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RESUMO 
 
Vanessa Ivo Oliveira da Silva. O ESPAÇO NÃO FORMAL COMO MOTIVADOR NO 
ESPAÇO ESCOLAR - A influência da visita ao Espaço Ciência Viva sobre a elaboração da 
Feira de Ciências na Escola Municipal João XXIII – Japeri/RJ. 2015. 27 f. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Biologia) – Colégio Pedro II, 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 

Japeri é um município carente da Baixada Fluminense desprovido de aparelhos culturais, 
contrastando com o desejo dos estudantes da vivência de educação não formal. Diversos 
termos são utilizados, tais como divulgação científica, alfabetização científica, letramento 
científico, entre outros, para caracterizar o processo de formação do leigo acerca da 
produção e conhecimento científicos. De fato, é nítido que tal dimensão do conhecimento é 
fundamental na construção de uma sociedade crítica e participativa no que concerne à 
Ciência. Esse processo pode ocorrer através de centros e museus de ciências, ou mesmo 
da escola. A interação entre estes dois ambientes, ainda se constitui uma importante 
ferramenta de alfabetização científica por seu potencial lúdico e transversal. Ademais, feiras 
de ciências na escola permitem o diálogo, a motivação do aluno e o contato com a Ciência, 
se mostrando com uma ferramenta de protagonismo juvenil além da motivação gerada por 
esses eventos. O presente trabalho sugere a visita a centros e museus de ciências como 
motivador para o ensino aprendizagem e ferramenta de alfabetização científica, culminando 
na produção de uma feira de ciências em uma escola pública na baixada fluminense. Apesar 
da baixa participação dos alunos, por motivos alheios À vontade destes e da escola, foi 
notória a motivação dos alunos que participaram da visita ao Espaço Ciência Viva na 
construção da Feira de Ciências Escolar. A maioria dos alunos apresentaram trabalhos bem 
elaborados e se empenharam bastante em desenvolver a atividade, contagiando os alunos 
que não participaram da atividade, mas compunham grupos com eles. Ainda assim, é 
preciso repensar a Feira de Ciências da Escola Municipal João XXIII. Alguns pontos 
precisam ser refletidos para que as próximas feiras sejam aprimoradas, como por exemplo o 
tempo proposto para os alunos desenvolverem seus projetos, a duração da feira e a 
necessidade de inscrições prévias. 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Alfabetização Científica; Educação Não Formal; Museus de Ciências; Feira 
de Ciências Escolar. 



 

 

 
ABSTRACT  

 
Vanessa Ivo Oliveira da Silva. NON-FORMAL EDUCATION SETTINGS AS A MOTIVATION 
IN THE SCHOOL - The influence of the visit to Espaço Ciência Viva to the elaboration of a 
Science fair in Escola Municipal João XXIII - Japeri/RJ. 2015. 27 f. Final Product. 
(Specialization in Teaching of Basic Education in Biology Discipline) – Pedro II School, Dean 
of Graduate Studies, Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 
 
Japeri is a deprived city of Baixada Fluminense devoid of cultural devices, in contrast to the 
desire of the students for non-formal education experience. Several terms are used, such as 
scientific diffusion and scientific literacy, among others, to characterize the learning process 
of the lay person on the scientific production and knowledge. In fact, it is clear that this 
dimension of knowledge is crucial in building a critical and participatory society towards 
science. This process can occur through science centers and museums, or even the school. 
The interaction between these two environments, still, is an important scientific literacy tool 
for its playful and transverse potential. Furthermore, science fairs at school enable dialogue, 
student motivation and contact with science, proving to be a leadership tool for the youth 
beyond the motivation fostered by these events. This paper considers visiting science 
centers and museums as a motivator for teaching and learning and as a scientific literacy 
tool, leading to the production of a science fair in a public school in the Baixada Fluminense. 
Despite the low student commitment, for involuntary reasons, it was notorious how motivated 
students who joined the visit to the Space Life Science in the construction of the School 
Science Fair were. Most students had well-designed projects and were quite engaged in 
developing the activities, enchanting students who have not participated in the activity, but 
who were part of their groups. Even so, it is necessary to rethink the Science Fair of Escola 
Municipal João XXIII. Some points must be considered in order to improve the next fairs, 
such as: the time proposed for students to develop their projects, the fair duration and the 
need for previous registration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Scientific Literacy; Non-formal Teaching; Science Museums; School Science Fair 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante minha formação em licenciatura em Ciências Biológicas, tive a 

