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Resumo 
O presente trabalho traz uma descrição crítica da experiência vivenciada pelos 
autores na realização do Projeto de Extensão Caravana da Ciência da UFRPE, nas 
Escolas Públicas da Região Metropolitana do Recife, fortalecendo o diálogo entre os 
extensionistas e os estudantes das escolas públicas. Através de Feiras de Ciências 
com Observações Astronômicas, associadas a Feiras de Profissões, o projeto busca 
proporcionar à comunidade, de modo integrador, conhecimentos essenciais sobre as 
ciências e suas profissões relacionadas, assim como as maneiras de acesso ao 
mundo acadêmico e profissional, estimulando-os a progredir em seus estudos, 
promovendo a diminuição no índice de autoexclusão ao ensino superior. 
 
Palavras-chave: Saberes científicos, escola pública, acesso ao ensino superior. 
 
 
Abstract 
This work provides a critical description of living experienced by the authors, under 
the Project extension "Caravan of Science UFRPE," Public Schools of the 
Metropolitan Region of Recife, strengthening the dialogue between academics and 
students in schools. Through Science Fairs with Astronomical Observations, 
associated with Professions Fairs, the project aims to provide the community in order 
integrator, essential knowledge about science and its related professions, and also 
seeks to socialize the various ways to access the academic and professional world, 
encouraging them to progress in their studies, thus decreasing the process of self-
exclusion to higher education.  
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Introdução 

A divulgação científica no Brasil teve início há pelo menos dois séculos, 

apresentando fases distintas, com características e desígnios que refletem os 

interesses da época. Entre as primeiras tentativas de disposição de associações 

ligadas a difusão científica, está à criação da Academia Científica do Rio de Janeiro 

em 1772, com o objetivo de difundir determinados aspectos da ciência entre os 

interessados da elite local, tendo fim após sete anos.  

 

A primeira manifestação consistente de atividades de divulgação científica no Brasil 

aconteceu no século XIX, após a chegada da Corte portuguesa, com ela a proibição 

da publicação de livros na Colônia foi suspensa; mais tarde surgiram às primeiras 

Instituições de Ensino Superior, o Museu Nacional, a Academia Real Militar, a 

Imprensa Régia, com isso, textos voltados á Educação Científica foram difundidos. 

 

No fortalecimento histórico à divulgação científica destacam-se, as publicações dos 

Periódicos com conteúdos científicos, tendo seu ápice em 1875, evidenciando um 

aumento de interesse pelo tema. Sobressai-se em 1874, a divulgação das notícias 

mais atuais, sobre as descobertas científicas e novas teorias, pelos jornais e 

revistas, devido à ligação telegráfica do Brasil com a Europa, ocasionando a difusão 

atualizada de conhecimentos científicos (MASSARANI, 2002). 

 

O emprego de novos processos e recursos técnicos para a comunicação da 

informação científica e tecnológica ao público em geral, figura no cenário da 

divulgação científica. Em 1925 iniciou-se a radiodifusão educativa, no qual o meio 

utilizado para a divulgação da ciência e da cultura foi o rádio, permitindo uma 

transmissão de conhecimentos rápida e barata, abrangendo diversos locais do País, 

cooperando para a democratização e popularização científica.  

 

Atualmente várias ferramentas são empregadas no amparo à divulgação da ciência 

e tecnologia, como a internet, o cinema, os programas televisivos, os tradicionais 

livros, revistas e jornais, estimulando o público não especializado, de uma sociedade 

sem tradição científica como o Brasil, em direção à ciência. 
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A divulgação científica e suas muitas formas de disseminação assumem o papel de 

destaque em diferentes lugares, como museus, bibliotecas, centros culturais, 

comunidades e em especial na escola, que enquanto espaço de socialização e 

disseminação de conhecimentos, tem se mobilizado na articulação de ações que 

valorizam a importância dos saberes científico-tecnológico, alcançando uma função 

ainda mais fundamental, haja vista que a escola juntamente com os meios de 

comunicação de massa, através dos distintos veículos, são as principais fontes de 

informações sobre temas de ciência para os estudantes. (SÃO TIAGO, 2010). 

