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[...] poucas coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que 

realmente abre caminho até ao seu coração. Aquelas primeiras 

imagens, o eco dessas palavras que julgamos ter deixado para trás, 

acompanham-nos toda a vida e esculpem um palácio na nossa 

memória ao qual, mais cedo ou mais tarde – não importa quantos 

livros leiamos, quantos mundos descubramos, tudo quanto 

aprendamos ou esqueçamos -, vamos regressar.  (Zafón, 2001)  
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ANÁLISE DA PRESENÇA DE INDICADORES DE ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA DURANTE DIFERENTES TIPOS DE VISITAS MONITORADAS 

Marcela Renoldi (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP) 

Marcelo Pereira (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP) 

 

Resumo 

Atualmente há um consenso que atividades que visam alfabetização científica (AC) 

podem ser desenvolvidas não apenas dentro do ambiente escolar, como também em 

espaços como museus, zoológicos e jardins botânicos. O objetivo deste trabalho foi 

analisar os indicadores de AC em exposições presentes na fala da monitora durante dois 

diferentes tipos de visitas, ocorridas em zoológico antes e após a monitora participar de 

um curso de formação continuada. A monitoria inicial foi classificada como visita-

palestra e após o curso a monitora adotou uma visita do tipo discussão dirigida. 

Observou-se que o Indicador científico foi o mais frequente em ambos os tipos de visita, 

no entanto houve diferença entre os atributos deste Indicador. A mudança na estratégia 

de interação com os visitantes influenciou a diferença na forma como o conteúdo 

conceitual foi abordado durante os dois tipos de visitas.  

Palavras-chave 

Alfabetização científica; espaços não formais de ensino; Indicadores de alfabetização 

científica  

 

Abstract 

Nowadays, there is an agreement that activities that have as objective the Scientific 

literacy can be developed not only inside the scholar environment, but also in places 

like museums, zoos and botanic gardens. The purpose of this article was analyze the 

indicators of Scientific literacy, in an exhibition, present on the monitor speech during 

two types of monitored visits, that happened on a zoo before and after the monitor 

receives a lecture of continued formation. The first visit was classified as a visit-lecture 

and in the second one, that occurred after the lecture, the monitor adopted a visit 

classified as a directed-discussion. It was observed that the scientific indicator was the 

most present one, on both types of visits, however, there was a difference when 



 
 

comparing the attributes inside this indicator. The change on the interaction strategy 

influenced the difference on how the conceptual content was addressed during the types 

of visits. 

Keywords 

Scientific literacy; non-formal spaces of education; the indicators of Scientific literacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introdução 

Segundo Sasseron e Carvalho (2008) a Alfabetização Científica (AC) deve ser o 

objetivo do ensino de ciências. De acordo Motokane (2015) , a AC pode ser definida 

como: 

Um processo no qual os alunos podem compreender como os cientistas veem, 

falam e explicam fenômenos naturais. Não se trata de formar “cientistas” na escola, 

mas, sim, de promover acesso a uma forma de produção de conhecimento. Nessa 

perspectiva, o acesso a essa cultura promove a inserção do indivíduo na lógica e na 

prática científicas e lhe proporciona a chance de entender o mundo sob o ponto de vista 

da ciência. (MOTOKANE, 2015) 

A AC possui três pontos principais, que auxiliam na “idealização, planejamento 

e análise” das aulas que visam AC. Tais pontos foram denominados eixos estruturantes, 

sendo eles: 

1. Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos 

fundamentais; 

2. Compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que 

circundam sua prática; 

3.Entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e 

meio-ambiente. (SASSERON;  CARVALHO, 2011) 

Para Lucas (1991), apesar das pesquisas sobre AC estarem ancoradas no espaço 

formal, atividades que visam alfabetizar cientificamente também podem ser 

desenvolvidas em espaços não formais de ensino. De acordo com Santos e Terán 

(2013), os espaços não formais de ensino podem ser definidos como: 

[...] aquele que não está inserido dentro da unidade escolar e pode ou não ter 

sido criado com a finalidade de aprendizagem. Em locais como museus, zoológicos, 

aquários, Jardins botânicos, geralmente existe como um dos obetivos um ensino 

programado com a presença de monitoria na maioria dos casos. Outros locais como 

parques, ruas, praias não possuem como finalidade a educação, porém algo pode ser 

feito nesse sentido com a mediação do professor, por exemplo. 