oportunidade de mediar exposições em Centros e Museus de Ciências e, do ponto 

de vista da Educação Não Formal, pude conhecer e discutir a importância destas 

instituições para o Ensino de Ciências nas escolas e também para a motivação dos 

estudantes em “aprender fazendo”. 

Ao me formar e viver a experiência da sala de aula me deparei com os 

impasses e dificuldades de tal vivência como o número de alunos por turma, a 

distância entre escola e os espaços não formais e a dificuldade de transporte. Tantas 

limitações reduziram minha motivação e por algum tempo, acabei não realizando 

nenhuma atividade fora do ambiente escolar, mas sempre que havia oportunidade, 

levava atividades desenvolvidas em espaços de Educação Não Formal para minha 

sala de aula. 

No início de 2015 ingressei na rede municipal de Japeri, município da Baixada 

Fluminense distante mais de 50 km da capital. O município emancipado em janeiro 

de 1993, era anteriormente um distrito do município de Nova Iguaçu. Mesmo antes 

de sua emancipação, Japeri sempre foi uma localidade carente, com baixa renda, 

servindo de “cidade-dormitório”. Ainda hoje, o município vive dificuldades como 

transporte e figura entre os piores IDH e as piores rendas per capita do Estado 

(Disponível em 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=330227&idtema=16

&search=||s%EDntese-das-informa%E7%F5es). Dados apontam que os habitantes 

do município dispõem de muitas horas por dia no transporte público, principalmente, 

o trem (Disponível em http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-06-

09/moradores-de-japeri-passam-um-terco-da-vida-sobre-trilhos.html). 

Pereira, Chinelli e Coutinho (2008, p. 102) perceberam em seu estudo de 

caso com alunos da Baixada Fluminense que muitos não conhecem museus ou 

centros de ciência e os que conhecem não atribuem tal fato a seus professores e 

ressaltam a importância de incluir tais atividades na prática pedagógica.  Segundo 

os autores: “[...] é muito importante que os professores incluam em suas práticas 

pedagógicas visitas com os alunos aos museus ou centros de ciências ou 

encaminhem os estudantes a esses espaços.”  
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O museu de ciências é tido com um espaço não formal, complementar ao 

espaço escolar uma vez que o conhecimento nesses espaços é apresentado de 

forma transversal, sem estar aprisionado aos limites de uma disciplina escolar. 

Segundo Jacobucci: 

O termo "espaço não formal" tem sido utilizado atualmente por 

pesquisadores em Educação, professores de diversas áreas do 

conhecimento e profissionais que trabalham com divulgação científica para 

descrever lugares, diferentes da escola, onde é possível desenvolver 

atividades educativas. (2008, p. 55) 

Vi em meus alunos um grande anseio por experiências de aprendizagem fora 

da sala de aula, portanto, pela vivência de uma educação não formal. Somado a 

isso, ingressei neste programa de Pós-Graduação que exerceu sobre mim uma 

grande motivação de repensar meu fazer docente e realizar atividades fora dos 

muros da escola. Decidi então, proporcionar aos meus alunos a visita a um museu 

de Ciências, o Espaço Ciência Viva, situado no município do Rio de Janeiro, para 

que, o potencial motivador da vivência de tal espaço, os inspirasse na construção 

dos materiais da Feira de Ciências, evento que ocorre anualmente na escola. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