 

De acordo com Melo, a divulgação científica aponta para a função educativa, como 

fonte de saberes para a superação de situações-problema do cotidiano de toda a 

população. Segundo ele, a divulgação científica: 

 

(...) deve ser uma atividade principalmente educativa. Deve ser 
dirigido à grande massa da nossa população e não apenas à sua 
elite. Deve promover a popularização do conhecimento que está 
sendo produzido nas nossas universidades e centros de pesquisa, de 
modo a contribuir para a superação dos problemas que o povo 
enfrenta. Deve utilizar uma linguagem capaz de permitir o 
entendimento das informações pelo leitor comum (MELO, 1982, 
p.21). 

 

É importante a escola assumir o papel social de mediadora entre o conhecimento 

científico e o público estudantil, contribuindo para que esses saberes não fiquem 

restritos a poucos, atuando de modo que, não sejam apenas passadas informações, 

mas se comprometam em trabalhar na formação crítica do cidadão, estimulando a 

capacidade criativa e de inovação, fortalecendo a cultura cientifica nos jovens. 

 

As atividades de extensão, ligadas à divulgação científica, estão presentes no meio 

acadêmico, mais especificamente, no ensino de ciências. Evidencia-se um aumento 

significativo de ações, com o objetivo de difundir os saberes produzidos pela ciência. 

É o caso do Projeto de Extensão Caravana da Ciência, da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, vinculado a Pró-Reitoria de Assuntos de Extensão – PRAE, 

com o apoio do “Programa de Educação Tutorial – PET Conexões de Saberes 

Avaliação de Políticas Públicas em Ações Afirmativas para a Juventude” e do 

“Programa de Educação Tutorial – PET Conexões de Saberes Ciranda da Ciência”. 
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O Projeto de Extensão Caravana da Ciência da UFRPE considera que o jovem da 

Escola Pública enfrenta uma série de dificuldades para exercer seu Direito à 

Educação, principalmente se desejar seguir para o Ensino Superior. Entre os vários 

obstáculos enfrentados pelos educandos oriundos da Rede Pública de Ensino, se 

destaca a Autoexclusão ao Ensino Superior, associada à baixa autoestima desses 

estudantes da Educação Básica Pública (SAMPAIO, 2010) e também ao limitado 

capital informacional sobre o universo do ensino superior, que o aluno da escola 

pública dispõe. 

 

Supõe-se que este fenômeno pode ser causado pelo Senso Comum que as escolas 

públicas não oferecem uma educação de qualidade, principalmente no que concerne 

às ciências exatas e da natureza e suas tecnologias, de tal forma que a 

aprendizagem não seria suficiente, inviabilizando que se concorra em igualdade de 

condições, com os candidatos oriundos da rede privada, nas diversas ocasiões 

conferidas ao mercado de trabalho e ao ensino superior. 

  

Dessa maneira, a Caravana da Ciência, mobilizada pelos estudantes da UFRPE 

envolvidos com o Projeto, busca proporcionar à comunidade escolar da rede pública, 

conhecimentos essenciais sobre as Ciências e suas Profissões Relacionadas, assim 

como as maneiras de entrada no Mundo Acadêmico e Profissional.  

 

Por meio dessa mobilização de Saberes Científico na realização de atividades 

experimentais que conta com o lúdico como estratégia principal para focalizar a 

curiosidade dos jovens para a ciência, fazendo com que os alunos sintam-se 

estimulados a progredirem em estudos acadêmicos e científicos, promovendo a 

diminuição no índice de autoexclusão ao ensino superior. 

 

Objetivos 

O Projeto de Extensão Caravana da Ciência tem como objetivo desenvolver ações 

inovadoras no território social da Escola Pública que ampliem o encontro da Escola 

Pública e a Universidade, e que promovam as várias formas de acesso ao ensino 

superior, contribuindo com a democratização desse nível de ensino. Proporcionando 

à comunidade extramuro da universidade, de modo integrador, conhecimentos 
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essenciais sobre as ciências, como a Física com ênfase na Astronomia, a Química, 

a Biologia e a Matemática, de forma lúdica, despertando no jovem da escola pública 

o interesse pela Ciência e às profissões vinculadas, assim como as maneiras de 

entrada no mundo Acadêmico e Profissional. Trocando experiências, conhecimentos 

e informações para promover o Capital Informacional e ações que permitam uma 

diminuição dos índices de autoexclusão dos jovens da Escola Pública, qualificando a 

escolha de sua trajetória profissional para além do Ensino Médio. 