A utilização de espaços não formais de ensino tem levado ao desenvolvimento 

de novas estratégias para se melhorar a comunicação com os visitantes (ALLARD; 

BOUCHER, 1991). Atualmente as pesquisas na área de ensino de ciências buscam 



 
 

levantar informação e discutir os principais desafios e possibilidades que existem nas 

atividades desenvolvidas em espaços não formais, tendo como objetivo o 

desenvolvimento de métodos que permitam ao visitante ser alfabetizado cientificamente 

(CERATI; MARANDINO, 2013).  

Com o objetivo de compreender como a AC ocorre em atividades em espaços 

não formais, o presente trabalho investigou o perfil dos indicadores de AC e seus 

atributos de espaços não formais presentes na fala da monitora durante dois tipos 

diferentes de visitas monitoradas em uma área de mata nativa no interior do estado de 

São Paulo. 

Metodologia 

O presente trabalho utilizou uma abordagem qualitativa, classificada como 

estudo de caso (LUDKE; ANDRE, 1986). 

Foram analisadas duas visitas monitoradas a uma mata nativa localizada no 

Bosque e Zoológico Municipal Fábio Barreto, localizado em Ribeirão Preto-SP. Além 

de explorar o acervo dos animais do zoológico, as visitas monitoradas também 

exploram o acervo vegetal da instituição, que possui em seu interior remanescentes de 

mata nativa. A monitoria teve como foco a trilha do Jequitibá, sendo que este é um 

remanescente de Mata Atlântica com árvores nativas.  

Nas visitas analisadas, o público alvo eram alunos do oitavo ano do ensino 

fundamental de uma escola da rede pública de Ribeirão Preto-SP. A primeira visita teve 

a participação de uma turma de 23 alunos e a segunda de uma turma de 27 alunos, 

totalizando 50 visitantes.  

As visitas foram mediadas por uma monitora da própria instituição, graduanda 

do curso de licenciatura em ciências biológicas e que atuava na instituição há quase dois 

anos. 

Uma das visitas ocorreu antes e outra após a monitora passar por um curso de 

formação continuada acerca de educação e espaços de ensino não formais, com o 

objetivo de auxiliar a monitora na preparação da monitoria. O curso foi ministrado por 

pesquisadores da área de ensino da biologia, tendo sido oferecido no fim de 2015, com 

uma carga horaria total de 6 horas e abordou temas como especificidades pedagógicas, 



 
 

tipos de interatividade e a mediação em museus de ciências. Após o curso, a monitora 

foi convidada a modificar a monitoria, elaborando novas estratégias de interação com os 

visitantes. A escolha do roteiro, do tema e das práticas a serem seguidas ficaram a cargo 

da monitora.  

Os dados foram coletados durante as visitas com o auxilio de gravadores de 

imagem e de som, e as falas foram posteriormente transcritas e analisadas. 

Para verificar o tipo de mediação adotada pela monitora durante as duas visitas, 

foram utilizadas categorias propostas por Grinder e McCoy (1998): 

 Visita palestra: Ocorre quando o monitor apresenta o tema de uma maneira 

aprofundada e mais específica. Há um baixo nivel de interação, pois a 

participação e o questionamento não são estimulados durante a visita.  

 Discussão dirigida: A mediação ocorre por meio de questionamentos, o que 

proporciona um maior nível de interação, buscando a participação do público.  

 Visita descoberta: É o tipo de visita mais interativa, em que a mediação ocorre 

através de atividades propostas dentro do espaço não formal; possibilita a 

descoberta de elementos sobre o conteúdo apresentados. 

