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Resumo 
Com objetivo de elaborar um instrumento de avaliação        
de resumos de trabalhos submetidos para a       
apresentação em Feiras de Ciências, construímos uma       
rubrica para avaliação do problema que deu origem à         
investigação realizada. Os resultados evidenciaram a      
predominância de trabalho sem a presença de uma        
investigação autoral dos alunos. 

Introdução  
Consideramos que a intencionalidade de produzir um       
conhecimento novo a partir de uma investigação autoral        
dos alunos deve constar explicitamente no resumo de        
trabalhos de feiras de ciências para caracterizá-lo como        
um trabalho com viés de natureza científica. Além disso,         
é fundamental apresentar, ao final do resumo,       
conclusões embasadas em dados reunidos durante a       
investigação realizada. Essa investigação pode ter como       
foco a construção de um aparato experimental, uma        
pesquisa de campo, documental ou bibliográfica. 

Material e Métodos 
Dessa forma, estabelecemos, de forma a priori, cinco        
categorias (Tabela 1).  
Tais categorias foram utilizadas para avaliação dos       
resumos de alunos do Ensino Médio das Feiras de         
Ciências da Universidade Federal do Pampa do Campus        
Bagé, nas edições de 2018 e 2019. 

Resultados e Discussão 
Tal análise demonstrou a potencialidade dessas      
categorias para futuras avaliações de trabalhos, pois foi        
possível classificar todos os trabalhos em uma delas.        
Identificamos a predominância de trabalhos com a       
apresentação de um problema, pois dos 51 trabalhos        
analisados, 35 apresentam um problema, enquanto      
16 resumos apresentam o problema, mas não      
demonstram um processo de investigação dos alunos,       
nem explicitam as relações entre os dados e as         
conclusões. Oito dos 35 resumos que apresentam o        
problema, porém, não descrevem o processo de       
investigação, consistindo em uma replicação de projetos.       
Os demais onze trabalhos apresentam além do       
problema uma investigação autoral dos alunos. Desses,       
sete apresentam lacunas no que tange às relações entre         
os dados e os resultados obtidos pelo projeto e apenas          
quatro foram classificados na categoria esperada      

(categoria V), por contemplarem todos os elementos       
esperados: apresentação explícita do problema, a      
autoria dos alunos e as relações entre dados e         
conclusões. 
Tabela 1. Apresentação dos resultados 

CATEGORIAS OCORRÊNCIAS 
I) O resumo não explicita um     

problema, apenas a   
descrição de uma atividade  

 
16 resumos (31, 37%) 

 
II) O resumo apresenta o    

problema, mas não   
descreve a investigação   
realizada, nem explicita as    
relações entre os dados e     
as conclusões  

 
16 resumos (31, 37%) 

 

III) O resumo apresenta um    
problema, mas não aborda    
uma investigação autoral,   
pois os estudantes   
replicam resultados  
encontrados em outros   
trabalhos ou propostas de    
experimentação  

 
08 resumos (15, 68%)  

 

IV) O resumo apresenta o    
problema, descreve uma   
investigação autoral dos   
estudantes, mas não   
explicita as relações entre    
os dados e as conclusões  

 
07 resumos (13, 72%) 

 

V) O resumo apresenta o    
problema, descreve uma   
investigação autoral e   
explicita as relações entre    
os dados e as conclusões  

 
04 resumos (7, 84%) 

 

Conclusão ou Conclusões 
Apesar da maioria dos trabalhos (35) apresentarem um        
problema, tais resultados revelam a necessidade de       
ações de formação prévia às Feiras de Ciências com o          
intuito de fomentar investigações autorais dos alunos.  
Como perspectiva de trabalho temos o uso do        
embasamento teórico do modelo de análise dos       
argumentos de Toulmin (2006) para a construção de um         
instrumento de avaliação e orientação de trabalhos para        
Feiras de Ciências. 
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