 

Material e métodos 

O Projeto de Extensão Caravana da Ciência da UFRPE desenvolve-se em quatro 

etapas. A primeira delas propôs-se a pesquisar, coletar, sistematizar e analisar 

informações a cerca das múltiplas realidades do universo Pós-Ensino Médio, com 

ênfase para as oportunidades relacionadas às Instituições Federais de Ensino 

Superior, através do levantamento das diversas ofertas de cursos nesse nível de 

ensino, das Redes Pública e Privada, nas várias modalidades como o Ensino 

Presencial e o Ensino a Distância, destacando também os cursos Tecnólogos 

oferecidos pelos Institutos Federais de Educação Tecnológica, identificando os 

diferentes Processos de Seleção para o Acesso ao Ensino Superior, como o 

Programa Universidade Para Todos, Exame Nacional do Ensino Médio, os 

Vestibulares Seriados e o próprio Vestibular Tradicional, constituindo-se num 

mapeamento das distintas modalidades de Acesso ao Ensino Superior.  

 

Na segunda etapa, múltiplos experimentos demonstrativos foram pesquisados, 

avaliados e escolhidos, em literaturas com direcionamento ao ensino experimental 

de ciências. Em algumas ocasiões foram feitas adaptações aos experimentos 

originais, para uma melhor adequação à experimentação demonstrativa durante as 

intervenções nas escolas. Os mesmos foram escolhidos de acordo com os seguintes 

critérios: material de fácil aquisição, bom aspecto visual, facilidade de manuseio e 

baixa periculosidade. Todos os experimentos envolveram conteúdos das três séries 

integrantes do Ensino Médio, portanto conceitos fundamentais, relacionados às 

ciências, como a Química, a Física ligada a Astronomia, a Biologia e a Matemática. 
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Na terceira etapa, os universitários integrantes da Caravana da Ciência se 

dedicaram a divulgar o Projeto junto a Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco, para seleção e negociação dos espaços-tempo e as condições de 

atuação do Projeto, permitindo assim, que as informações e demonstrações 

experimentais, promovidas pela Caravana, possam alcançar os alunos matriculados 

no Nível Médio de Ensino, seus professores e colaboradores.  

 

Na quarta etapa de desenvolvimento do Projeto, a Caravana intervém diretamente 

nas escolas da Rede Pública de Ensino da Região Metropolitana do Recife, de modo 

a promover o Capital Informacional necessário à qualificação da escolha, pelo 

estudante, de sua trajetória profissional, para além do Ensino Médio. Destacando-se 

durante as intervenções nas escolas, os momentos de realização das atividades 

lúdicas experimentais em ciências, e observações astronômicas, com equipamentos 

específicos da área, contribuindo com a divulgação científica e estimulando o 

interesse em ciências nos jovens da Escola Pública. 

 

Resultados e Discussão 

A intervenção mais recente da Caravana da Ciência, no território social da Escola 

Pública, ocorreu na Escola Estadual Eurídice Cadaval, na Cidade de Itapissuma, da 

Região Metropolitana do Recife, no mês de abril deste ano. Foi realizada uma Feira 

Científica associada a uma Feira de Profissões seguida de Observação 

Astronômica, a fim de levar aos discentes daquela escola atividades lúdicas 

experimentais das diversas áreas do conhecimento científico, entre elas a Química 

(figura 1), a Física ligada a Astronomia (figura 2), a Biologia e a Matemática, como 

forma de estímulo à curiosidade pela Ciência e às profissões vinculadas, fazendo 

com que os estudantes vejam que a ciência é para todos, reforçando nos alunos o 

interesse e o entusiasmo pela ciência, encorajando os jovens da escola pública a 

estudar ciências, despertando possíveis vocações científicas nos estudantes 

alcançados pelo Projeto.  