Este trabalho tem por objetivo proporcionar a visita a um museu de ciências, 

um espaço não formal, como motivador a produção da feira de ciências na Escola 

Municipal João XXIII, em Japeri. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Corresponder aos anseios dos alunos e proporcionar vivências fora dos muros 

da escola, através de uma visita a um museu de ciências; 

 Contribuir para a alfabetização científica dos alunos; 

 Estabelecer um breve diálogo entre ensino não formal e ensino formal; 

 Produzir uma feira de ciências escolar; 

 Incentivar o “aprender fazendo”; 

 Estimular o protagonismo juvenil e a busca pelo conhecimento científico. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Minha vivência com os alunos da Escola Municipal João XXIII me mostrou 

que estes tinham poucas vivências fora no município ao passo que ansiavam por 

isso e projetavam na escola tal oportunidade. 

Somado a isso, dados apontam que Japeri é um município de baixa renda, 

alta taxa de analfabetismo e dificuldade de transportes, fazendo com que os 

moradores despendam muitas horas no transporte público. Além disso, não há 

aparelhos culturais na região. 

Pereira, Chinelli e Coutinho-Silva (2008) verificaram, motivados pelo 

questionamento: "Será que as pessoas que não moram nas grandes capitais têm 

conhecimento desses espaços ou entendem a importância dos museus de ciências 

para a sua formação cidadã?”, realizaram pesquisa com 162 estudantes moradores 

de diversos municípios da Baixada Fluminense, dos quais, mais de 50% afirmou não 

conhecer centros e museus de Ciência. Porém, entre os que conheciam, poucos 

apontaram a importância do docente neste processo. 

Portanto, proporcionar a visita a um Espaço não Formal atenderia ao pedido 

dos alunos como também tem o potencial de auxiliar na alfabetização científica, e 

consequentemente na formação de um cidadão crítico, e, deste modo motivá-los 

para a elaboração da Feira de Ciências. 

 

4. EMBASAMENTO TEÓRICO 

4.1 Alfabetização Científica: breve reflexão 

Outrora, acreditava-se que a ciência era uma construção neutra e que cabia 

somente aos cientistas, grupo seleto de especialistas que buscava o conhecimento 

universal de forma desinteressada. Em contraposição disto surgiu o movimento CTS 

que reconheceu as responsabilidades e limitações dos cientistas e apontou a C&T 

como uma construção social. Sendo assim, uma parcela cada vez maior da 

sociedade deve estar envolvida na tomada de decisão sobre este tema (Santos e 

Mortimer, 2001). Esta mudança de concepção mudou a forma de pensar o Ensino de 

Ciências, tornando a Alfabetização científica, também chamada Letramento 

Científico, um objetivo. 

De acordo com Chassot (2000, p. 91), “A alfabetização científica pode ser 

considerada como uma das dimensões para potencializar alternativas que 

privilegiam uma educação mais comprometida”. O autor ainda defende que 
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Alfabetização Científica se dará quando o Ensino de Ciências permitir a tomada de 

decisão e a percepção das utilidades da Ciência, tal como as consequências 

negativas de seu desenvolvimento. 

Santos afirma: 

[...] visitas programadas a espaços não-formais de educação, como museus 

de ciência, jardins zoológicos, jardins botânicos, planetários, centros de 

visita de instituições de pesquisa e de parques de proteção ambiental e 

museus virtuais, entre outros, são importantes estratégias para inculcar 

valores da ciência na prática social. (2007, p. 487) 

Portanto, é notável a importância da Alfabetização Científica dialogar com o 

Ensino de Ciências, para auxiliar na formação de um cidadão crítico. 