As falas da monitora foram analisadas quanto a presença indicadores de 

alfabetização científica nas exposições em um seus, os quais foram propostos por Cerati 

e Marandino (2013). Segundo as autoras, as categorias de indicadores e seus respectivos 

atributos são: 

 Indicador Científico: Refere-se a apresentação de aspectos inerentes a ciência. 

Seus atributos são: conceitos científicos e suas definições; resultados de 

pesquisa científica; comunicação de métodos e procedimentos para a construção 

da ciência; possibilidade do visitante construir conhecimento a partir da 

interação com a exposição e/ou monitoria; mostrar o papel do pesquisador na 

construção do conhecimento; demonstrar a mutabilidade e questionabilidade da 

ciência; contextualizar a exposição. 

 Indicador Institucional: Busca apresentar aos visitantes informações sobre a 

instituição que concebeu a exposição. Seus atributos são: demonstrar que a 

instituição é produtora e disseminadora de conhecimento científico, juntamente 

com outras instituições; não sendo isolado da sociedade, e portanto possuindo 



 
 

elementos políticos e sociais; a importância das coleções mantidas; e passar para 

o visitante a história da instituição. 

 Indicador de Interface Social: Tenta transmitir para o visitante o aspecto social 

da ciência. Seus atributos são: Demonstrar o impacto que a ciência possui na 

sociedade e o impacto que a sociedade possui na ciência; relacionar a ciência 

com questões históricas, políticas, sociais, econômicas e ambientais; abordar a 

importância da ciência ao longo da história humana; como os temas abordados 

nas exposições se relacionam com a vida cotidiana do visitante; incentiva o 

público a ser crítico acerca da ciência. 

 Indicador Estético/Afetivo: Tem como objetivo estimular a interação do 

visitante com a exposição. Seus atributos são: estimular os sentidos, para 

aproximar o visitante da exposição; motivar o público a se envolver com o tema 

tratado; motivar os visitantes a sentirem prazer em compreender a ciência, e a 

contemplarem e interagirem com a exposição. 

A apresentação dos resultados foi organizada em quadros de acordo com o 

representado na Figura 1.  

 

TURNO SUJEITO FALA INDICADOR DE 

ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA EM ESPAÇOS 

NÃO FORMAIS 

[Indicado por número 

que apresenta a 

ordem cronológica 

das falas] 

[Refere-se ao autor 

da fala. M significa 

que o autor da fala é 

a monitora, e A1 a 

A27 indica que o 

autor da fala é o 

aluno visitante] 

 

[Apresenta aquilo que 

foi falado pelo monitor 

e pelos alunos] 

[Classificação das falas da monitora 

de acordo com as categorias de AC 

em espaços não formais] 

Figura 1. Organização do quadro contendo as falas da monitora e dos alunos durante as visitas 

monitoradas. 

 

Resultados e análise de dados 

Visita 1 

A primeira visita pode ser classificada como uma visita palestra, já que foi 

apresentada uma grande quantidade de informações sobre espécies vegetais presentes na 

trilha, e houve um nível baixo de interação, com pouco estímulo a participação dos 

alunos. 



 
 

Durante a primeira visita analisada, que ocorreu previamente ao curso de 

formação continuada no fim de 2015, houve uma predominância no tempo de fala da 

monitora, que ocupou cerca de 78,6% do tempo total de falas registradas. A figura 2 traz 

um trecho em que a predominância da fala da monitora é evidenciada. 

