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Introdução  

 

O pôster apresenta um recorte da pesquisa “Iniciação Científica no Ensino 

Fundamental: os impactos na formação a partir do ensino e aprendizagem pela pesquisa”. A 

problemática central de investigação emerge da observação de um fenômeno recente na 

educação brasileira: a popularização da ciência no Brasil por meio da inserção da Iniciação 

Científica (IC) nas escolas de educação básica. Alunos e professores de diferentes níveis de 

ensino vêm se envolvendo em projetos de pesquisa, participando de feiras de ciências e 

mostras científicas de âmbito nacional e internacional. 

No Brasil, a realização de feiras de ciências e mostras científicas recebe incentivo 

federal, principalmente por meio do Edital
i
, desde o ano de 2010. Segundo dados do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (BRASIL, 2014) referente aos quatro primeiros 

anos (2010-2013) de chamadas públicas para seleção de projetos que visem à realização de 

feiras de ciências e mostras científicas, o Rio Grande do Sul consolidou-se como o estado que 

mais realiza feiras de ciências municipais apoiadas pelo edital. Em 2012 o referido estado 

destacou-se pelo maior percentual de aprovação de feiras municipais, com 20 (vinte) por 

cento do total, seguido de São Paulo com 12 (doze) por cento. Em 2013 o mesmo estado 

passou a liderar também o cenário de feiras de ciências estaduais, com 15 (quinze) por cento 

dos projetos aprovados.  

A maior feira nacional a que se refere à análise do Ministério é a Mostra Internacional 

de Ciência e Tecnologia (MOSTRATEC), realizada pela Fundação Escola Técnica Liberato 

Salzano Vieira da Cunha desde 1985, com projetos de pesquisa de alunos do ensino médio e 

da educação profissional e, desde 2011, com projetos de alunos do ensino fundamental e da 

educação infantil,  por meio da Mostra de Trabalhos de Pesquisa do Ensino Fundamental - 

MOSTRATEC Júnior.  
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Em 2011 a mostra contou com a apresentação de trabalhos da rede municipal de Novo 

Hamburgo, com a qual a Fundação Liberato firmou a primeira parceria para incentivar a 

pesquisa, a partir de um curso de capacitação em metodologia científica para os professores 

do ensino fundamental. Desde então, é possível observar o aumento de eventos científicos no 

ensino fundamental da região de abrangência da Fundação Liberato, o que envolve a criação 

de uma rede de feiras de ciências no entorno da Mostratec Júnior (figura1). Na última edição 

da mostra (2015), 160 projetos de pesquisa foram apresentados por 631 alunos e professores 

do ensino fundamental de 22 municípios gaúchos. Também estiverem representados outros 4 

estados brasileiros e 4 diferentes países.  

A organização de dados da Mostratec Júnior relativos ao ano de 2015 possibilitou 

inferir sobre a predominância das escolas públicas no trabalho com a pesquisa e na 

participação em feiras de ciências, sendo que 74 por cento dos projetos participantes são 

oriundos de escola pública (Figura 2). Do total de projetos, 123 são provenientes das 10 feiras 

de ciências afiliadas à Mostratec Júnior
ii
 e 37 projetos foram selecionados por meio de 

inscrição no site da mostra
iii

.  

Conforme Freiberger e Berbel (2012, p.1), “debates e estudos envolvendo temáticas a 

respeito da relação entre a pesquisa e formação de professores, da articulação entre pesquisa e 

ensino e da prática dos docentes e discentes no fazer científico vêm sendo cada vez mais 

disseminados”. Contudo, ainda são escassos os estudos que analisem as experiências de 

participação em feiras de ciências, identificando as condições de possibilidade para a 

realização de pesquisa no ensino fundamental, bem como os impactos dessa experiência na 

prática do professor e nos processos de ensino e aprendizagem.  

 

Eixo teórico-metodológico 

 

É possível discutir sobre os processos de formação a partir de diferentes caminhos. A 

aproximação com o campo em que os estudos foucaultianos se articulam com a Educação tem 

possibilitado o exercício de pensar a escola e os processos de formação e a educação. Os 

pensamentos do filósofo nos convocam a colocar sob suspeita alguns discursos que se 

constituíram como metanarrativas educacionais e pensar outros modos de fazer Educação.  

Foucault sugere uma análise do contexto da linguagem, tomando-a como constitutiva 

das coisas e não apenas representacional, o que implica entender o conhecimento como algo 

mutável e não como natural. O conhecimento é contingente, um produto dos discursos e a 

linguagem adquire caráter central, em que os discursos não são tomados somente como 
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conjuntos de signos, mas como práticas. Nesse sentido, o sujeito se constitui a partir “de um 

certo número de regras, de estilos, de convenções que podemos encontrar no meio cultural” 

(Foucault, 2004, p. 291). 

Optou-se por analisar os sentidos atribuídos pelo professor à experiência de participar 

em feiras de ciências e de orientar projetos de pesquisa no ensino fundamental, com base em 

um conjunto de questionários respondidos por 36 professores do ensino fundamental, de 17 

municípios do Rio Grande do Sul, que participaram da Mostratec Júnior, como professores 

orientadores, no ano de 2015. Deste total, 28 professores são de escolas públicas e 8 de 

escolas da rede privada, 24 lecionam para os Anos Finais e 12 para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Com base nesses investimentos pretendeu-se responder a seguinte pergunta: quais 

modos de ser professor e ser aluno vêm sendo constituídos por meio da iniciação científica no 

ensino fundamental e do incentivo a participação em feiras de ciências?  