 

4.2 O Espaço Não Formal 

Segundo Jacobucci (2008), a definição de espaço não formal não é clara e a 

autora recorre a uma nova classificação: Espaços Não formais institucionalizados e 

espaços não formais não institucionalizados, sendo o primeiro referente a centros e 

museus de ciências, ou seja, locais pensados para uma experimentação de 

aprendizagem que possuem núcleos, pessoas e materiais para tal, enquanto que o 

segundo, ainda que não seja estruturado para isso, se presta bem a aprendizagem 

não formal, tal como jardins botânicos e parques naturais. 

O presente trabalho utiliza o termo Espaço Não Formal relativo a Centros e 

Museus de Ciência, ou seja, um Espaço Não Formal Institucionalizado. 

Silva e Bigi (2008) descrevem que na literatura há conceituação de educação 

formal, não formal e informal. Esta última, fazendo referência àquela adquirida em 

ambientes diversos, não institucionalizada, a partir da vivência pessoal, já a 

educação formal ocorre de forma gradual, institucionalizada, na escola e a terceira 

como uma possibilidade ordenada, porém, fora do ambiente escolar. Desta forma, 

notamos que nos centros e museus de ciência ocorre a Educação Não Formal. 

Pavão (2008, p.3) ressalta que a ”Esta educação não formal, pelos seus 

processos livres e lúdicos, pode despertar os professores para novas possibilidades 

pedagógicas, assim como estimular alunos para atividade científica” 

Jacobucci (2008) aponta que o histórico do surgimento dos centros e museus 

de ciências sempre esteve diretamente relacionado ao ensino formal, tal fato gerou 

uma constante relação de aproximação dos professores com estes espaços. Ainda 
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de acordo com a autora, é comum a associação da palavra museu a espaços de 

preservação do acervo, onde se encontra coisas velhas, ou ainda locais apenas 

para a observação, mas o surgimento dos museus interativos e dos centros e 

museus de ciências e a transformação de antigos museus a partir desta ótica, traz 

ao público uma nova visão destes locais,  

Os atuais Centros e Museus de Ciências pretendem, entre outros objetivos, 

convidar o visitante a uma participação interativa e promover a alfabetização 

científica. Esses espaços oferecem a oportunidade de suprir, ao menos em parte, 

algumas das carências da escola como a falta de laboratórios, recursos 

audiovisuais, entre outros, conhecidos por estimular o aprendizado. (Vieira et al, 

2005). 

Segundo Vieira et al (2005), as aulas não formais servem como motivadores e 

se prestam muito bem a aprendizagem de conteúdos da disciplina Ciências, além de 

apresentar como ganho o preenchimento de lacunas deixadas pela fragmentação do 

conteúdo, gerada pela montante a ser trabalhado em cada série, facilitando a 

transversalidade e integralização do conhecimento. Uma vez que nestes espaços, 

diferente do ambiente formal, não há segmentação por faixa etária ou nível de 

escolaridade e o conhecimento é tratado de forma transversal. 

Marandino (2001), através da experiência de levar alunos de uma turma 8º 

ano a um museu de ciências, sendo ela professora da turma e pesquisadora do 

setor de Educação do museu visitado, aponta que ambas as instituições têm 

expectativas sobre esta visita escolar, que compõe um número significativo do 

público museal. Enquanto a escola espera do museu uma “complementação” do 

conteúdo escolar, o museu espera deste público uma visita dinâmica e alternativa, 

sem que haja a reprodução de comportamentos próprios do ambiente escolar. 

Pereira, Soares e Coutinho-Silva reforçam o potencial dos Espaços Não 

Formais com a seguinte afirmativa: 

Os museus e centros de ciências apresentam algumas 

peculiaridades que os tornam muito promissores na promoção de 

uma educação que contribua não apenas para a compreensão do 

desenvolvimento cientifico e tecnológico, mas também para a 

formação de indivíduos críticos e atuantes na sociedade. (2008, p. 