Turno  Pessoa Fala 

7 M Este é o fruto do jequitibá rosa e aqui dentro nesse buraquinho ficam 
todas as sementes dele. Elas são sementes aladas que são como umas 
asinhas e quando esse fruto abre, lá em cima da árvore, essas asinhas 
caem e com o vento acabam levando a semente para longe, e assim se 
espalham e onde as arvores vão crescer pelo bosque. Se alguém quiser 
ver, podem pegar. 
 Prestem atenção no ar, na umidade do ar aqui fora, quando a gente 
respira, como que o ar é, se ele é mais seco e também a temperatura, 
pois quando a gente tiver lá dentro isso vai mudar um pouco. 
Antes da gente entrar, vou fala um pouco sobre a historia daqui do 
parque: o bosque zoológico de Ribeirão Preto fica num lugar que 
antigamente era chamado de morro do cipó e quando a cidade de 
Ribeirão Preto começou ser construída, os vereadores da camara 
municipal  daqui viram uma necessidade de preservar a área. E esse 
morro ele era bem bonito ,era um local onde pessoal passeava bastante  
e ele fez uma proposta para a prefeitura poder comprar o morro do cipó 
para preservar o local e as espécies que viviam aqui. 
Essa proposta que ele fez só foi concretizada quando o prefeito que leva 
o nome do bosque ,Fabio Barreto, comprou efetivamente as terras do 
morro do cipó e depois que foi construído as sete capelas ,aqui começou 
a ser chamado de morro do São Bento.  Depois foi construído o 
zoológico- que hoje tem pouco mais de 70 anos.E essa trilha onde a 
gente vai passar está aberta ao público  desde que era só morro do cipó, 
eles abriram essa trilha para as pessoas passearem, poderem se distrair 
um pouco pela natureza.Vamos lá então?! 
Está abafado! 
Bom pessoal, aqui no inicio da nossa trilha a gente vai ver uma espécie 
de palmeira, que é bem comum aqui no zoológico porque os bugios 
gostam muito dos frutos dessa palmeira. Eles dispersam as sementes por 
todo o parque e elas se adaptam muito bem ao clima e ao solo daqui-
que é a palmeira rabo de peixe, essa aqui atrás, lá em cima dá pra ver os 
frutos. 
Essa palmeira é uma espécie indiana ,ela não é brasileira - é exótica- teve 
uma época que tivemos que tirar algumas porque elas estava 
atrapalhando o desenvolvimento das outras árvores, que são nativas 
daqui .Então é bem perigoso  colocar uma espécie exótica por conta do 
mal que ela pode trazer às espécies nativas, atrapalhando seu 
desenvolvimento. 
Olhem para o chão e vocês vão ver a serapilheira .A serapilheira, são 
todas essas folhas que estão no chão, e ela é muito importante porque 
deixa a terra mais rica por conta da matéria orgânica que esta caindo 
para a terra, dessas folhas que estão secando. 
As vezes a gente olha as folhas no chão e acha que é sujeira, mas na 
verdade as folhas são importantes para o solo, né?!Elas não são lixo. 



 
 

Geralmente o pessoal em jardins, vai com o rastelo e tira todas as folhas, 
mas não, o ideal seria deixar, para melhorar a qualidade do solo. 
Pessoal, outra espécie exótica daqui é a espada de São Jorge, ela não é 
nativa daqui da região, mas foi colocada como ornamentação. Essa trilha 
foi construída artificialmente desde são bento e como vocês vem é um 
morro, uma descida, eles fizeram um corte no morro pra construir a 
trilha. 
Aqui ficava uma estátua do curupira. Vocês sabem quem é o curupira? 
 
 

8 Al1 Sim! 

9 M Curupira cuida das matas, dos animais, confunde os caçadores que vão 
para caçar os animais ou cortar as árvores. Ele simboliza preservação, 
mas ela sumiu já faz muito tempo e quem sabe o Curupira não está 
andando por ai (risos). 
Pessoal, essa árvore que está com aquela plaquinha é chamada de orelha 
de macaco, porque o fruto dela é muito parecido com uma orelha de 
macaco, ele é redondinho e parece com a nossa orelha e se vocês 
olharem lá em cima da pra ver as folhas que são bem pequeninhas. Olha 
o fruto dela(mostrando). 
 

Figura 2- Trecho de falas durante a visita monitorada do tipo palestra. 

 

O indicador mais frequente na fala da monitora, conforme indicado na figura 3 

foi o Indicador científico (43%), seguido pelo estético/afetivo (27%). Os indicadores 

menos frequentes foram o institucional (17%) e de interface social (13%). 

