de cunho 

social, a qual garantiu visibilidade e a potencialização de saberes significativos. 

No momento das exposições dos trabalhos, os alunos demonstraram apresentar 

domínio dos conteúdos pesquisados, ainda obtiveram segurança e o público presente 

demonstrou satisfação pelo evento. Alguns experimentos se sobressaíram, devido o empenho 

e alguns de caráter inédito. 

É plausível relatar que para a realização da Feira de Ciências ocorreram dificuldades, 

como por exemplo, pouca liberação dos alunos pelos docentes, pois os encontros com os 

acadêmicos-orientadores ocorreram em dias próximos as provas semestrais. Porém, mesmo 

com essas dificuldades presentes, os alunos demonstraram empenhadas para alcançar o 

sucesso do evento, o que foi corroborado pelo relato dos visitantes.  

Esse momento de troca de conhecimentos garantiu a interdisciplinaridade, pois 

diversos assuntos interligavam-se e os alunos compreendiam o todo do seu experimento e não 

apenas fragmentos como se fosse algo isolado. Frente a isso Japiassu, (1976, p. 83) conceitua 

a interdisciplinaridade como sendo, “[...] uma reflexão profunda e inovadora sobre o 

conhecimento, que demonstra a insatisfação„ com o saber fragmentado”. 

Tendo uma epistemologia holística quanto a organização da feira de ciências, pode-se 

afirmar que as atividades tiveram êxito e foram positivas para o ensino-aprendizagem de 

alunos, professores e da comunidade local, pois ocorreu um espaço de diálogo, interação e 

socialização de conhecimentos diversos. Muitos saberes tradicionais foram acrescidos aos 

saberes científicos, isso mediado pelos alunos que elaboraram seus experimentos. 



 

É cabível relatar que durante o planejamento do evento, bem como a orientação dos 

alunos, ocorreram momentos de incertezas, medos e inseguranças por parte dos acadêmicos-

orientadores, pois para alguns foi o primeiro contato como sendo docente. Entretanto, as 

circunstâncias de inseguranças foram sendo extintas à medida que ocorriam ações de 

interação entre os participantes.  

Abordando o processo de interação que ocorreu antes, durante e após o evento, pode-

se adequar a teoria sócia- interacionista de Vygotsky (MOREIRA, 1999) ressaltando que o 

processo de ensino e aprendizagem se desenvolve em ambientes formais e não-formais, ao 

qual o processo interativo surge em consonância com o meio que o indivíduo está. Ao 

compreendermos como este processo ocorre, construímos meios, formas, subsídios e suportes 

para uma aprendizagem significativa. 

As Feiras de Ciências englobam os trabalhos investigativos dos alunos e contribuem 

para o desenvolvimento não somente científico, mas também tecnológico, pois estudantes e 

professores buscam no conhecimento e a construção de posicionamentos para tomadas de 

decisões de assuntos que dizem respeito às questões globais (PARENTE, 2012). 

Tendo a finalidade de promover o conhecimento sociocultural, no evento da Feira de 

Ciências esteve presente um grupo de Capoeira da cidade de Tupanciretã/RS. Os membros do 

grupo convidaram os participantes do evento a compreenderem a arte da dança da Capoeira 

como um movimento social. A maioria dos participantes responderam de forma positiva ao 

convite e ao realizaram uma roda, foram contagiados pelo embalo e movimento da dança. A 

figura 2 mostra o grupo de dança e os participantes durante o evento. 

 
Figura 2. Grupo de capoeirista participando da Feira de Ciências. 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 



 

A capoeira constituiu-se no Brasil por meio dos negros escravizados, trazidos da 

África Ocidental, como forma de resistir a seus opressores. A prática de capoeira acontecia as 

escondidas, parecia com uma dança ou manifestação religiosa e disfarça o seu maior objetivo, 

que era o seu desejo de matar e lutar pela libertação dos escravos.  

Nesse contexto, a capoeira é uma prática pedagógica que trata da cultura corporal do 

movimento, cujo objetivo é introduzir e integrar os alunos às práticas corporais historicamente 

construídas e modificadas pela ação humana. É de suma importância valorizar e conhecer a 

capoeira, entender os significados e valores desta manifestação cultural, entender o processo 

histórico, uma vez que antigamente marginalizada por muitos, hoje orgulho para nosso país ao 

ser reconhecida como patrimônio brasileiro. 

As atividades promovidas pelo grupo de capoeira proporcionaram um (re) pensar na 

importância de atividades diferenciadas e na cooperação dos grupos. Esta prática desencadeou 

uma reflexão permanente do quão é necessário ações conjuntas com profissionais locais. 

Nesse sentido, a Figura 3 mostra a resposta dos participantes frente a chamada dos 

capoeiristas para participarem das atividades.  

 

Figura 3. Interação dos presentes com os capoeiristas. 

 

 

Fonte. Arquivo pessoal dos autores. 

 

A Feira de Ciências promovida pelos acadêmicos do quarto semestre do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de 

Castilhos agregou saberes aos participantes e consistiu-se em uma prática sociocultural de 

extrema relevância para alunos, professores e a comunidade local que prestigiou o evento. Por 

ser um componente curricular interdisciplinar, possibilitou quebrar paradigmas em relação ao 

método tradicional de ensino. Diversos conhecimentos puderam ser mediados, trocados e 

potencializados durante o evento. 



 

 

Considerações finais 

 

Atividade como essa é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, pois os 

licenciandos aprendem na prática os ofícios da profissão docente. Ainda, o planejamento, 

organização e êxito da Feira de Ciências propiciou a construção de diferentes aprendizados 

gerando novos saberes, novas perspectivas que auxiliou na interação aluno-professor e aluno-

aluno. 

Para os cursos de formação de docentes atividades como estas são de estrema 

relevância, pois estimulam os futuros profissionais a organizarem uma Feira de Ciências em 

escolas, bem como compreenderem a necessidade destas para o ensino independente das 

condições socioeconômicas da instituição. Alunos e professores juntos, podem organizarem 

atividades com materiais recicláveis, reutilizáveis e apresentarem propostas a comunidade 

local sob a pluralidade de métodos de reutilizar materiais de descartes errôneos. 

Para as Instituições de Nível Superior (IES) é importante o desenvolvimento de 

projetos e eventos que inter-relacionem com o público que as frequentam. Assim o 

conhecimento científico não fica apenas no âmbito acadêmico. Ocorre uma disseminação 

destes conhecimentos, chegando a comunidade e assim (trans) formando conceitos.  

Conforme relato de alguns alunos, a Feira de Ciências foi satisfatória, pois estava 

presente um público relevante para prestigiarem o evento. Foi notável o empenho dos 

trabalhos dos alunos sendo que haviam trabalhos inéditos o que garantiu sustentação científica 

e inovação tecnológica. 

Quando o aluno é instigado e incentivado a desenvolver o pensar autônomo e crítico-

reflexivo, mediante orientação, pode-se dizer que o aluno está criando um arcabouço de 

aprendizados. E através deste agregado de percepções relevantes, ocorre o desenvolvimento 

de novos conhecimentos e o professor obtém oportunidades de reinventar sua prática 

pedagógica. A Feira de Ciências foi um desafio no que tange orientar alunos, escutar, refletir, 

e isso prova a pluralidade de saberes necessários na contemporaneidade.  
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