97) 
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4.3 Feira de Ciências Escolar 

Feiras de Ciências são uma oportunidade de produção científica dos 

estudantes e a exposição destes materiais a comunidade escolar. (Machado et al., 

2013). Entendem-se as feiras de ciências como a culminância de um trabalho 

durante certo período letivo e os trabalhos não devem englobar somente a área das 

ciências físicas e biológicas, mas também são bem vindos os aspectos sociais, 

educacionais ou metodológicos dos temas envolvidos. (Neves e Gonçalves, 1989) 

Em documento, o MEC aponta que tais estratégias educativas são comuns no 

Brasil há mais de cinco décadas e reconhece que as feiras de ciência atuam na 

alfabetização científica dos estudantes: 

 Diante da crescente importância que têm adquirido a ciência e a tecnologia 

para o desenvolvimento das sociedades contemporâneas, tornou-se 

fundamental a promoção de uma cultura científica que propicie melhores 

condições para a busca do conhecimento. Para tanto, a educação é o 

caminho mais seguro. (MEC, p.7 2006). 

De acordo com a classificação de Mancuso (2003 apud Lima 2008) os 

trabalhos apresentados podem ser reunidos em três categorias. Os trabalhos de 

montagem, que objetivam o desenvolvimento de aparelhos, artefatos e experimentos 

demonstrativos; os trabalhos informativos que objetivam a demonstração de 

conhecimentos acadêmicos, alertas e denúncias; e os trabalhos investigatórios, que 

objetivam o desenvolvimento de projetos em que costumam ocorrer produção de 

conhecimentos. 

São evidentes os ganhos das feiras de ciências para o processo de ensino-

aprendizagem. Por exemplo, Giordan (1999) aponta que a experimentação provoca 

grande interesse nos alunos dos diversos níveis de escolarização. Além disso, pode-

se através das feiras de ciências discutir problemas locais, assim como possíveis 

soluções para os mesmos.  

Hartmann e Zimmermann (2009, p.2) afirmam que: “A realização de Feiras de 

Ciências em uma escola ou comunidade traz benefícios para alunos e professores e 

mudanças positivas no trabalho em ciências”. 

Rosa ressalta que:  

Feiras de ciências são atividades que devem ser estimuladas pois são uma 

excelente oportunidade que a escola tem de interagir com a comunidade 

onde está inserida. Também porque, se bem realizadas, são altamente 

motivadoras para alunos e professores. (1995, p. 228) 
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Sendo assim, propus a visita ao Espaço Ciência Viva como um motivador da 

produção de materiais para Feira de Ciências da escola, que ocorre anualmente no 

segundo semestre, vendo nesta atividade a oportunidade de propiciar vivencias fora 

dos limites do município, a experiência de aprendizagem de conceitos científicos 

através da Educação não Formal e a sensibilização e motivação para elaborar a 

exposição escolar, a Feira de Ciências. 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1. Questionário prévio 

Antes que ocorresse a visita, os alunos responderam a um questionário 

diagnóstico anônimo, para que fosse possível traçar um perfil sócio cultural destes 

alunos. (Apêndice I). 

O questionário, elaborado pela docente, visava traçar obter informações sobre 

os alunos tais idade, município em que vivem e frequência com que vão a locais fora 

do município e também formalizar o desejo manifestado com frequência, de viver 

experienciais fora dos muros da escola. 

 

5.2 A visita 

A escolha do local se deu levando em conta a relação do tema abordado na 

exposição com o conteúdo escolar e a disponibilidade de transporte para o local.  

A Prefeitura de Japeri tem uma parceria com empresas de ônibus locais e 

estas, tem parte de sua frota destinada ao transporte de alunos de segunda a 

sábado. Haja vista que de segunda a sexta estes ônibus levam os alunos de suas 

casas a escola e vice versa, o passeio deveria acontecer num sábado. 

O Espaço Ciência Viva (Figura 1), geralmente no último sábado de cada mês, 

realiza eventos temáticos intitulados “Sábado da Ciência” com entrada gratuita e 

sem necessidade de inscrição prévia. Em tais ocasiões é possível discutir temas 

com uma abordagem atraente, através de módulos interativos, oficinas 

experimentais, palestras, debates exibição de filmes e peças e jogos lúdicos. 