 

Figura 3- Frequência de Indicadores de Alfabetização Científica presentes na fala da monitora durante 

mediação do tipo palestra. 
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Quando analisadas as falas da monitora nas quais o indicador cientifico foi 

identificado, foi possível verificar a presença de dois dos atributos desse indicador: 

Conceitos científicos e suas definições e possibilidade de construção de conhecimento a 

partir de interação com o objeto/texto.  

O atributo conceito científico foi identificado nas falas em que a monitora 

buscava apresentar para os alunos alguns conceitos científicos ligados ao tema da 

exposição o que representou 85% das falas. Já o atributo possibilidade de construção de 

conhecimento, ocorreu em falas em que a monitora buscava incentivar os alunos a 

construir explicações e levantar hipóteses, o que representou 15% das falas. (Figura 4) 

 

Figura 4- Frequência de atributos ligados ao indicador científico presentes nas falas da monitora durante a 

visita palestra. 

 

A Figura 5 apresenta um trecho de fala na qual a monitora aborda o conceito de 

serrapilheira. Neste trecho é possível verificar uma situação muito frequente durante a 

visita, que é o fato da monitora apresentar o conceito de forma direta, sem estimular a 

participação dos visitantes. 

Turno Pessoa Fala Indicador de AC 

7 M  [...] A serapilheira, são todas essas folhas que 
estão no chão, e ela é muito importante porque 
deixa a terra mais rica por conta da matéria 
orgânica que esta caindo para a terra, dessas 
folhas que estão secando. 
As vezes a gente olha as folhas no chão e acha 
que é sujeira, mas na verdade as folhas são 

Indicador cientifico- 
Conceitos cientificos 
e suas definições 
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importantes para o solo, né?!Elas não são lixo. 
Geralmente o pessoal em jardins, vai com o 
rastelo e tira todas as folhas, mas não, o ideal 
seria deixar, para melhorar a qualidade do solo. 
[...] 

 
 
 
 
 

Figura 5- Trecho de fala da monitora durante a visita monitorada do tipo palestra em que é possivél 

verificar a presença do atributo conceitos científicos e suas definições. 

 

 

 

 

Visita 2  

A visita realizada após o curso de formação pode ser classificada como 

discussão dirigida, já que a mediação se fez por meio de perguntas ao visitantes e houve 

uma maior participação dos alunos no tempo de fala. A fala da monitora tomou 61% do 

tempo total, enquanto que a fala dos estudantes tomou 39%.  

A figura 5 traz um trecho de falas na qual é possivel verificar um maior estímulo 

a participação dos visitantes.  

Turno Pessoa Fala 

161 M Pessoal, olha, vou dar uns pedacinhos pra vocês dessa folha aqui. 
Vocês vão apertar assim, macerar ela e cheirar. Aí eu quero que 
vocês me falam do que é esse cheiro. 

162 A24 Nossa, eu ia comer. 

163 A25 Tem cheiro de manjericão 

164 A26 Não come, não é pra comer, ou! 

165 Alunos Tem cheiro de alho, tempero, carne, parece cebola. 

166 A27 Parece couve. 

167 A16 Tem cheiro de alho. 

168 Alunos Couve, cebola, maçã, alho,... é cebola. 

169 M Bom pessoal, eu vou  falar o nome da árvore e a gente vai ver 
quem tem o melhor faro. Quem conseguiu identificar. Olha, isso 
aqui é um pau d’alho. 

Figura 6- Trecho de falas da monitora durante a visita monitorada do tipo discussão dirigida. 

Nessa visita, o Indicador científico também foi o mais presente (Figura 7), no 

entanto sua frequência (82%) superou a de todas as outras categorias juntas, que 

totalizaram 18%. 



 
 

 

Figura 7- Frequência de Indicadores de Alfabetização Científica presentes na fala da monitora durante 

mediação do tipo discussão dirigida. 