Os materiais foram tratados a partir dos estudos foucaultianos acerca da análise do 

discurso, especialmente aqueles encontrados na obra A Arqueologia do Saber (FOUCAULT, 

2013). A construção das unidades analíticas, o exercício de ir e vir, a “lida” com o material, 

essa atividade “quase sem fim” de agrupar, separar e reagrupar enunciações dispersas,  

resultou em dois grupos de sentidos que apresentamos a seguir. 

 

Os sentidos atribuídos pelo professor: resultados parciais 

 

A participação em feiras de ciências é uma forma de incentivar e de desafiar as escolas 

a ampliar o emprego da metodologia científica no ensino fundamental, como um exercício de 

criação e de resistência. Conforme Gallo (2006, p. 188), “as instituições escolares modernas 

foram construídas como espaços de subjetivação pela sujeição” e aqueles que correm o risco 

de inventar práticas educativas de ética e estética da existência, fazem resistência à 

reprodução e incitam a criação. 

A postura do aluno frente ao conhecimento a ser construído e a sua relação com os 

conteúdos escolares muda na medida em que ele estabelece conexões com o cotidiano e, com 

isso, resolve problemas de seu entorno. De acordo com Demo (2011, p.1), a educação é 

“processo de formação da competência humana, com qualidade formal e política, encontrando 

no conhecimento inovador a alavanca principal da intervenção ética”.  

A ideia de pesquisa como condição para a intervenção nos ajuda a pensar sobre a 

importância que o aspecto relevância social vem recebendo nos projetos de pesquisa 
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desenvolvidos no ensino fundamental. Nesse sentido, é importante compreender as feiras de 

ciências como um espaço produtivo de interação da escola com a comunidade.  

O conceito de intervenção pedagógica está relacionado à teoria histórico-cultural, 

difundida a partir dos estudos de Vygotsky (1988). Em suas investigações psicoeducativas, o 

autor defendeu a importância do trabalho do professor, em face de uma intervenção 

pedagógica eficaz para o avanço das aprendizagens dos escolares e para o seu 

desenvolvimento psicossocial. Professores interventores produzem alunos interventores
iv

.   

Resultados parciais indicam um conjunto de verdades balizadoras das práticas de 

iniciação científica, com efeitos no processo de formação dos sujeitos do ensino fundamental, 

constituindo seus modos de ser e agir. 

Recorrências sobre trabalho em colaboração, movimento coletivo e participação da 

comunidade, que foram identificadas nas narrativas dos professores sobre as práticas de 

iniciação científica no ensino fundamental “apontam para redes de relações que visam 

estabelecer as condições de possibilidade para um trabalho pedagógico colaborativo”. 

(FABRIS; OLIVEIRA, 2011, p.8). 

Os sentidos atribuídos pelo professor à experiência de participação em feiras de 

ciências, nos permitiram identificar dois aspectos determinantes das práticas de iniciação 

científica; são eles: a preponderância dos discursos voltados à aprendizagem significativa; a 

ênfase no fazer coletivo e colaborativo ligada à ideia de intervenção como estratégia para a 

transformação do meio e dos sujeitos envolvidos.  

 

Considerações finais 

 

Essa trama discursiva participa dos processos de subjetivação, produzindo sujeitos 

com modos de ser e agir específicos, a que nomeamos preliminarmente como, cidadão 

interventor.   

A iniciação científica no ensino fundamental pode ser condição de possibilidade para 

outras práticas ou, também, para a manutenção do desde sempre aí, tão caro à formação de 

professores e à educação escolar.  

Esperamos que os esforços empreendidos ofereçam subsídios para a discussão sobre 

como à iniciação científica e as experiências de participação na Mostratec Júnior e na rede de 

feiras constituídas em seu entorno vem impactando nos processos de formação dos 

professores e alunos do ensino fundamental.  
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Figura 1: Número de projetos participantes nas 5 edições da Mostratec Júnior. 

 

Figura 2: Origem dos estudantes e professores participantes da Mostratec Júnior 2015. 

 

 

                                                           
i
 Chamada pública (MCTI/CNPq/SECIS/MEC/CAPES) para apoio a Feiras de Ciências e Mostras Científicas e 

Mostras Científicas Itinerantes de âmbito nacional, estadual e municipal/distrital, como um instrumento para a 

melhoria dos ensinos fundamental, médio e técnico, bem como para despertar vocações científicas, além de 

possibilitar a seleção de trabalhos para participação em Feiras Internacionais. Acesso em < 
http://cnpq.br/chamadas-publicas>. 

 
ii
 Esses números dizem respeito à edição de 2015, até abril de 2016, já existem 35 solicitações de afiliação. 

 
iii
 Acesso ao site da Mostratec Júnior em <http://www.mostratec.com.br/pt-br/eventos-paralelos/mostratec-

junior>. 

 
iv
 Sobre intervenção e docência interventora, ver OLIVEIRA (2015). 

 
 