Ainda que a literatura sugira que para um melhor aproveitamento de um 

Espaço Não formal, o docente deve visitar a exposição anteriormente, os Sábados 

da Ciência são mostras dinâmicas, nunca se repetindo na íntegra, fato que não 

possibilita uma visita prévia para conhecimento da exposição, entretanto o museu e 
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sua dinâmica já eram conhecidos da autora. 

 

Figura 1. ECV durante sábado da ciência - set/2015 (registro da autora) 

 

A visita não apresentava nenhum roteiro, o trânsito pela exposição era livre 

aos alunos. Estes deveriam observar e depois apontar os pontos positivos e 

negativos em uma entrevista oral com a docente. (Figura 2) 

Marandino (2001) ressalta que é importante dar liberdade aos alunos para 

explorar o museu, para que a interação com o conhecimento se dê de forma 

diferenciada uma vez que não estão sendo repetidos os códigos presentes no 

ambiente escolar. 

A exposição, cujo tema era Genética, contava com jogos e atividades lúdicas 

relacionadas ao tema, uma peça teatral, módulo demonstrativos e experimentos e 

palestras. 
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Figura 2. Aluna visitando o módulo da artéria - set/2015 (retirado da página do ECV no Facebook) 

 

A visita ocorreu em 26 de setembro de 2015 e por motivos alheios a minha 

vontade, assim como da comunidade escolar, apenas 12 alunos participaram da 

atividade, sendo quatro do nono ano e oito do oitavo ano. Ao fim da visita os alunos 

deram seus depoimentos espontâneos sobre a atividade e a docente registrou os 

áudios.  

 

5.3 A feira de ciências 

Após a visita, os alunos foram estimulados a escolher seus temas para 

apresentar na Feira de Ciências e a docente atuou apenas como orientadora, sendo 

essa uma proposta da própria escola que sugere que os professores envolvidos na 

feira de ciências atuem indicando fontes de consulta e sanando dúvidas dos alunos 

ao longo da produção do material, de acordo com o apontamento de Mezzari et al 

(2011, p.109), que sugerem que “[...] o professor deverá atuar como mediador do 

conhecimento, ao mesmo tempo em que poderá utilizar instrumentos que facilitem 

esse processo de mediação.” 

Na feira de ciências em questão, foram produzido trabalhos de montagem e 
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trabalhos informativos. 

Machado et al. apontam que: 

O objetivo das Feiras de Ciências na educação básica, não é trazer 

avanços significativos para a área (responsabilidade da ciência acadêmica e 

não escolar), mas sim, despertar o gosto dos estudantes pelas Ciências, 

além de promover a divulgação da cultura científica na comunidade escolar. 

(2013, p.2) 

Partindo de tal pensamento, os alunos poderiam reproduzir experimentos já 

conhecidos mas deveriam investigar os fenômenos envolvidos nestes ou poderiam, 

ainda, produzir um material autoral. Os trabalhos apresentados podem ser 

classificados como informativos e de montagem, de acordo com as categorias de 

Mancuso (2003 apud Lima 2008). 

Neves e Gonçalves (1989, p.242) defendem que “A satisfação do estudante é 

grande ao participar de uma Feira, constituindo-se numa verdadeira festa.”. Isso 

pode ser notado nos alunos que participaram da Feira de Ciências, mas se tornou 

ainda mais evidente naqueles que participaram da vivência de um espaço não 

formal. 

Os ganhos da visita à produção da Feira de ciências escolar foram avaliados 

pela docente através do interesse e dedicação dos alunos que haviam visitado o 

ECV, assim como de todo o grupo que compunham. 

No dia 27 de outubro se realizou a Feira de Ciências na Escola Municipal 

João XXIII. 