 

Quando analisadas as falas da monitora nas quais o indicador cientifico foi 

identificado, foi possível verificar a presença de três dos atributos desse indicador: 

Conceitos científicos e suas definições; possibilidade de construção de conhecimento a 

partir de interação com o objeto/texto; e constante evolução da ciência, afirmando seu 

caráter questionável e inacabado. 

O atributo “possibilidade de construção de conhecimento” foi identificado em 

51% das falas, enquanto o atributo “conceitos científicos” ocorre em 44% do total da 

visita. (Figura 8) 

O atributo que indica a constante evolução da ciência (3% do tempo de falas) foi 

observado quando a monitora informa aos alunos sobre modificações que ocorrem na 

ciência, e explica que a ciência é mutável. Este atributo é importante pois com a visão 

que geralmente é passada na escola sobre ciência, os alunos tem a visão de que esta é 

estática, e portanto podem considerar que não há mais nada a ser feito. 
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Figura 8- Frequência de atributos ligados ao indicador científico presentes nas falas da monitora durante a 

discussão dirigida. 

A figura 9 mostra o trecho da fala da monitora na qual novamente ela aborda o 

conceito de serrapilheira. Diferentemente do que ocorreu na primeira visita, agora a 

monitora estimula, por meio de perguntas, os visitantes a discutirem o conceito. 

 

Turno Pessoa  Fala Indicador de AC. 

88 M As vezes os bichinhos passam e acaba ficando um 
cocozinho né... básico. Aqui a gente não tem 
nenhum animal morto né, mas na floresta, pode 
ter né. E o que mais que tem ? Tem algumas 
coisinhas aí secando... Olha lá, o que vocês 
conseguem ver? 

Indicador 
científico- 
Possibilidade de 
construção de 
conhecimento 

89 A12 As folhas?  

90 M As folhas. Tudo isso que está no chão é chamada 
de serapilheira.  E qual que é o benefício de todas 
essas folhas estarem no chão? O que elas pode 
trazer de bom pro solo? 

Indicador 
científico- 
Possibilidade de 
construção de 
conhecimento 

91 A16 Serve de adubo pra elas crescerem?  

92 M Como assim, adubo?  

93 A16 Tudo que ta morto na natureza, acaba ajudando a 
terra de uma certa maneira, protegendo... 

 

Figura 9- Trecho de fala da monitora durante a visita monitorada do tipo discussão dirigida em que é 

possivél verificar a presença do atributo possibilidade de construção de conhecimento a partir de 

interação com o objeto/texto. 
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Conclusão: 

A visita inicial apresentou características de uma visita-palestra. Houve um 

predomínio da fala da monitora e pouco estímulo à participação dos visitantes. 

Após o curso de formação continuada, quando convidada a planejar uma 

monitoria diferente da que já realizava, a monitora adotou uma visita com 

características do tipo discussão dirigida. Nesta visita, a monitora incentivou à 

participação dos visitantes por meio de questionamentos. 

Em ambas as visitas o indicador científico foi o mais presente, no entanto na 

segunda visita houve um aumento da frequência desse indicador, superando a 

frequencia de todos os outros indicadores juntos.  

 Além desse aumento na frequência, houve também uma alteração com relação a 

frequência de seus atributos. Durante a primeira visita, o atributo “conceitos científicos” 

foi o mais frequente. Na segunda visita, o indicador “possibilidade de construção de 

conhecimento” se torna o mais frequente, sendo que este necessita de uma maior 

interação dos visitantes para ocorrer. Esta mudança ocorreu provavelmente por conta da 

diferença em como a monitora mediou a visita. Enquanto na primeira visita os conceitos 

científicos eram basicamente apresentados, na segunda visita houve um estímulo, por 

meio de questionamentos, para que os os visitantes discutissem os conceitos abordados.  

Vale ressaltar ainda que de acordo com Cerati e Marandino (2013), a presença 

dos indicadores e seus atributos não garante a apropriação do tema pelo visitante, porém 

abre espaço para que tal processo ocorra. 
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