 

No evento promovido pelo Projeto de Extensão foi proporcionado aos estudantes um 

dia de discussões a cerca das questões do acesso e permanência ao ensino 

superior (figura 3), com momentos de esclarecimento das dúvidas sobre os diversos 
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cursos oferecidos pelas instituições de ensino, as modalidades de bolsas, os 

intercâmbios, as profissões, o mercado de trabalho, dentre outras questões 

pertinentes ao universo pós-ensino médio. Houve espaço para depoimentos 

pessoais dos integrantes da Caravana sobre suas trajetórias estudantis, desde as 

dificuldades do ensino médio na escola pública até o acesso à Universidade, 

estimulando os estudantes a prosseguir na caminhada pela continuidade dos 

estudos, especialmente no nível superior.  

 

    
       Figura 1: Experimentações científicas                                Figura 2: Observação Astronômica 

 

Na ocasião foram entregues materiais de divulgação impresso aos estudantes, os 

folders (figura 4), sobre os diferentes cursos, instituições, modalidades de bolsas, 

dos quais foram abordados no evento, como forma de consulta pelos discentes 

quanto às curiosidades mais específicas a cerca dos diversos temas pertinentes ao 

universo pós-ensino médio, em especial, as oportunidades acadêmicas de nível 

superior. 

 

       
       Figura 3: Palestra temática                                                            Figura 4: Distribuição de folders 
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Ao final das atividades foi aplicado aos alunos participantes do evento, um 

questionário, que de forma geral buscava saber às intenções profissionais dos 

estudantes, após a intervenção da Caravana, com suas palestras, conversações, 

depoimentos e experimentações científicas. Após uma análise qualitativa dos 

questionários, foram constatados de acordo com as respostas dos alunos, que após 

o Evento, de caráter inovador no que concerne a divulgação das ciências e de suas 

carreiras atreladas, os jovens sentiram-se mais estimulados a prosseguirem suas 

trajetórias acadêmicas, e em especial no nível superior de ensino, e muitos deles se 

mostraram interessados nas carreiras científicas e tecnológicas, deixando claro que 

os objetivos a que o Projeto se propôs, vem sendo alcançados, nessa mais recente 

ação da Caravana da Ciência realizada no território social da escola pública.  

 

Conclusões 

O Projeto de Extensão Caravana da Ciência realizou ações inovadoras no Território 

Social da Escola Pública, ampliando o encontro das Escolas Públicas com a 

UFRPE, promovendo as várias formas de Acesso ao Ensino Superior que 

contribuíram com a democratização da educação nesse nível de ensino, se 

configurando como um Espaço de Troca de Saberes e Fazeres entre os 

Universitários e os Jovens da Rede Pública, de forma colaborativa. 

 

A Caravana atuou na divulgação da ciência e tecnologia, atrelada à questão 

educacional, no âmbito da escola pública e, assim, contribuiu, mesmo que de caráter 

pontual, com a democratização e inclusão social, quanto ao fortalecimento da cultura 

científica, despertando nos jovens alcançados interesses e vocações nas diversas 

áreas que a Ciência abrange e suas profissões relacionadas, contribuindo nas suas 

escolhas profissionais.  

 

Entretanto, com vistas que se enriqueça o caráter pontual e informativo do Projeto 

de Extensão Caravana da Ciência, no que concerne a sua atuação no território 

social da escola pública, é fundamental que o projeto possa enfatizar sua 

característica mais educativa, de maneira a melhor assistir aos estudantes na sua 

trajetória escolar, em especial na questão do acesso aos conhecimentos científicos 

de forma mais efetiva. E assim, espera-se que as ações do projeto se efetivem, não 
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apenas através de eventos esporádicos, mas que posa se integrar ao cotidiano 

escolar, nos diversos momentos de socialização do conhecimento. 

 

Diante da experiência vivida, ampliar e melhorar a qualidade da divulgação científica 

no país é importante no sentido de fortalecer a cultura científica. Mas esta tarefa só 

será possível a partir de um amplo processo coletivo, envolvendo diversos 

segmentos da sociedade tais como: instituições de pesquisa, universidades, 

sociedade civil e científica, governo, comunicadores, educadores e estudantes.  

 

Nesse entendimento, ao favorecer uma visão mais integrada do social, e uma troca 

de saberes sistematizado, acadêmico e popular, o presente Projeto buscou 

contribuir para formação do profissional cidadão, em estreita relação com a 

concepção de Extensão defendida no Plano Nacional de Extensão. 
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