 

6. RESULTADOS 

Foram distribuídos 50 questionários entre duas turmas, regidas pela docente, 

uma de oitavo e outra de nono ano. Sete alunos não quiseram responder e 

devolveram os questionários em branco. Os alunos entrevistados tem entre 13 e 18 

anos. 

Dos 50 questionários distribuídos, 41 foram respondidos, ainda que 

parcialmente. Os alunos entrevistados têm entre 13 e 18 anos e apenas uma aluna 

não reside no município. 31 alunos afirmaram gostar de passeios escolares mas 

somente 1 aluno respondeu que não gosta de passeios escolares. No entanto, 9 

alunos não responderam a esta questão. 

A maioria dos alunos, 36 deles, afirmaram não saber o que é um museu de 
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ciências mas 28 alunos afirmaram ser possível aprender fora da escola, mostrando 

que ainda que a maioria não conheça espaços de Ensino não formal, muitos 

reconhecem que a aprendizagem não se dá apenas através do Ensino Formal. 

Ao serem perguntados se participariam de uma atividade escolar fora do 

horário letivo, 38 alunos disseram que sim, mas quando a questão especificou que 

esta atividade seria um passeio, 100% dos alunos entrevistados disseram que 

participariam. 

Apenas 3 alunos disseram já ter visitado um museu de ciências, ao serem 

indagados quais, apontaram o Museu da Vida, da FioCruz, em uma oportunidade 

oferecida pela escola anterior. 

Quando indagados com quem iam a lugares fora dos limites do município, 

disseram que isso costuma ocorrer na maioria das vezes com os pais, amigos ou 

pessoas da igreja para ir a lojas ou a eventos religiosos. 

A questão onde eram solicitadas maiores explicações do que o aluno entende 

como um museu de ciência não foi respondida por nenhum aluno, assim como a 

questão que argumentava sobre o motivo de gostarem de passeios escolares, só foi 

respondida por três alunos que disseram que “é divertido”. 

Informalmente, ao entregar o questionário respondido, os alunos pontuaram 

que não sabiam como descrever o que é um museu de ciências nem o motivo de 

gostarem de passeios escolares. 

Na entrevista informal realizada durante o retorno na atividade, a docente 

registrou os áudios. Repetidas vezes os alunos relataram que gostaram da atividade 

por conhecer “um lugar novo” e por poder transitar livremente pelo espaço. 

Suas falas foram muito interessantes. Destaco a fala de uma aluna do 8º ano: 

“Queria que tivesse engarrafamento na volta pra demorar muito. Porque a 

gente chega em casa e não tem nada pra fazer. Fica em casa só mexendo no 

celular e não aprendendo nada.” 

Através de entrevista informal da docente aos alunos que não participaram da 

visita ao ECV, estes relataram o temor dos pais em autorizá-los a participar da 

atividade, tendo em vista os sucessivos estupros que ocorreram nas proximidades 

da escola nas semanas que antecederam a visita. 

Quanto à feira de Ciências, pude notar que os grupos que tinham em seus 

componentes alunos que foram ao Espaço Ciência Viva, mostraram mais motivação 
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e empenho na produção da exposição.  

Dois grupos de trabalho do oitavo ano compreendiam os oito alunos que 

participaram ida ao museu de ciências. Um grupo, a partir do conteúdo estudado em 

sala de aula sobre os cinco sentidos, produziu uma “Mesa dos sentidos” onde havia 

cinco experimentos interativos contemplando cada sentido. (Figura 3) 

 

 

 
Figura 3. Experiências dos sentidos elaboradas por alunos do 8º ano para a Feira de Ciências escolar 
- out/2015 (registro da autora). 

 

Já o outro grupo, apresentou um modelo de seio para tratar do tema “Outubro 

Rosa” e falar de câncer de mama. (Figura 4) 
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Figura 4. Trabalho a respeito do Outubro Rosa elaborado por alunos do 8º ano para a Feira de 
Ciências escolar - out/2015 (registro da autora) 

 
Destaco ainda a participação de dois alunos do nono ano, de médias baixas e 

comportamento problemático, L. e M., que, durante a vista ao ECV mostraram 

grande interesse e comportamento irrepreensível. O professor Robson Coutinho 

Silva, presidente do museu, ao saber os alunos eram provenientes da Baixada 

Fluminense, iniciou uma conversa com eles relatando que também viveu na 

Baixada, estudou em escolas públicas e atualmente é professor da UFRJ. Esta 

conversa, que não estava planejada, foi de grande valia para estes alunos que 

notaram que eles também podem atingir seus objetivos. Inclusive, o trabalho do 

grupo que estes alunos compunham foi destacado pela comissão avaliadora da 

Feira de Ciências como um dos melhores trabalhos. Exibiram uma reprodução de 

um experimento encontrado na internet conhecido como “pilha de limão” e 

mostraram pleno domínio do fenômeno ocorrido, desde a elaboração, sob 

orientação da professora, até a apresentação. 

As outras duas alunas do nono ano, no entanto, não mostraram grande 

interesse pela feira de ciências e fizeram um trabalho de cartazes, que foi julgado 

pela comissão avaliadora como insuficiente. Mesmo sendo alunas de bom 

rendimento e tendo mostrado bastante ânimo durante a visita, estavam compondo 

um grupo de alunos que se mostram desinteressados em sala de aula e, ainda que 

a docente incentivasse que elas expusessem suas ideias, não se posicionaram e 

acabaram por seguir as ideias do grupo que mudava constantemente o trabalho a 

ser apresentado, tendo mostrado um produto diferente do combinado durante a 

orientação. 

 

7. CONCLUSÃO PARCIAL 

Fica claro a necessidade da alfabetização científica na formação de um 

cidadão crítico, portanto, deve ser levada em consideração no Ensino de Ciências. 

Ademais, é notório o potencial dos Centros e Museus de ciências para tal.  

O ganho da experiência da visita ao ECV para os alunos pôde ser notado pela 

motivação destes, desde a chegada ao museu de ciência. Na aula seguinte ao 

passeio, os alunos que foram, contavam muito empolgados da vivencia a seus 

colegas. Na produção do material para a feira de Ciências tal motivação se tornou 
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ainda mais evidente. 

A feira de Ciências na Escola Municipal João XXIII, no entanto, precisa ser 

repensada para que atue promovendo, mais e mais, o interesse dos alunos pela 

Ciência. Neves e Gonçalves (1989) ressaltam que a feira de ciências deve ser 

eventos de culminância do trabalho durante um período, assim como Rosa (1995, 

p.224) afirma que “A feira é simplesmente uma mostra para a comunidade de algo 

que já foi feito pelos alunos ao longo de determinado período de tempo e deve ser 

um reflexo dos trabalhos escolares em Ciências.”, entretanto na E. M. João XXIII, os 

alunos querem realizar trabalhos mirabolantes e sofisticados, que muitas vezes 

sequer estão relacionados ao conteúdo trabalhado em sala de aula. 

É preciso, no mínimo, um tempo maior para a produção da Feira de Ciências. 

O tempo de cerca um mês, com duas aulas semanais, se mostrou curto demais para 

a realização de tal projeto. 

Mostras de filmes com temas científicos ou palestras podem ser agregadas a 

feira de ciência, como sugerem Neves e Gonçalves (1989). Estar próximo a pessoas 

ligadas a ciência pode motivar a acreditar em suas habilidades e potenciais, como 

se deu na conversa informal do prof. Robson com os estudantes. 

 Além disso, as próximas Feiras de Ciências podem contar também com 

trabalhos investigatórios, que possibilitariam aos alunos vivenciar a construção do 

conhecimento científico, seja ele teórico ou prático, e contribuiriam ainda mais com o 

processo de alfabetização científica.  

.  
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Apêndice I – Questionário diagnóstico 

 

 


